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År 2003 utnämnde UNESCO årtiondet 2005-2014 till decenniet för utbildning i 
hållbar utveckling och även andra internationella och nationella beslut togs för att 
föra in utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development) 
i skolans alla ämnen. ESD syftar till att eleven ska utveckla sin förmåga att 
kritiskt granska olika såväl ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv samt 
kunna ta ställning till dessa genom ett aktivt deltagande i olika demokratiska 
processer för att stödja hållbar utveckling. Forskning på området har dock visat att 
integreringen i skolans alla ämnen inte har fungerat på det sätt det har varit avsett. 
Denna uppsats syftar till att ta reda på om ESD förekommer inom 
engelskaundervisningen på gymnasienivå (inom Skaraborgs län). Den försöker 
också att identifiera vilka hinder och möjligheter det kan finnas för att arbeta med 
ESD i engelska A/B. Detta har gjorts utifrån en teoretisk litteraturstudie och en 
semistrukturerad enkätundersökning. Frågeformulär skickades ut till alla 
engelskalärare på tre gymnasieskolor i länet. De viktigaste resultaten som 
framkom var att ett av de största hindren för att arbeta med ESD i engelska var 
bristande kännedom om både skolans uppdrag gällande ESD, men också om vad 
begreppet innebär innehållsmässigt och didaktiskt. Även litteraturen speglar 
fortfarande uppfattningen att ESD till största del handlar om miljöfrågor och det 
finns mycket få praktiska råd vad gäller ESD i språkundervisningen. Det framkom 
dock framförallt att det verkar finnas stora möjligheter för att föra in ESD i 
engelskaämnet, eftersom det finns både intresse och motivation för detta bland 
majoriteten av de tillfrågade lärarna. 
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In 2003 UNESCO proclaimed the years 2005-2014 as a global decade of 
Education for Sustainable Development (ESD). Likewise other resolutions stated 
that ESD should be integrated in all school subjects. ESD focuses on developing 
the students’ ability to critically examine different ecological, social and 
economical perspectives and to participate actively in democratic processes in 
order to support sustainable development. Nevertheless, research has shown that 
the integration of ESD into all subjects has not been accomplished successfully. 
This degree project aims at examining if ESD occurs in English language lessons 
at three Swedish upper secondary schools. It also attempts to identify which 
impediments and possibilities there might exist for working with ESD in English 
lessons. This has been done by a literary review and a semi-structured 
questionnaire. An inquiry form was sent to all English teachers at the schools 
mentioned above. The most important results derived from this study were: 
Firstly, one of the biggest obstacles for working with ESD in English lessons was 
insufficient knowledge about UNESCO’s and the Swedish Education System’s 
commission as well as insufficient knowledge about what the concept ESD 
implies, both on a content level and on a didactical level. Secondly, literature 
reflected the common misconception that ESD is primarily concerned with 
environmental issues and modern research did not provide much information 
about how to teach ESD within language lessons. Above all, though,  the results 
showed that one very important condition for integrating ESD into English 
lessons is fulfilled, since the majority of the teachers involved in this study 
seemed to be motivated to do so.    
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1 Bakgrund 
 
 

1.1 Inledning 
 
År 2003 utnämnde UNESCO1 årtiondet 2005-2014 till decenniet för utbildning i hållbar 
utveckling (på engelska ”Decade of Education for Sustainable Development”). 
Education for sustainable development, förkortat ESD2, syftar till att utveckla allas 
förmåga att kritiskt granska olika ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv, för att 
kunna värdera dessa och bilda sig en egen, välgrundad uppfattning om vad som krävs 
för att uppnå en hållbar utveckling. Mycket vikt läggs också vid att denna kunskap ska 
kunna omsättas i handling genom exempelvis engagemang i olika demokratiska 
processer för att på så sätt verka för hållbar utveckling. Demokratiaspekten anses som 
elementär och ska speglas redan i undervisningsupplägget.  
 
Olika undersökningar visar dock att införandet av ESD i skolans alla nivåer och ämnen 
inte fungerat på det sätt det varit avsett. Nedanstående citat är hämtat ur en australiensk 
artikel som handlar om vikten att förtydliga innebörden av undervisning i hållbar 
utveckling (ESD) i lärarutbildningen. Citatet skapar en ganska tydlig bild av hur 
angeläget det är att komma till rätta med problemet. 
 

What strange times we live in. Humanity is residing in a ship of sorts, this planet Earth, which 
has sprung a huge leak. By chance some of us occupy rooms near the damage, or somehow 
have seen or heard evidence of the leak. Yet by and large we sail blithely on, full steam ahead, 
the band playing as though it were business as usual. Water floods the hold, undermining the 
entire system of human life so elaborately built up over our entire civilization, not to mention 
the life of many other species. Yet we act as if we had all the time in the world. One would 
think that academia would be one of the most perceptive passengers on this ship. Thus it 
should be one of the first to sound the alarm. But by and large all we hear is silence from this 
quarter. (Elder, J i Stir, J, 2006, s 830).  

 
I samma artikel diskuteras en studie genomförd på School of Education and 
Professional Studies, Centre for Learning Research, Griffith University, som visade att 
de flesta som ingick i studien var eniga om att ESD är mycket viktigt, men att det 
fortfarande finns många frågetecken kring hur det ska omsättas i praktiken. Artikeln är 
skriven 2005, det vill säga två år efter det att UNESCO utnämnde år 2005-2014 till FN:s 
årtionde för Utbildning i Hållbar Utveckling. Tidpunkten är intressant ur den aspekten 
att det efterlystes kraftfulla insatser för att ”ändra kurs på fartyget”, främst från 
akademiskt håll, eftersom – som jag tolkar det – många som var verksamma inom 
skolans värld inte upplevde att UNESCO:s initiativ hade lämnat några större avtryck på 
det praktiska utförandet i utbildningsväsendet, trots den förhållandevis långa tid som 
hade gått sedan utnämnandet av DESD (Decade of Education for Sustainable 
Development). 
 

                                                 
1 UNESCO: United Nations’ Educational, Scientific and Cultural Organization 
2 ESD är den allmänt vedertagna termen för hållbar utveckling även i Sverige 
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Liknande kritik som den i artikeln ovan återfinns i artiklar från andra länder, såsom till 
exempel i en studie över kunskapen om ESD bland grekiska grundskolelärare, där det 
framkom snarlika resultat som i Australien: Lärarstudenterna hade inte fått lära sig 
tillräckligt om ESD för att kunna undervisa sina egna elever (Spiropoulou et al, 2007, s 
446).  
 
UNESCO:s utnämnande av DESD var egentligen bara en fortsättning på kapitel 36 i 
Agenda 213 dokumentet, som tillkom 1992 och som avsåg att föra in hållbar utveckling 
som mål för utbildning på alla nivåer (An Agenda 21, 2002). Även detta dokument 
verkade inte ha fått den genomslagskraft som hade varit önskvärd, vilket bland annat 
visade sig i en tysk studie år 2000, alltså åtta år efter Agenda 21 och tre år innan DESD. 
Här undersöktes hur ESD hade integrerats i lärarprogrammet på ett antal tyska 
universitet, varav vissa även hade skrivit på ”The University Charter for Sustainable 
Development” som togs fram av Association of European Universities. ”In total, a 
remarkable amount of the courses offered do not fully consider the demands of an 
integrative thinking, nor the ecological, economic and social aspects of Agenda 21” 
(Henze, 2000, s 283) löd slutsatsen för denna studie. Med ”Integrative thinking” menas 
här ämnesövergripande arbetssätt, vilket anses vara en förutsättning för att täcka in alla 
de tre aspekter (ekologi, ekonomi och socialt ansvar) som ska genomsyra utbildning för 
hållbar utveckling (Myndigheten för skolutveckling, s 8). Författaren fann betydande 
brister i integreringen av ESD bland många ämnen, där bland andra språk 
(”Considerable deficits have been identified in the following subjects […]: languages, 
[…], mathematics, information technology, […], history and chemistry […].” (Henze, 
2000, s 283).  
 
Som lärarstuderande på Högskolan i Skövde upplever jag att ansvariga där har – från 
och med 2008 – tagit ESD på allvar och använder sig av ett väl genomarbetat upplägg 
som låter studenterna själva prova på några användbara metoder för undervisning 
(värderingsövningar och projektarbete). Som blivande gymnasielärare i engelska och 
tyska blev jag dock fundersam över ovan beskrivna forskningsresultat, speciellt 
beträffande det sistnämnda som avsåg just införandet av ESD i språk.  
 
Hur ser förekomsten av ESD ut på gymnasiet i ett ämne som engelska, som ju är ett 
världsspråk och därmed ett ytterst viktigt kommunikationsverktyg? Enligt bland annat 
Sandell et al (2005) har ESD som sitt huvudmål att eleverna tillägnar sig kunskaper att 
aktivt delta i demokratiska processer, ett mål som stämmer väl med läroplanen för de 
frivilliga skolformerna, där det betonas att ”Undervisningen skall bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt 
ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet” (Läroplan för de frivilliga skolformerna, 
1994). Eftersom det inte finns något opartiskt synsätt på lösningen av vare sig 
miljöproblematik eller sociala/ekonomiska problem anses det mycket viktigt att alla har 
både förmågan och viljan att uttrycka sina synpunkter i dessa frågor så att man på det 
viset kan motverka politisk indoktrinering från något håll. Även om jag personligen 
tycker att kopplingen mellan ett demokratiskt förhållningssätt och konkreta, positiva 
lösningar för hållbar utveckling skulle kunna granskas mer ingående, håller jag med om 
att färdigheten och speciellt viljan att debattera hållbar utveckling under demokratiska 

                                                 
3 Agenda 21 är FN:s världsomspännande handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling.  
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former är en viktig förutsättning för att uppnå hållbar utveckling. Med tanke på att ett 
väl fungerande språk i sin tur är en förutsättning för att aktivt kunna delta i 
demokratiska processer så är ju engelska ett ämne som borde vara mycket relevant för 
ESD. Enligt kursplanerna för engelska A och B för gymnasiet ska elevernas receptiva 
och produktiva färdigheter i engelska ligga på en nivå som möjliggör en integrering av 
ESD4 (Skolverket, 2008). Enligt en utredning gjord av ”Kommittén för utbildning för 
hållbar utveckling”, som regeringen tillsatte 2003, anser dock många som är verksamma 
inom skolvärlden att begreppet ESD är komplext och abstrakt (SOU 2004:104, 2004), 
vilket leder till problem att tillämpa begreppet i undervisning. Är det fortfarande så? 
Finns det även andra hinder? Spelar till exempel lärarnas pedagogiska grundsyn någon 
roll i sammanhanget? På vilket sätt får de lärare som tog examen för många år sedan 
kunskap om ESD? Finns det några som har lyckats med att arbeta med ESD inom 
språkundervisningen och i så fall – hur gör de? Vad föreslår aktuell forskning på detta 
område? Detta är några av de frågor som kommer att behandlas i den här uppsatsen.  
 
De flesta experter är idag överens om att det behövs kraftfulla insatser för att säkra 
kommande generationers liv på denna jord5 och utbildning är en mycket viktig hörnsten 
i detta göromål. Sverige har genom Agenda 21-arbetet och sitt engagemang i 
internationella organ som UNESCO åtagit sig att arbeta för utbildning för hållbar 
utveckling. Därför bör detta speglas i undervisning på alla nivåer, från förskola till 
universitet och tvärs igenom alla ämnen.  
 
 

1.2 Syfte 
 
Då tidigare studier visat att det råder brister i integreringen av ESD i bland annat 
språkundervisning syftar min studie till att studera förekomsten av ESD i 
engelskaundervisningen på gymnasienivå och att identifiera hinder och möjligheter för 
att arbeta med ESD i detta ämne. Detta syfte försöker jag uppnå genom en 
enkätundersökning bland lärare i engelska A och B i tre olika kommuner i Skaraborgs 
Län och genom litteraturstudier. 
 
Studien avser att besvara följande frågeställningar: 
 

- Hur ser förekomsten av ESD ut inom engelskaundervisningen på gymnasienivå 
(i ett antal kommuner i Skaraborgs Län)?  

- Hur kommer det sig att det ser ut som det gör?  
- Vilka förutsättningar i termer av möjligheter och hinder finns det enligt de 

tillfrågade lärarna och enligt aktuell forskning på området för att arbeta med 
ESD i språkundervisningen?  

 

                                                 
4 Till skillnad mot de så kallade moderna språken (tyska, franska, spanska, italienska, etc), där kraven är lägre på 
grund av det faktum att eleverna inte har läst språken lika länge som engelska och således inte behärskar det 
främmande språket lika bra.  
5 Enligt exempelvis paneldebatt med bland annat Jan Eliasson och ett tiotal av världens främsta miljösakkunniga. 
2008-08-20, kl. 20.00. Kunskapskanalen 
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Det är min förhoppning att resultatet av studien ska kunna synliggöra eventuella hinder 
och möjligheter för att arbeta med ESD i engelska A och B så att jag därigenom ska 
kunna diskutera tänkbara implikationer för den pedagogiska verksamheten. 
Litteraturstudien syftar dessutom till att förtydliga hur man mer konkret kan arbeta med 
ESD i engelskaämnet.  Det övergripande syftet ligger på att förtydliga de möjligheter 
som finns för att undervisa i och för hållbar utveckling och jag hoppas att resultatet ska 
kännas relevant för alla som är verksamma inom skolan – det vill säga både för 
ledningen, som ju ska se till att UNESCO:s utbildningsmål uppnås, för lärarna, vars 
uppdrag är att ge denna komplexa fråga ett meningsfullt innehåll och sist, men inte 
minst, för eleverna som ska känna att de får förmågan och viljan att bli aktiva 
medborgare som bidrar till hållbar utveckling.   

 
 

1.3 Litteraturgenomgång och teoretiska utgångs-
punkter  

 
I den här delen av uppsatsen har jag försökt sammanställa relevant forskning på området 
ESD inom (språk)undervisningen. Den inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av de 
olika pedagogiska traditionerna som har funnits/finns inom miljöundervisningen och 
följs sedan av en närmare beskrivning av vad som är kännetecknande karaktärsdrag för 
ESD. Med det vill jag tydliggöra vilka pedagogiska huvudtankar de olika traditionerna 
bygger på och på vilket sätt de skiljer sig åt och på så sätt komma fram till det som kan 
sägas karaktärisera ESD. Därefter beskrivs de fyra utbildningsfilosofiska strömningar 
som har kännetecknat/kännetecknar utbildning i allmänhet för att kunna kategorisera 
ESD utbildningsfilosofiskt. Slutligen återges olika pedagogiska angreppssätt på hur 
ESD kan integreras i undervisningen med betoningen på undervisning i engelska som 
främmande språk på avancerad nivå (jämförbart med engelska A eller B på gymnasiet i 
Sverige). Detta teoretiska bakgrundsmaterial har sedan legat till grund för utformningen 
och tolkningen av mina enkätfrågor samt även fungerat som stöd för att identifiera 
fruktbara angreppssätt för ESD inom språkundervisning.  
 

1.3.1 Skillnad mellan det som tidigare kallades EE 
(Environmental education = miljöundervisning) och ESD  

I sin bok Education for Sustainable Development – Nature, School and Development 
(2005) redogör Sandell et. al för tre olika traditioner inom miljöutbildning.  
 

1. Faktabaserad (miljö)undervisning framkom under 60-talet och utgick ifrån att 
mer forskning och information skulle lösa de miljöproblem som finns. Den 
ämneskunnige naturkunskapsläraren skulle förmedla vetenskaplig fakta, vilket 
skulle leda till välinformerade medborgare, men det var i första hand forskarna 
som skulle komma fram med obestridliga fakta och därmed lösa problematiken. 
Om man kan tala om en demokratiaspekt i den här traditionen, så kommer den i 
så fall först efter själva utbildningen.  
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2. Normerande (miljö)undervisning uppstod under 80-talet och fäste större vikt vid 
det samhällsvetenskapliga perspektivet i undervisningen av miljöfrågor. Den här 
traditionen utgår ifrån att miljöproblemen är sammanlänkade med människors 
livsstil och värderingar. Målsättningen är att fostra miljövänliga attityder och 
beteenden baserade på vetenskaplig fakta och syftet är medborgare som 
anpassar sig till miljömässigt nödvändiga samhällsförändringar. Den politiska 
debatten om värderingar och om vilken kunskap som är nödvändig för den 
framtida utvecklingen ligger till grund för beslut om utbildningsinnehållet och 
därmed kommer demokratiprocessen före utbildningen i den här traditionen.   

 
3. Pluralistisk (miljö)undervisning utvecklades under 90-talet. Utgångspunkten är 

här att problem som har med hållbar utveckling att göra är politiska problem, 
som innehåller olika perspektiv och intressekonflikter. Forskning kan bara 
tillföra fakta och anses inte vara den enda källa till lösning av problematiken, 
som dessutom är breddad till att omfatta även sociala och ekonomiska aspekter. 
Målsättningen är att lära eleverna att kritiskt granska de olika perspektiv som 
råder på området och att ta ställning till olika alternativ, vilket ska leda till 
medborgare som aktivt deltar i debatten om hållbar utveckling. Eleverna ska 
vara medskapande i lektionsplaneringen och väntas ta ett stort eget ansvar för 
sitt lärande. Den kritiska diskussionen om olika alternativ och deras 
konsekvenser är en elementär del av utbildningen och därmed ligger 
demokratiprocessen inbakad i utbildningen. 

 
 
Sund och Wickman använder sig av samma uppdelning när de i sin studie delar in 
respondenternas undervisningsstilar under respektive tradition (Sund & Wickman, 
2008, s 151). Artikelförfattarna anser att det är absolut nödvändigt att tydliggöra 
övergången från den mer traditionella miljöundervisningen till ESD på ett mer markant 
sätt (Sund och Wikman, 2008, s. 149). De hänvisar dessutom till forskning utförd av 
Vare and Scott (2007), som kallar den typ av undervisning som faller under 1 och 2 
ovan som ESD 1 och den pluralistiska undervisningen som ESD 2:  
 

The most important dividing line in this new way of categorising approaches is a 
more overall way of approaching education in general. The point of departure for 
ESD 1 might be seen as logic-deductive thinking, which is teacher centred. The point 
of departure in ESD 1 focuses on learning for sustainable development and promotes 
behaviours and ways of thinking where the need is clearly identified and agreed. In 
ESD 2 the starting point is the students’ and teacher’s common experiences, which 
are developed by inductive logic to form generalisations and questions. ESD 2 can 
be regarded to be learning as sustainable development which is more about personal 
capacity building (Sund och Wickman, 2008, s 160).  
 

Visserligen är denna språkliga skillnad mellan ”for” och ”as” intressant och bidrar till 
att betona att demokratiaspekten är elementär redan i utbildningen, men den svenska 
översättningen ”att utbilda som hållbar utveckling” låter i mina öron lite märklig, varför 
jag i den här uppsatsen har valt att hålla mig till prepositionerna ”i och för” istället för 
jämförelsekonjunktionen ”som”. Enligt min mening finns det dessutom fog för att 
ifrågasätta om den ökade demokratiprocessen i undervisningen verkligen leder till att 
eleverna blir mer aktiva i samhällsdebatten. Precis som den faktabaserade och 
normerande miljöundervisningen felaktigt utgick ifrån att ökade kunskaper och ändrade 
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värderingar automatisk leder till ett ändrat beteende, så tycks den pluralistiska utgå 
ifrån att demokratiska färdigheter automatiskt leder till en vilja att engagera sig i 
demokratiska processer. Givetvis är färdigheterna en grundläggande förutsättning, men 
det är inte klarlagt att det aktiva deltagandet i samhällsdebatten blir en logisk 
konsekvens av dessa färdigheter. Jag har valt att ta med ovanstående citat av Scott och 
Vare, eftersom jag anser att det belyser tydligt vilka utbildningsfilosofiska skillnader 
det finns mellan ESD1 och ESD2, men i det här arbetet kommer jag inte att använda 
mig av den uppdelningen utan hålla mig till förkortningen utan siffror, eftersom det är 
den vedertagna termen inom övrig litteratur jag har läst. För tydlighetens skull vill jag 
dock nämna att det är den pluralistiska traditionens ESD (i stora delar ESD2 ovan) som 
är utgångspunkten för min undersökning.  

 
Liksom Vare och Scott samt Sund och Wickman klargör även UNESCO att det som 
avses med utbildning för hållbar utveckling innebär en förändring av befintliga 
pedagogiska angreppssätt/filosofier:    
 
“ESD calls for a re-orientation of educational approaches – curriculum and content, 
pedagogy and examinations”. (UNESCO, 2008).  
 
“There is a need to refocus many existing education policies, programmes and practices 
so that they build the concept, skills, motivation and commitment needed for 
Sustainable Development”. (UNESCO 2002).  
 
Eftersom tidigare undervisningstraditioner inte kunnat förse människor med  
nödvändiga färdigheter att engagera sig tillräckligt för en hållbar utveckling, så verkar 
övergången från tidigare traditioner till det pluralistiska perspektivet alltså enligt många 
forskare vara en nödvändighet för att kunna arbeta med ESD på rätt sätt. Vad är det då 
mer exakt som kännetecknar ESD?  
 

 

1.3.2 Kännetecknande för ESD: 
I Myndigheten för Skolutvecklings bok Hållbar utveckling i praktiken sammanfattas 
några utmärkande karaktärsdrag för ESD:  
 

- den demokratiska processen är något eleven får genomleva i utbildningens 
undervisningsformer och arbetssätt 

- eleven har en roll som en aktiv och ansvarig medskapare av sin egen 
utbildningsprocess 

- Lärarens roll kan liknas vid en handledares 
- i utbildningen strävas efter en balans mellan direkta och indirekta möten6, 

respektive öppna och slutna möten7 

                                                 
6 ”Ett direkt möte innebär att det fenomen som ska studeras möts direkt, med egna sinnen och i det 
sammanhang där fenomenet uppträder”  
 ”Indirekta möten innebär ett möte med omvärlden förmedlat via texter, föreläsningar, bilder eller 
liknande.” (Myndigheten för skolutv, 2004, s 22) 
7”I öppna möten ges mötet ett värde i sig och det lämnas öppet vad eleverna lär sig i mötet. Öppna möten 
kan ske både mellan människor och med andra delar av omgivningen, t ex naturen 
Ett slutet möte innebär att mötet har ett bestämt slutmål.” (Myndigheten för skolutv, 2004, s 22, 23)  
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- utbildningen utgår från att det finns en mängd olika sätt att beskriva, värdera och 
förhålla sig till ett problem och dess lösningar, och att det kan finnas 
intressekonflikter mellan dessa olika perspektiv 

- utbildningen präglas av ett kritiskt förhållningssätt som innebär att intressen 
bakom olika perspektiv och konsekvenser av olika sätt att handla granskas 

- hållbar utveckling ses som ett sammanknytande perspektiv som hjälper elever och 
lärare att relatera nya kunskaper till det som tidigare lärts och att kopplas [sic] 
samman kunskaper och perspektiv från olika ämnen 

- de frågor som behandlas sträcker sig i tiden från dåtid till framtid och i rummet 
från det lokala till det globala 

- utbildningen startar i stor uträckning i problem som ligger nära elevens verklighet, 
som eleven kan relatera till, finna angelägna och genom sitt handlande kan 
påverka. 

                    (Myndigheten för skolutv., 2004, s 24) 
 

Många av de ovan beskrivna karaktärsdrag som kännetecknar ESD liknar arbetsformen 
projektarbete. Läraren är handledare, eleverna tar stort eget ansvar för sin lärprocess 
och både perspektiv och källor ska granskas kritiskt. Det är också projektarbete som 
dominerar bland de exempel som anges i boken  Hållbar utveckling i praktiken – Så 
gjorde vi på vår skola.  
 
Som det allra viktigaste och övergripande mål med ESD anger Johan Öhman 
(universitetslektor på Örebro universitet) och Leif Östman (Professor vid Uppsala 
universitet): “att eleverna ska ha förmåga att aktivt delta i den demokratiska processen 
och finna det meningsfullt att göra så” (Myndigheten för Skolutveckling, 2004, s. 24).  
Detta har bland annat Östra skolan i Nyköping tagit fasta på när man har haft fokus på 
att utveckla elevernas handlingskompetens och kompetens att delta i demokratiska 
processer med följande resonemang som utgångspunkt: ”Som världen ser ut idag är det 
inte brist på resurser eller tekniskt kunnande som orsakar miljöproblem. Det är snarare 
samhällens och länders oförmåga att omsätta kunskap i de demokratiska systemen.” 
(Myndigheten för Skolutveckling, 2004, s 27). Det är med andra ord inte bara inom de 
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller tekniska ämnena som ESD har en 
given plats, utan:  
 

The classic objectives of environmental education – the creation of awareness and 
concern about the environment, […] and the acquisition of skills to identify, evaluate 
and solve environmental problems – must also be reached by means of education in 
the various disciplines of the humanities, among them the fields of language 
teaching, literary and cultural studies. (Mayer & Wilson, 2006, s 1).   

 
Eftersom man inom ämnet språk och litteratur traditionellt sett alltid har behandlat 
frågor om mening och värderingar menar Mayer och Wilson att dessa ämnen är 
oumbärliga för att skapa en miljöetisk attityd som ger motivation för ett gynnsamt 
miljöbeteende. (Mayer & Wilson, 2006, s. 1).  Även om de två citaten ovan är bara 
några av många exempel på att man fortfarande fokuserar på miljöaspekterna och mer 
eller mindre förbiser sociala och ekonomiska problem, så betonas alltså vikten av att 
andra ämnen än de som traditionellt förknippas med miljö tar upp ESD, något som 
också UNESCO klargör i sin rapport från världskonferensen om Hållbar Utveckling i 
Johannesburg 2002: 
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The movement towards sustainable development depends more on the development 
of our moral sensitivities than on the growth of our scientific understanding – 
important as that is. […] Ethical values are the principle factor in social cohesion 
and, at the same time, the most effective agent of change and transformation. 
Ultimately, sustainability will depend on changes in behaviour and lifestyles, 
changes which will need to be motivated by a shift in values and rooted in the 
cultural and moral precepts upon which behaviour is based. (UNESCO 2002). 
 

Ger då den svenska läroplanen och kursplanen i engelska A och B stöd för att arbeta 
med ESD? Läroplanen för de frivilliga skolformerna säger under rubriken ”Rättigheter 
och skyldigheter” att det inte är tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värden utan ”Undervisningen skall bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt 
ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet.” (Läroplan för de frivilliga skolformerna, 
1994, sida 38). Därmed ligger alltså läroplanen helt i linje med bland annat Sandell et al 
(2005) och det pluralistiska undervisningsperspektivet, som vill att demokratiprocessen 
genomlevs i undervisningen.   Under första avsnittet ”Grundläggande värden” står det 
också att ”var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 
människas egenvärde och för vår gemensamma miljö”, (Läroplan för de frivilliga 
skolformerna, 1994, s 37). Miljöaspekten nämns alltså uttryckligen, men även den 
sociala aspekten som omfattas av ESD förklaras mer ingående i samma avsnitt: 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” (Lpf –94, s 37). Utbildning för 
hållbar utveckling är alltså ett ypperligt instrument för att uppfylla läroplanens krav på 
detta område.  
 
Beträffande kursplanerna för engelska A och B så ska eleven efter avslutad 
kurs bland annat:  

- kunna läsa och förstå lättillgänglig skönlitteratur och genom 
litteraturen förvärva kunskaper om kulturtraditioner i 
engelskspråkiga länder 

- kunna formulera sig i skrift för att informera, instruera, 
argumentera och uttrycka känslor och värderingar […] 

- ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i 
engelskspråkiga områden 

(Skolverket, 2008) 
 
I engelska B ska hon/han dessutom: 
 

- kunna aktivt delta i diskussioner och kunna framföra och nyanserat bemöta 
argument  

- kunna presentera aspekter av den egna kulturen och det egna landet med tanke 
på personer med en annan kulturell bakgrund 

- kunna kritiskt granska och analysera information från olika källor 
 

(Skolverket, 2008) 
 

Även om formuleringarna kan anses vara vaga så betonas det att eleverna ska tränas i 
att uttrycka känslor och värderingar, att de tillägnar sig demokratiska färdigheter så att 
de ska kunna delta i diskussioner samt att de ska få kunskaper om andra kulturer än de 
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egna, vilket är en förutsättning för att respektera, få förståelse för och se möjligheter i 
andras sätt att leva. Även förmågan att kritiskt granska och analysera information är av 
stor vikt. Alla dessa mål (och många andra) anser jag stämmer väl överens med det som 
har nämnts ovan som elementärt för ESD. Det som möjligen kan diskuteras är om 
miljön och de sociala och ekonomiska aspekterna skulle – i likhet med läroplanen8 – 
behöva uttryckas mer explicit, men även om det säkert skulle underlätta, så anser jag 
ändå att förutsättningarna för att arbeta med hållbar utveckling finns i de befintliga 
kursplanerna.  
 
Engelskaämnet på gymnasienivå är alltså en mycket lämplig plattform för att arbeta 
med ESD, både enligt läro- och enligt kursplanen. I min enkätundersökning kommer 
jag bland annat att försöka ta reda på om lärarna är medvetna om detta eller om det 
finns hinder i form av bristande kunskaper om möjligheterna att arbeta med ESD i 
språkundervisningen.  
 
 

1.3.3 Utbildningsfilosofier 
Ovannämnda traditioner inom själva miljöundervisningen (faktabaserad, normerande 
och pluralistisk) baseras i stor grad på fyra huvudsakliga filosofiska perspektiv på 
utbildning i allmänhet. Brameld (1950) förtydligar kopplingen mellan utbildning och 
filosofi på följande sätt:  
 

”…education is of crucial importance to you; … you are of crucial importance to education. 
[…] Philosophy, likewise, is of utmost importance to you as a citizen. Indeed, you cannot 
evade philosophy even should you wish to do so. For […] philosophy is only a name for the 
beliefs you and I have tried to express to ourselves and others – beliefs about very 
important aspect of our lives. To ponder upon education and its role in our kind of world, to 
try to express clearly and consistently what we believe about it, is therefore to be 
philosophic toward education.  (Brameld, 1950, prefix, ix) 

 
De fyra utbildningsfilosofiska strömningarna är: 
 
1) Perennialism (the reactionary choice), som står för förmedling av eviga sanningar, 
klassisk bildning och kulturarv. Målet är att skapa en skola som bevarar samhällets 
normer/värden/strukturer. 
 
2) Essentialism (the conservative choice), där huvudmålet är att eleverna socialiseras 
till nuvarande samhälle. Förmedling av forskningsbaserad kunskap är centralt och 
lektionsinnehållet relateras till vetenskapsdisciplinerna. Utgångspunkten är att skolan är 
underordnad samhället.  
 
3) Progressivism (the liberal choice), där samarbete, elevaktiva arbetsformer, social, 
demokratisk fostran och eleven själv står i centrum. Denna utbildningsfilosofi 
förknippas ofta med John Dewey och hans ”learning by doing”. Även här är skolan mer 
eller mindre en del av det nuvarande samhället. 
 
4) Rekonstruktivism (the radical choice) utvecklades ur Progressivismen och 
förespråkar en skola för kritisk fostran och värdering av olika alternativ, där 
                                                 
8 I alla fall vad som avser miljö och sociala frågor  



 

10 

huvudmålet är att utveckla medborgare som har förmågan att förändra och skapa ett 
framtida samhälle. Skolan ses alltså som en förändringsagent.  
 

(Brameld, 1950, Englund, 1986 och Sandell et al, 2005) 
 
Enligt de ovan beskrivna definitionerna av ESD och enligt Sandell et al (2005) kan 
utbildning för hållbar utveckling ordnas in under den utbildningsfilosofiska 
strömningen rekonstruktivism (medan den faktabaserade miljöundervisningen ligger 
närmast under essentialism och den normerande någonstans mellan essentialism och 
progressivism).  
 
De fyra olika utbildningsfilosofiska strömningarna speglar olika värderingar på hur 
man ser på utbildning, lärande och eleverna. Enligt Orlenius, som har gjort en studie 
bland blivande lärare i naturvetenskap för att se hur deras personliga värderingar 
påverkar valet av undervisningsstoff, kan de därför användas som redskap för att förstå 
de olika synvinklar som finns på undervisning och lärande, inkluderande såväl 
epistemologiska som demokratiska värderingar (Orlenius, 2008). Han hävdar att den 
moraliska dimensionen hela tiden är närvarande i all undervisning och får stöd i detta 
av Hansen:  
 

Moral considerations permeate the practice of teaching. […] Those underlying 
values and convictions help produce the infinite variety of moral messages teachers 
emit to their students, many of them unintended and unwilled and many of them 
beyond teachers’ own awareness (Hansen i Orlenius, 2008, s. 852).  
 

Orlenius (2008) påpekar att lärarens värdegrund är viktig, då lärarens val av 
undervisningsstoff och metod påverkar elevernas personliga utveckling (utifrån ESD 
innebär det exempelvis att kunna ta ställning till hur individen bäst kan bidra till att 
främja en hållbar utveckling) och naturligtvis även deras framtid:  
 

It is also an issue of teachers’ professional ethics since their choices concern the students’ 
personal growth and future. Teachers have power over the powerless. To teach is to choose 
and these choices are utmost an expression of values.” (Orlenius, 2008, s. 7).   

 
Eftersom övergången till ett mer rekonstruktivistiskt synsätt anses nödvändigt för att 
arbeta med ESD på rätt sätt, ansåg jag att det kunde vara intressant att genom en 
enkätfråga försöka undersöka om själva förekomsten eller avsaknaden av ESD i 
undervisningen på något vis kan vara kopplad till lärarnas utbildningsfilosofiska 
perspektiv. Svårigheten i en studie av den här omfattningen har dock varit att få en 
rättvis bild av så många lärares uppfattning om vad utbildning bör syfta till och – som 
vi ser i Hansens citat ovan – att det inte är säkert att lärarna själva är medvetna om 
vilken filosofi de baserar sin syn på och vilka värderingar de därigenom förmedlar till 
eleverna.  
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1.3.4 Didaktiska angreppssätt för ESD  
Den 25/8 2008 såg jag en paneldebatt med olika experter på miljöområdet i 
kunskapskanalen. En av deltagarna var Jan Eliasson, före detta ordförande i FN:s 
generalförsamling, som sammanfattade hela växthusproblematiken med en enda 
mening: ”The challenge is HOW to translate the problems into action – we know ’why’ 
(scientific evidence), we know ’when’ (now), but we still don’t exactly know ’how’.” 
(Paneldebatt med bland annat Jan Eliasson och ett tiotal av världens främsta 
miljösakkunniga. 2008-08-20, kl. 20.00. Kunskapskanalen.) 
 
Ett svar på denna fråga skulle kunna vara just genom att utbilda – men frågeställningen 
kvarstår: Exakt HUR ska man kunna utbilda i eller för Hållbar utveckling och – med 
fokus på delsyftet för den här uppsatsen – HUR kan man utbilda för Hållbar utveckling 
inom ämnet engelska A och B?  
 
För att hitta ett svar på den här frågan har jag som sagt försökt hitta aktuell forskning på 
området. Detta material har sedan legat till grund för min utformning och analys av 
enkäten, för min identifiering av olika möjligheter för att arbeta med ESD i 
språkundervisningen och för min slutdiskussion. Jag ska här redovisa och i viss mån 
kommentera några av huvudidéerna i forskningen och de pedagogiska teorierna som 
dessa bygger på. Det kan nämnas att nästan samtliga exempel som jag hittade i 
litteraturen fokuserade på miljön och man kan undra var de ekonomiska och sociala 
dimensionerna, som av olika experter tillskrevs lika stor vikt som de ekologiska, har 
tagit vägen.  
 
1.3.4.1 Kritisk granskning av engelska läroböcker 
Edward Haigs, engelsk universitetslektor på ett japansk universitet, betonar vikten av så 
kallad content-based learning  (förkortat CBL), som innebär att man använder 
autentiska texter som inte ursprungligen har varit avsedda för språkundervisning. CBL 
anses – i motsats till tidigare metoder med snäv fokus på grammatiska moment i 
isolerade satser – förbättra språkinlärningen och sägs även bidra till att utveckla 
faktorer såsom självförtroende, kreativitet, positiv inställning och en allmän känsla av 
välmående (Haig,  2006, s. 25). Den största fördelen med CBL är dock enligt Haig att 
den på ett naturligt sätt befrämjar integreringen av a) de fyra huvudfärdigheterna (läsa, 
skriva, förstå och tala) i språkundervisningen9 med b) utvecklingen av mer avancerade 
studiefärdigheter, som till exempel djupare textanalyser. Eleverna läser inte enbart 
autentiska texter för att förstå dem utan måste även tolka det som de läser på ett kritiskt 
sätt och utvärdera det. Den kritiska reflektionen fungerar som bas för en välorienterad 
diskussion med klasskamrater och lärare, som sedan i sin tur är en förberedelse för att 
även skriftligt kunna behandla ämnet på ett mer akademiskt sätt. (Haig ,  2006, s. 25).  
 
Nära kopplat till CBL är Critical Language Awareness (CLA) eller Critical Discourse 
Analysis (CDA), som undersöker på vilka sätt språket speglar maktrelationer eller 
ideologiska processer som man vanligtvis inte är medveten om.  
 
Haig framhåller även en annan trend, som verkar ha fått mycket genomslagskraft i 
USA, nämligen ’student-as-researcher’ (SAR). Här fokuseras det mer på 

                                                 
9 Dessa fyra färdigheter betonas också på olika sätt i den svenska kursplanen i engelska A och B 
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handlingskompetens och de sociala och ekonomiska aspekterna tillmäts lika stor 
betydelse som de ekologiska. Det finns därmed en tydlig koppling till ESD10. SAR ska 
hjälpa eleverna att se vad som har påverkat deras värderingar och därigenom utmana de 
”ta-för-givet”  antaganden om verkligheten som de konfronteras med.  
 
I ett projekt kallat ”How green are your textbooks” har Haig försökt låta sina japanska 
studenter undersöka olika engelska läroböcker med både CBL, CLA, CDA och SAR 
som utgångspunkt. Eftersom CLA och CDA tidigare kritiserats för att fokusera för 
mycket på sociala faktorer11, har han i sitt projekt bara fokuserat på läroböcker som 
behandlar miljöaspekter. 
 
Utvärderingen visade att studenterna tyckte att de fått ta del av en stor mängd engelska 
glosor i ett miljösammanhang, lärt sig mer om miljöfrågor och vilken roll språket spelar 
för att förmedla makt och vissa miljörelaterade budskap. Deras färdigheter i att tolka 
och utvärdera texter hade utvecklats och sammanlagt tyder det på att både CBL, CLA 
och CDA har varit fruktbara pedagogiska angreppssätt i det här projektet. Dessvärre 
misslyckades man dock med ett viktigt mål (som jag anser är kopplat till SAR), 
nämligen att få studenterna att själva engagera sig mer aktivt i miljöfrågor. Bara ett 
fåtal tyckte att de hade fått ändrade värderingar eller var benägna att själva delta i 
miljöskyddande aktiviteter. (Haig,  2006, s. 39).  
 
1.3.4.2 Framtagande av egna läroböcker  
I Indonesien har avsaknaden av just läroböcker som uppmuntrar ett aktivt 
miljödeltagande lett till att lärare själva tagit fram en lärobok, där de fokuserar på den 
här aspekten. Uppgifterna i boken är alltså framtagna med avsikten att utveckla 
elevernas vilja att delta, men frågan är om de verkligen stimulerar den egna 
motivationen, eller om det fortfarande upplevs som något toppstyrt. Det finns enligt 
min mening ett inslag av kontroll i vissa uppgifter (till exempel ska eleverna i en 
övning brainstorma kring frågan: ”Hur kan människor bli övertalade att agera mer 
miljövänligt?” (Jacobs, Lie & Amy,  2006, [min kursivering]) som inte verkar helt 
förenligt med det som ESD står för. Det visade sig också att många av de lärare som 
deltog i skrivandet av boken inte använder den själva, vilket givetvis kan ha många 
olika orsaker, men en slutsats skulle kunna vara att själva deltagande-principen inte 
fungerar så väl hos lärarna heller.  
 
En viktig del i uppgifterna i boken var dock att de baserades på så kallad Cooperative 
learning, en metod som innebär att elever jobbar tillsammans med andra, vanligtvis i 
par eller små grupper. Enligt Jacobs, Lie och Amy är detta en ypperlig metod att 
använda för ESD, då ”Protecting the environment requires a cooperative approach, and 

                                                 
10(…) this approach argues that a good education should prepare students as people who can 
’read the world’ in such a way that they can not only understand it but also change it with 
regard to issues like social justice, equity, peace and environment. As such the SAR approach 
displays clear links with the concerns of global issues education. (Haig ,  2006, s. 27).  
 
11 Här citerar Haig Goatly, som knyter an till Titanic-analogin: ”In the context of the ecological 
crisis a single-minded preoccupation with sexist and capitalist-imperialist critical discourse 
analysis is rather like addressing the problem of who is going to fetch the deckchairs on the 
Titanic, and who has the right to sit in them.” (Goatly citerad I Mayer & Wilson (red), 2006, s. 
29).  
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what better place to practice cooperation than in the classroom?” (Jacobs, Lie & Amy,  
2006, s. 56). Fördelen med denna metod är att man både skapar situationer där man 
ökar elevernas muntliga interaktion (och därmed ger eleverna tillfälle att på ett naturligt 
sätt träna sina muntliga färdigheter) och att man genererar ett positivt ömsesidigt 
beroende, då konceptet bygger på att alla behöver hjälpas åt för att nå resultat. Även 
detta koncept är naturligtvis nära kopplat till miljöskydd, där ensidiga insatser (som att 
minska utsläppen av koldioxid i ett land) inte kan rädda världen utan det krävs att alla 
tar sitt ansvar. 
 
1.3.4.3 Analyser av miljörelaterade texter i USA 
Även Peter Dines och Hanspeter Dörfel (Dines & Dörfel, 2006) betonar – precis som 
Haig, Jacobs, Lie och Amy – vikten av Content-based-learning (CBL), alltså att 
eleverna lär sig språket genom autentiska texter. I sina metoder fokuserar de något mer 
än sina kollegor på den lingvistiska delen genom att koppla fler uppgifter om textens 
struktur, form, stil och grammatik till texterna, men de följer också upp sina texter (som, 
återigen, alla handlar om miljön) med frågor som ska involvera eleverna i ämnet. 
Exempel på sådana frågor är: ”What do you personally do to prevent pollution?”,  
”What role should schools play in creating environmental consciousness?” eller ”What  
should the state governments and the federal government do to improve the situation?” 
(Dines & Dörfel, 2006, s 78).  
 
1.3.4.4 Kritisk granskning av filmer om miljön 
Graham Wilson och Sylvia Mayer (2006) har valt ett annat underlag än texter som 
utgångspunkt för att arbeta med ESD i sin språkundervisning. De beskriver istället olika 
metoder för att lära eleverna att kritiskt granska hur naturen gestaltas av media. Wilson 
(2006) fokuserar på dokumentärfilmer och hur bland annat språkvalet påverkar vår 
uppfattning av naturen, medan Mayer har riktat in sig på ’Hollywood environmentalist 
movies’ (Mayer,  2006), där hon gör en noggrann analys (till exempel effekten av val 
av kameravinkel eller musik) av exempelfilmen The Day after Tomorrow. Som lärare 
får man många konkreta tips och hänvisningar till olika internetsidor som kan användas 
för filmanalyser och Mayers kapitel kan egentligen ses som en utförlig instruktion om 
hur man kan lägga upp lektioner kring just den här filmen. Det verkar dock som om 
detta upplägg förutsätter en del förkunskaper om filmanalys (både bland läraren och 
bland eleverna), vilket möjligen kan avskräcka lärare som inte är så vana i detta ämne.  
 
Wilsons huvudmål med att undervisa om dokumentärfilmer är ”to give our students 
analytical tools which enable them to make informed decisions concerning the 
sometimes conflicting messages they receive” och han tillägger: ”and there is no reason 
why this should not take place in an English (as a foreign language) classroom.” 
(Wilson,  2006, s. 87-88). Genom att lära sig att inte bara analysera texter utan även 
filmer ska elevernas kritiska förmåga utvecklas och med tanke på den stora popularitet 
som just denna genre har hos de flesta unga så är den kanske ett tacksammare underlag 
än texter. Naturdokumentärer är dessutom ett neutralt område som inte tillhör elevernas 
populärkultur (som till exempel MTV videos eller Hollywood filmer) och därmed kan 
eleverna skapa tillräcklig emotionell distans till undersökningsobjektet. Wilson 
fokuserar bland annat på att lära ungdomarna att undersöka om filmen har ett 
”antropromorphic” synsätt (alltså ett synsätt som tillskriver djur mänskliga egenskaper)  
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och hur filmskaparna påverkar naturen under inspelningen. Wilson medger dock i slutet 
att han är osäker på om bättre analytiska färdigheter verkligen leder till ett mer aktivt 
deltagande i miljöskydd. 
 
1.3.4.5 Spel som tränar Hållbar utveckling 
De metoder som nämns i Hållbar utveckling i praktiken- så gjorde vi på vår skola 
(Öhman, Östman & Sandell, 2005) handlar till största del om olika projektarbeten, men 
det nämns även andra didaktiska angreppssätt, till exempel Heta-stolen-övningar eller 
rollspel, där det fokuseras mer på etik och värderingar och där man kan lära sig att 
ompröva invanda tankesätt. Det är den här aspekten Dieleman och Huisingh har tagit 
fasta på i sin artikel Games by which to learn and teach about sustainable development: 
exploring the relevance of games and experiential learning for sustainability. Enligt 
författarna så är vi tränade i att lära oss genom kognitiva och analytiska processer, vilket 
innebär att vi delar upp större sammanhang i mindre, analyserbara bitar och fokuserar 
på dessa delar istället för helheten, men ”What SD [Sustainable Development] requires 
of us is to understand the effects of one dimension on the other dimensions and on the 
whole (and back and forth)” (Dieleman  & Huisingh, 2005, s 839).  Därför bör vi 
utveckla vår förmåga att tänka i system istället för delar, men eftersom det är en svår 
och lång process att lära sig detta nya sätt att tänka, kan vi använda oss av andra, icke-
kognitiva tillvägagångssätt för att börja ”förstå” hållbar utveckling. På ett emotionellt 
och intuitivt plan kan vi lära oss och ”uppleva” komplexa system.  
 

We lack the cognitive tools to comprehend systems and therefore, we keep ’flipping 
back to an analytical mode’, even though we know we should not do so. One of the 
key challenges of SD [Sustainable Development] education is to develop a ‘systems 
thinking language’. But as long as we are not there, we can make use of other –non-
cognitive approaches to “record” reality and to begin to ‘understand’ sustainability. 
(Dieleman & Huisingh, 2006, s 839).  
 

Dieleman och Huisingh anser att olika lekar, som till sin karaktär bygger på 
emotionella och intuitiva färdigheter, fungerar som utmärkta verktyg för att ge oss 
insikter i vad som behöver göras för att ändra vårt icke-hållbara samhälle till ett hållbart 
sådant. Här finns det en stark koppling till det som Sandell, Öhman och Östman nämner 
i sin engelska översättning av det övergripande målet för ESD, nämligen ”students 
gaining the ability to actively participate in democratic processes and having the desire 
to do so.” (Sandell et al., 2005, s 203, [min kursivering]).   Dieleman och Huisingh 
betonar att för att VILJA ändra på förhållanden så behöver denna vilja baseras på 
speciella värderingar och därför behövs en viss emotionell koppling till det som ska 
ändras. Att spela spel som tränar olika slags emotionella, kommunikativa eller 
värdegrundsskapande färdigheter bidrar till att man blir mer medveten om sina egna 
värderingar och upptäcker att de kanske inte delas av andra. Det finns mycket som vi 
tar för givet och att bolla dessa antaganden med andra gör att man kan se begränsningar 
och möjligheter som man tidigare inte varit medveten om. Enligt Dieleman och 
Huisingh (2005) är detta en grundläggande förutsättning för att hjälpa människor att 
förstå de ändringar som är nödvändiga för att nå en hållbar utveckling och att göra det 
möjligt för dem att genomföra dessa ändringar i det  ’verkliga livet’.  
 
En annan viktig faktor i olika spel/lekar är enligt författarna att de inte bara omfattar 
Deweys "learning by doing", men också "learning by failing", alltså att lära sig 
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göra/välja fel utan att det blir negativa konsekvenser i den verkliga världen. På så vis 
kan man i leken testa nya idéer och inse dess möjligheter/begränsningar/konsekvenser 
och därigenom lära sig vad man INTE ska göra likaså som man kan lära sig att 
konstruera alternativa tillvägagångssätt eller att ändra ramarna/förutsättningarna helt 
och hållet. Det sistnämnda är något som enligt Dieleman och Huisingh vanligtvis 
saknas i ESD: att få genomgå lärprocesser där man lär sig att inte bara anpassa sig till 
existerande sammanhang utan även att ändra sammanhangen eller förutsättningarna 
istället – med andra ord det som rekonstruktivism försöker åstadkomma.  
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2 Del Metod 
 
I den här delen av uppsatsen kommer jag att redogöra för mitt tillvägagångssätt och 
mina val av undersökningsteknik. Först ska jag visa på vilket sätt jag har följt de etiska 
riktlinjer som gäller för den här typen av uppsatser. Även aspekter som kan ha påverkat 
undersökningens resultat tas upp kortfattat, för att sedan förklaras mer ingående under 
några av de andra underrubrikerna i detta kapitel. Under rubriken Metodval klassificeras 
tekniken och den teori som jag har valt som analysverktyg. Därefter redogör jag för hur 
urvalsprocessen har gått till för att sedan avsluta med en förklaring av min analysmetod.  
 

2.1 Forskningsetik 
 
Undersökningen har följt de riktlinjer som Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2007) har 
ställt upp. I missivet (se bilaga 1) till frågeformuläret har angetts  

a) vad som ska undersökas (förekomsten av ESD inom engelska A och B) 
(Informationskravet) 

b) att deltagandet är frivilligt (Informationskravet och samtyckeskravet) 
c) att svaren behandlas konfidentiellt och att kodningen av enkäterna bara är till för 

att kunna påminna om ej inkomna svar (Konfidentialitetskravet)  
 
Jag har även försökt att formulera frågorna på ett sådant sätt att respondenterna ska 
känna att de kan svara ärligt utan att för den skull riskera att känna sig hotade eller 
kränkta i sin integritet. Syftet med studien är ju inte att peka ut någon på ett negativt sätt 
utan istället att få reda på eventuella svårigheter/möjligheter för att arbeta med ESD i 
engelska A och B. Därför har jag i resultatredovisningen inte heller gjort någon 
differentiering mellan skolorna utan skolorna fick tillsammans representera den 
nuvarande situationen för förekomsten av ESD i engelskaundervisningen inom några 
kommuner i Skaraborgs län. Däremot har jag (i de fall där känns meningsfullt för 
tolkningen av resultatet) kommenterat ifall det blir många olika svar inom samma skola 
utan att för den skull precisera vilken skola det rör sig om, eftersom en sådan 
differentiering skulle vara irrelevant för studiens syfte.  
 
Med en svarsfrekvens på ca 65 % och ett stort bortfall från en skola går det inte att göra 
några statistisk korrekta generaliseringar beträffande alla lärare i de undersökta 
kommunerna. Resultatet ska därför mer ses som ett nedslag bland ett större antal lärare 
inom denna region och illustrera vilka hinder och möjligheter det kan finnas för att 
arbeta med ESD inom engelskaundervisningen.  
 
De sista två frågorna i enkäten visade sig vara problematiska att analysera, eftersom 
resultatet tydde på att frågorna var svårtolkade. Tillförlitligheten av resultatet på de 
frågorna är alltså låg. Även om dessa frågor inte gick att använda i det syfte jag hade 
planerat, så tyckte jag ändå att de tjänade ett annat syfte, nämligen bland annat att 
belysa vilken spridning av utbildningsfilosofierna det finns ute på skolorna (se även en 
mer utförlig förklaring och diskussion av detta under pkt 2.4 Motivering av vald teknik 
och begräsningar av densamma samt 3.1.3 Steg 2, tolkning av resultatet. 
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2.2 Metodval 
 
Den här studien baseras både på ett semistrukturerat frågeformulär12 (Stukát, 2005, s 44) 
som har skickats/delats ut till gymnasielärare i engelska A och B i tre kommuner i 
Skaraborgs län (se bilaga 1) och på en teorigenomgång, där tidigare forskning har 
fungerat som underlag för min förförståelse, min tolkning av data och min avslutande 
diskussion av pedagogiska implikationer.  
 
Enligt Trost (2005) är nästan alla studier inom beteende- och samhällsvetenskaperna 
blandformer av kvalitativa och kvantitativa ansatser och detta gäller även för min studie. 
Den har en kvalitativ inriktning med kvantitativ teknik. Den empiriska data är till största 
delen kvantitativ (antalet svar eller antalet svaranden per fråga), men metodologin är 
kvalitativ på så sätt att jag tolkar dess innebörd. Dessutom är problematiseringen av 
teorigenomgången kvalitativ.  

 
De flesta frågorna i formuläret var som sagt av kvantitativ karaktär, men det fanns även 
några öppna svarsalternativ som är av mer kvalitativ karaktär. Som analysinstrument 
använde jag mig här till viss del av en ramfaktorteoretisk modell. Den så kallade 
ramfaktorteorin utvecklades av Dahllöf (1967), som dock själv påpekade att det inte 
handlar om en teori i ordets rätta bemärkelse, utan ett sätt att tänka, eller ”ett spektrum 
av forskningsansatser” (Broady och Lundblad, 1999). Den bygger på tankegången att 
ramar eller förutsättningar ger (eller inte ger) utrymme för en process (Lundgren, 1999). 
Med hjälp av detta kan man sedan tolka en pedagogisk verklighet. Det är dock omöjligt 
att i en undersökning täcka in samtliga ramar och man måste därför välja de ramar som 
utifrån till exempel tidigare forskning förefaller mest rimliga (Gustafsson, 1999). Därför 
har bland annat mitt urval av hinder i fråga nr 7 i enkäten baserats på slutsatserna av en 
annan studie om upplevda hinder (Jordaan, 2005).  Eftersom det är omöjligt att avgöra 
alla ramars betydelse har det i tidigare forskning oftast valts ut ramar som är tydliga och 
objektivt identifierbara (tid, elevgrupp, mm). I sin artikel ”Ramfaktorer och pedagogiskt 
utvecklingsarbete” anser dock Gustafsson att även mer diffusa, ”av aktörerna upplevda” 
ramar kan bli utslagsgivande för resultatet. Hon menar att oavsett vilka ramar man 
väljer att koncentrera sig på så kan förutsättningarna bara formuleras genom att man 
utgår från resultatet och hon vänder därför på Dahllöfs ursprungliga modell: 
 
Ramar   =>    Process    => Resultat                    (Dahllöfs modell) 
 
blir istället:  
 
Ramar  <=     Process   <= Resultat                     (Gustafsson, 1999)  
 
Utifrån resultatanalysen kan man alltså specificera faktorer som man identifierar som 
ramar (Gustafsson, 1999).   

                                                 
12 Ett strukturerat frågeformulär innehåller inga öppna svarsalternativ. Min enkätundersökning bestod till stor del av 
strukturerade frågor, men det fanns även några öppna frågor med och därför kallas formuläret ”semistrukturerat”.  
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Jag tycker att ramfaktorteorin och Gustafssons modell är användbar för identifieringen 
av hinder/möjligheter i mina empiriska data, eftersom själva ramfaktor’teorin’ går ut på 
att hitta begränsningar (i form av förutsättningar som saknas eller inte är tillräckliga) för 
den pedagogiska processen och Gustafssons modell dessutom börjar med resultatdelen. 
Utgångspunkten i min analys är ju just enkätresultatet. Jag har inspirerats av hennes 
modell, men istället för att använda mig av mellanledet ”Processen” blir det min 
tolkning av resultatet som kommer vara förbindelseelement mellan ”Resultat” och 
”Ramar”. Detta eftersom jag inte har studerat någon faktisk process 
(klassrumsobservationer, mm) i min undersökning. Kopplingen till den teoretiska 
pedagogiska processen finns dock genom min litteraturgenomgång. Utifrån tolkningen 
av resultatet kan jag identifiera ett antal ramar eller förutsättningar och dessa ramar kan 
sedan kategoriseras i hinder och möjligheter. Min version av modellen blir därför: 
 
Ramar ← Tolkning ← Resultat 
 
Lundgren konstaterar att ”Om […] ett mål tydligt finns för en process måste ramarna 
anpassas för att göra den processen möjlig.” (Lundgren, 1999). Eftersom jag anser att 
målet för ESD är tydligt uttryckt av både UNESCO och Sveriges åtaganden i Agenda 
21, så är alltså en identifiering av ramarna viktig för att kunna anpassa dem till en 
önskvärd pedagogisk process.  
 
 

2.3 Urval av respondenter och litteratur 
 
Jag ville få en bild av hur läget ser ut beträffande förekomsten av ESD på 
gymnasieskolorna här i regionen och valde därför ut en gymnasieskola i tre olika 
kommuner. På två av skolorna hade jag vikarierat tidigare och hoppades därför på en 
något större svarsfrekvens. Viss kritik kan kanske riktas mot att jag valde att ta med två 
skolor som jag hade en viss koppling till, men eftersom jag inte kände någon av lärarna 
på ett personligt plan tror jag inte att det faktum att man eventuellt kände igen mitt 
namn har påverkat innehållet av svaren. Jag har även försökt att utforma frågorna på ett 
sådant sätt att man inte upplevde att det fanns några ”rätta” eller ”felaktiga” svar, utan 
att alla svar var av samma värde. Genom detta hoppades jag också undvika att någon 
lärare skulle kryssa för ett alternativ som hon/han trodde skulle finna större godtycke än 
ett annat.  Den tredje skolan valdes ut slumpvis. Urvalet av respondenterna baserades på 
en så kallad totalundersökning (Trost, 2001), där jag bad någon ansvarig på skolan om 
hjälp för att få tag i namnen på alla lärare i engelska A och B. Innan utskick/utdelning 
av enkäten tillfrågades rektorn på respektive skola. 
 
Urvalet av litteratur gjordes genom sökning efter vetenskapliga artiklar, akademiska 
uppsatser/avhandlingar och annan litteratur i bibliotekets databaser, genom sökning på 
Internet efter olika styrdokument, genom referenslistor och genom en del personliga 
kontakter med experter på området (exempelvis Leif Östman). Jag har även fått flera 
mycket värdefulla litteraturtips av min handledare Erik Andersson och av Kennert 
Orlenius, båda  verksamma på Högskolan i Skövde. Sammanlagt kan det konstateras att 
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litteraturen har varit ganska samstämmig och att det i min litteraturgenomgång saknas 
källor som är kritiska mot ESD. Detta tyder på en stor enighet bland sakkunniga, men 
bidrar naturligtvis inte till någon större nyansering av begreppet ESD och dess innehåll. 
I viss mån har jag därför själv försökt att problematisera delar av konceptet ESD i min 
diskussionsdel. 
 
 

2.4 Motivering av vald teknik och begränsningar av 
densamma 

 
Jag ansåg att ett semistrukturerat frågeformulär skulle fungera som ett bra underlag för 
att få reda på förekomsten av ESD i engelskundervisning på några gymnasieskolor i 
länet. Nackdelen med ett sådant formulär är naturligtvis att det är lite opersonligt och att 
det finns en risk för att svarsfrekvensen inte blir så hög som man hade hoppats på, vilket 
också blev fallet i en av skolorna som ingick i undersökningen (enbart ett svar av 7 
tillfrågade lärare). Svarsfrekvensen på de andra skolorna låg på ca 65% och 
undersökningen gör alltså inte anspråk på att bilda underlag för några generaliseringar 
gällande samtliga engelskalärare i hela Skaraborgs Län. Förhoppningsvis kan den ändå 
ge en någorlunda rättvisande bild av hur förekomsten av ESD i engelska ser ut bland 
några gymnasieskolor i Västra Götaland.  
 
Eftersom det i ett formulär som karakteriseras av ja och nej frågor inte finns så mycket 
utrymme för egna kommentarer eller utsmyckningar, har jag valt att ha med några 
öppna frågor så att möjlighet fanns att lägga till egna synpunkter (även om detta inte 
förordas av Trost (2001) på grund av att det försvårar sammanställningen). 
 
De två sista frågorna i enkäten syftade till att försöka förstå vilken utbildningsfilosofisk 
strömning respondenterna grundade sin uppfattning om ”bra utbildning” på. Det fanns 
en mycket kortfattat sammanfattning av de olika utbildningstraditionerna utan att själva 
filosofierna nämndes vid namn. Lärarna skulle svara på vilken av sammanfattningarna 
som tydligast motsvarade det de själva ansåg att en ”bra utbildning består av” genom att 
kryssa i en ruta bakom varje sammanfattning eller genom att själva beskriva sin syn på 
’bra utbildning’. Jag tyckte att detta kunde vara intressant att undersöka för att se om 
själva förekomsten eller avsaknaden av ESD i engelskaundervisningen på något vis 
kunde vara kopplad till lärarnas utbildningsfilosofiska perspektiv. Som jag nämnt under 
Litteraturgenomgången är det svårt att få en rättvis bild av lärarnas uppfattning i en 
sådan komplex fråga, eftersom det kan vara svårt att tolka vad sammanfattningarna står 
för teoretiskt och för att lärarna själva kanske inte är medvetna om vilken tradition de 
baserar sin uppfattning på. Resultatet av denna sista del i enkäten har därför troligen 
både låg reliabilitet och validitet och det har dessutom inte lyckats bekräfta den hypotes 
om ett eventuellt samband mellan utbildningsfilosofi och förekomsten av ESD som jag 
hade innan resultatsammanställningen. Jag har ändå valt att ta med resultatet, både för 
att det ur ett etiskt perspektiv verkar riktigt att redovisa sådant som inte stämmer 
överens med min hypotes, men också eftersom det trots allt kan ge en antydan om 
vilken spridning mellan filosofierna det verkar finnas ute bland skolorna. 
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Utbildningsfilosofierna kommer dock inte, som ursprungligen planerats, att användas 
som ett analysverktyg utan istället som ett underlag i diskussionsdelen.  
 
Sammanlagt ingick tre gymnasieskolor i min undersökning. Att svarsfrekvensen 
varierade mellan skolorna kan ha haft olika orsaker, men troligen har det samband med 
att mitt kontaktnät var mer etablerat på vissa av skolarna än på andra. På en av 
gymnasieskolorna var svarsfrekvensen 68%, vilket kan ha berott på att jag delade ut 
enkäterna personligen när jag var där under min VFU-period. Enkäterna till lärarna i 
engelska A och B på de två andra gymnasierna skickades ut via mail och i ett fall av 
dessa två var svarsfrekvensen relativ hög (63 %). Troligen berodde detta på att jag 
tidigare arbetat som vikarie på denna skola och därmed kände de flesta av lärarna. Från 
den andra skolan fick jag dessvärre – trots påminnelse – enbart ett svar (av sju, varav 
dock en var sjukskriven). Här kände jag ingen av lärarna sedan tidigare. Sammanlagt 
har 23 av 39 lärare svarat på enkäterna.  
 
I några enstaka fall har respondenterna inte svarat på alla frågor och då anges detta i 
diagrammet.  
 
Med tanke på tiden jag hade till mitt förfogande tror jag att en semi-strukturerad enkät 
trots nackdelarna var det lämpligaste sättet att få in data från ett ganska stort antal lärare.  
 
Eftersom jag använde begreppet ESD som klassningsinstrument för att avgöra vad som 
kan anses vara Utbildning för Hållbar Utveckling, tyckte jag att det var viktigt att 
komplettera enkätundersökningen med en granskning av aktuell forskning om ESD 
inom (språk)undervisningen, både beträffande en mer djupgående definition av ESD 
och med avseende på didaktiska angreppssätt som anses lämpliga att användas inom 
ramen för ESD i språkundervisningen. Denna metod har varit en förutsättning för 
utformandet och analysen av enkätfrågorna. Först hade jag tänkt att i frågeformuläret ta 
upp olika metoder som anses lämpliga för att arbeta med ESD i engelska och låta 
lärarna kryssa för om de arbetar enligt det sättet eller inte, men sedan ansåg jag att 
frågorna blev alltför ledande. Istället fick lärarna själva beskriva hur de arbetar med 
ESD och litteraturen användes sedan som hjälp för att analysera svaren. Dessutom har 
litteraturgenomgången bildat ett underlag för att kunna problematisera konceptet ESD 
och för att identifiera ytterligare hinder eller möjligheter.  
 
 

2.5 Analys av empiriskt material 
 
Analysen av mitt empiriska material bygger som jag nämnt under 2.2. på min tolkning 
av Gustafssons (1999) omvända ramfaktorteoretiska modell. Istället för ’Processen’ är 
det min tolkning av resultatet som är mellandelen i modellen: 
 
 
Ramar (steg 3)  <=    Processen (steg 2)   <=  Resultat (steg 1)  

        (Gustafssons modell, 1999) 
 
Ramar (steg 3) <=   Tolkning av resultat (steg 2)  <= Resultat (steg 1) 
            (min modell) 
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I steg 1 i resultatredovisningen har jag alltså redovisat resultatet av datainsamlingen 
med hjälp av stapeldiagram och genom att citera de svar jag fick på de öppna frågorna. 
Empiriska data kommenterades kort för varje delfråga. I vissa av diagrammen anger 
staplarna antalet svar (i de fall där lärarna kunnat fylla i flera alternativ) och i vissa 
anger staplarna antalet svaranden (då lärarna bara kunnat välja ett svar och antalet svar 
därmed blir lika med antalet respondenter/svaranden). Under varje diagram anges inom 
parentes om det rör sig om antalet svar eller antalet svaranden.  
 
I steg 2 har jag sedan sett lite närmare på innebörden av och sambanden mellan dessa 
data och även i viss mån kopplat detta till litteraturgenomgången.  
 
I det avslutande tredje steget försökte jag slutligen identifiera ett antal ramfaktorer 
(förutsättningar) som kan kategoriseras i hinder och möjligheter.  
 



 

22 

 

3 Del 3 Resultat 
 
Strukturen för resultatet bygger på den tre-stegs-uppdelning som framgår i avsnitt 2.5 
Analys av empiriskt material.  
 
 

3.1 Steg 1, resultat: 
 
För en mer komprimerad sammanställning av resultatet, v.v. se bilaga 2.  

 
 
Fråga 1)  
2003 utnämnde UNESCO årtiondet mellan 2005-2014 till ”Decade of Education for Sustainable 
Development”. Education for Sustainable Development (ESD), alltså Utbildning för Hållbar Utveckling, 
ska inte bara omfatta miljöundervisning utan även inkludera ekonomiska och sociala aspekter. Det ska 
genomsyra hela utbildningsväsendet, d v s alla ämnen på alla nivåer. Sverige har dessutom genom ett 
riksdagsbeslut slagit fast att man ska bli ett föregångsland inom hållbar utveckling.  
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Fig. 1 Fråga 1: Anser Du att Du in Din verksamhet har blivit informerad om detta? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
 
Av sammanlagt 23 svar var det enbart 2 lärare som ansåg att de hade blivit informerade 
om UNESCO:s utnämnande av Decade of Education for Sustainable Development. På 
frågan på vilket sätt de blivit informerade svarade dessa två lärare: ”Genom skolledning 
och genom media”. En av dessa la dessutom till: ”Genom lärarutbildning”. 
Anmärkningsvärt är kanske att båda respondenter som svarade att de blivit informerade 
genom skolledningen arbetar på samma skola som flera av respondenterna som svarade 
att de inte fått någon information alls.  
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Fig 2 Fråga 2: Känner Du att Du vet på vilket sätt Du skulle kunna arbeta med ESD i engelska A och B? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
 
Här svarade alltså fyra lärare att de känner till metoder för att arbeta med ESD i 
engelska A och B, medan mer än 80% inte vet hur de kan integrera ESD i sin 
språkundervisning. Bara en av de två lärare som sa sig blivit informerade av 
skolledningen svarade  ”Ja” på frågan om han/hon visste på vilket sätt man kan arbeta 
med ESD i engelska A eller B. Trots att denna respondent alltså blivit informerad om 
ESD saknade han/hon verktyg att använda sig av det i undervisningen.  
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Fig. 3 Fråga 3: Anser Du att Du redan arbetar med ESD i engelska A och B? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
 
Det är alltså bara tre av de tillfrågade respondenterna som tycker sig arbeta 
med ESD i sin språkundervisning . Hela 86 % gör det inte i dagsläget.  
 
 
På fråga nummer 4 skulle respondenterna som kryssat i Ja-rutan i fråga 3 ange exempel 
på hur de använder ESD i sin undervisning. Nedan listas deras exempel: 
 

- Låta eleverna forska om nya rön inom ämnet, debatter och diskussioner om ämnet 
i fråga, på engelska naturligtvis! 

- Har behandlat temat något lite i samband med muntliga övningar.  
- Hela realia-aspekten bygger på detta! För att kunna förstå språkets variationer 

behöver man också nämna de socio-ekonomiska aspekterna.  
 
 
Det är lite svårt att dra slutsatser av det andra citatet, men det verkar inte som 
om det har lagts mycket vikt vid ESD, så egentligen kan man säga att bara 
två lärare kunde ge exempel på hur de använder ESD i sin undervisning. 
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Fig. 4 Fråga 5: Skulle Du vilja ha mer stöd (i form av idéer, metoder) eller utbildning i hur man kan 
arbeta med ESD i språkundervisningen? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
 
Här var det alltså en stor majoritet av lärarna som ville ha mer stöd eller utbildning i hur 
man kan arbeta med ESD i språkundervisningen. Endast en respondent svarade nej på 
denna fråga och den läraren svarade även nej på fråga 8 (Tycker Du personligen att det 
verkar angeläget att få med ESD i språkundervisningen)?  
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Fig. 5 Fråga 6: Anser Du att det finns något hinder för att arbeta med ESD i språkundervisningen? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
 
Trots att bara två personer svarade ja på den här frågan var det sammanlagt 6 personer 
som fyllde i nästa fråga, som handlade om en precision av dessa hinder (se figur 6). 
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Fig 6 Fråga 7: Vilka hinder finns det enligt Din mening att arbeta med ESD i språkundervisningen13?  
(Staplarna anger antal svar) 
 
Här kunde man kryssa i flera alternativ och – i fall man har valt att kryssa i ”annat” – 
förklara vad man menar med detta. En respondent skrev här: ”glömmer bort att jag 
faktiskt kan ta upp frågor kring hållbar utveckling”. ’Stöd i kursplanen’ och ’bristande 
kunskap om ämnet’ var de hindren som fick flest antal svar, medan ’tidsbrist’ och 
’bristande engagemang hos kollegor’ bara fick ett svar vardera.  
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Fig 7 Fråga 8: Tycker Du personligen att det verkar angeläget att få med ESD i språkundervisningen? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
 
Här kunde man även motivera sitt svar och följande svar gavs av tre som svarade nej 
(de andra tre valde att inte kommentera frågan):  

-     ”Det får tas upp i samhällskunskapsämnet” 
- ”Det här är en fråga som måste genomsyra hela vårt tänkande, men jag anser 

inte att den måste ”pressas in” i språkundervisningen, om vi inte naturligt läser 
texter, ser på filmer osv. som behandlar ämnet” 

- ”Jag tycker att det redan genomsyrar så mycket annat i samhället. Man behöver 
inte få samma info om och om igen i alla ämnen. Dessutom börjar jag 
personligen bli ngt trött på att vi svenskar ska få sådant stort ansvar för miljön 
etc genom bla oerhört hård beskattning när det finns andra som inte gör ett 

                                                 
13 Urvalet av möjliga hinder baserades på slutsatserna dragna av intervjuer om ESD med fem grundskollärare 
(Jordaan, A, 2005) 
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skvatt. Jag tror att det finns en risk att ämnet blir uttjatat ifall det ska ingå 
överallt.” 

 
Alla tre lärare som är kritiska mot ESD i språkundervisningen anger 
som skäl att ESD enligt deras åsikt inte riktigt hör hemma i ämnet 
engelska. Två är mycket bestämda på den punkten, medan en verkar 
tycka att det kan tas upp om det faller sig naturligt.  
 
En respondent valde att inte kryssa i, men skrev som kommentar:  
- ”Jag vet för lite om det för att uttrycka mig klart.” 
 
 
De som svarade ja på fråga 8 (om de personligen tycker att det verkar angeläget att 
få med ESD i språkundervisningen) motiverade sitt svar så här (8 kommenterade 
ej): 
- ”Om det nu är bestämt på högre nivåer, kan det finnas anledning att se om det kan 

användas i språkundervisningen” 
- ”Det är en fråga som är angelägen” 
- ”Framtidsfrågor/miljöfrågor ser jag som oerhört viktiga. Eleverna måste bli 

medvetna om dem.”  
- ”’Hållbar utveckling’ är ett viktigt område. Det blir viktigare och viktigare.”  
- ”Det är ju en överlevnadsfråga för oss att eleverna är så medvetna som möjligt! I 

och med att det är globala frågor är det väl utmärkt att kunna använda engelska 
texter.”  

- ”Så folk blir medvetna att det finns alternativ till slit och släng.” 
- ”Det är alltid angeläget att föra in samhället runt omkring oss så mycket som 

möjligt i språkundervisningen.”  
- ”För att belysa vikten av att alltid, i alla sammanhang ha miljön i tankarna och att 

man förstår att man är med och påverkar genom ens sätt att leva. Det är angeläget 
för att våra elever ska förstå att vi vuxna inte rycker på axlarna åt detta stora 
problem (miljöförstöringen).” 

- ”Självklart! Det handlar ju om hur vi skall kunna ha det i framtiden. Vi måste lära 
oss hur vi skall värna om vår miljö mer, i stort och i smått.” 

- ”Detta är ett mycket aktuellt ämne som angår och påverkar alla på vår jord. 
Förespråkare som exempelvis Al Gore skapar förutsättningar så att vi kan följa och 
delta i globala diskussioner om hållbar utveckling på exempelvis engelska.”  

 
De allra flesta uttrycker att de själva tycker att ESD är en angelägen fråga och de verkar 
mycket positiva till att arbete med ESD i engelska A/B (hos en är det svårt att avgöra 
om det är en yttre eller inre motivation som styr hans/hennes svar). Det är intressant att 
notera att av tio svar är det fem som verkar likställa ESD med miljöfrågor (en av dessa 
har dock även med ordet ”framtidsfrågor”).   
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Näst sista enkätfrågan syftade till att försöka förstå vilka mål som lärarna prioriterade 
inom sin undervisning i engelska. Denna fråga är i viss mån kopplat till sista frågan om 
utbildningsfilosofierna, eftersom den egna prioriteringen säger en del om vilka 
värderingar som ligger bakom planeringen. 
 
Så här svarade de lärare som inte ansåg det angeläget att få med ESD i 
språkundervisningen på fråga nr 9:  
 
”Vad anser Du är det viktigaste målet med undervisningen i engelska A och B?”  
 

- ” Att eleverna naturligtvis lär sig så mycket som möjligt i både tal och skrift.”  
- ” Det går inte att välja ut ett mål: De fyra färdigheterna lika viktiga: Läsa – Lyssna – 

Skriva – Tala”.  
- ”Att eleverna lär sig förstå talad och skriven engelska och själva kan förmedla vad de 

vill ha sagt både muntligt och skriftligt.” 
- ”Det finns fyra lika viktiga mål: receptive skills: kunna förstå tal och skrift 

productive skills: kunna göra sig förstådd i tal och skrift för den nivå som kursen ligger 
på. Sedan finns det ju givetvis många andra mål men ovanstående mål är en 
förutsättning för att resten ska fungera.” 

- ”Att eleverna får en stabil grund att stå på inför sina framtida språkliga prövningar.”  
- ”Att få så många som möjligt att under så positiva och entusiasmerande förhållanden 

som möjligt uppnå så högt ställda mål som möjligt. I.E. att eleverna skall kunna 
uttrycka sig muntligt och skriftligt på så bra engelska som möjligt om/i möjligast många 
ämnesområden.”  

- ”Väcka intresse för språk. Få dem motiverade och förberedda att klara av 
vardagssituationer med sin engelska”. 

 
Dessa svar skiljde sig innehållsmässigt inte nämnvärt från de andra lärarnas svar (det 
vill säga svaren från de lärare som ansåg att det är angeläget att få med ESD i 
språkundervisningen) och därför har det inte känts relevant att lista alla de citaten 
också.   

 
 

I sista enkätfrågan fick lärarna slutligen ’redogöra’ för sin pedagogiska grundsyn 
genom att välja den sammanfattning av de olika utbildningsfilosofiska strömningar som 
mest motsvarar deras egen. De mycket kortfattade sammanfattningarna representerar 
följande strömningar:  
 

a) klassisk bildning, förmedling av kulturarv står för Perennialism 
b)   kritisk fostran och värdering av olika alternativ står för Rekonstruktivism 
c)  social fostran, samarbete, elevaktiva arbetsformer står för Progressivism  
d) förmedling av forskningsbaserad kunskap, innehållet relaterat till  
      vetenskapsdisciplinerna står för Essentialism 
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Fråga nr 10: Vilken av nedanstående pedagogiska strömningar anser Du motsvarar mest Din 
personliga syn på vad en bra utbildning bör sikta mot: 
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Fig. 8 Sammanlagda svar från alla 23 respondenter  
(Staplarna anger antal svar) 
 
10 lärare valde att kryssa i flera alternativ. Alla förutom två av dem som kryssade för e) 
skrev att de skulle välja en kombination av de olika alternativen, vilket jag räknade in i 
resultatet. De två svar som inte gick att ordna in under de andra alternativen löd: 

- ”möjligtvis b), men det alternativet går inte att ha utan komplettering/inslag av 
de andra. Jag får nog avstå, tyvärr.” 

- ”Kunskaper i ämnet” 
Den sammanfattning som motsvarade progressivism fick mest antal svar, tätt följd av 
den sammanfattning som stod för perennialism. Svar c) (=rekonstruktivism) fick bara 5 
svar.  
 
 
För att se om det fanns skillnader mellan de som var positiva till ESD i 
språkundervisningen och de som var negativa, delades resultatet upp i dessa två grupper 
(se fig. 9 och 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

Fråga 10 (Vilken av nedanstående pedagogiska strömningar anser Du motsvarar mest Din 
personliga syn på vad en bra utbildning bör sikta mot?).  
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Fig. 9: Endast svar från respondenter som är kritiska mot ESD i språkundervisningen  
(Staplarna anger antal svar) 
 
 
 
Fråga 10 (Vilken av nedanstående pedagogiska strömningar anser Du motsvarar mest Din 
personliga syn på vad en bra utbildning bör sikta mot?).  
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Fig. 10: Endast svar från respondenter som är positiva till ESD i språkundervisningen 
(Staplarna anger antal svar) 
 
Vid uppdelning av resultaten (för och emot ESD) är staplarna för a) ”klassisk bildning, 
förmedling av kulturarv” proportionellt större för dem som är kritiska mot ESD än för 
dem som är positiva, och c) ”social fostran, samarbete, elevaktiva arbetsformer” är 
större bland dem som är positiva än bland dem som är negativa. Essentialism fick inga 
svar alls bland de som är kritiska till ESD i språkundervisningen och där fanns det inte 
heller några som hade valt att fylla i alternativ e). Rekonstruktivism fick lika många 
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svar i båda diagrammen. Allt som allt verkar det finnas ganska många olika 
pedagogiska grunduppfattningar. 
 
 

3.2 Steg 2, tolkning av resultatet: 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av de tillfrågade lärarna tycker 
att det är angeläget med ESD i språkundervisningen. Av kommentarerna framgår även 
att de flesta av dem som svarat ja tycker att frågan är mycket viktig (Citatet ”Det är ju 
en överlevnadsfråga” har därför fått bli titeln för detta arbete).  Ändå är det bara tre av 
sammanlagt 23 lärare som tycker att de redan arbetar med ESD i sin undervisning 
(varav en säger att han/hon har behandlat temat ”något lite”). Som framgår av figur 1 
kan huvudskälet vara att man inte varit medveten om att ESD enligt UNESCO och 
Sveriges Riksdag ska ingå i alla ämnen och därför även gäller för språkundervisningen. 
Endast två lärare svarade att de hade blivit informerade om dessa mål och att 
informationen hade kommit från skolledningen och genom media (samt i ett av dessa 
två fall dessutom genom lärarutbildning, vilket tyder på att den respondenten tog sin 
examen ganska nyligen). Det är lite förvånande att övriga lärare som arbetade på 
samma skola inte ansåg att de hade fått information från ledningen. En möjlig 
förklaring till detta är att den information som av de två respondenternas svar att döma 
har gått ut från ledningen kanske inte var tillräcklig tydlig. På de andra två skolorna 
saknades tydligen sådan information helt och hållet. De som ingick i undersökningen 
och som inte har tagit examen nyligen (vilket bör motsvara den största delen av 
lärarkåren) har alltså med ett undantag inte fått kännedom om ESD inom sin dagliga 
verksamhet och inte heller genom fortbildningsinsatser. 
 
Figur 2 och 4 visar på att lärarna dessutom saknar verktyg för att arbeta med ESD i 
språkundervisningen. 22 av sammanlagt 23 tillfrågade ville ha mer stöd i form av idéer 
och metoder, vilket kanske också är lite förvånande, med tanke på att det fanns sex 
lärare som ansåg att det inte var angeläget med ESD i språkundervisningen. Även om 
den personliga åsikten alltså skilde sig från UNESCO:s prioritering av 
undervisningsstoff så fanns det ett intresse att lära sig mer om metoderna för ESD inom 
språkundervisningen. Bristande kunskap om ämnet ansågs ju även som ett av de största 
hindren för att arbeta med ESD i engelskan. Det kan alltså tolkas som att behovet för 
fortbildning inom denna sektor är stort.  
 
De tre exempel som gavs av dem som ansåg sig arbeta med ESD inom engelskan var så 
kortfattade att det var svårt att avgöra om de omfattade de kriterier som ställts upp av 
bland annat Sandell el al eller Haigs, Wilson, Mayer, etc, men i alla fall svar ett ”Låta 
eleverna forska om nya rön inom ämnet, debatter och diskussioner om ämnet i fråga, på 
engelska naturligtvis!” ligger ganska nära det som av forskningen anses lämpligt för 
ESD.  
 
Förutom bristande kunskaper om ämnet så angavs skälen: tidsbrist, bristande 
engagemang hos kollegor och inget stöd i kursplan (samt glömska). Att man anser att 
det inte finns stöd i kursplanen kan tolkas på två sätt: Lärarna vet inte vad ESD står för 
och kan därför inte se att det finns mycket stöd för att arbeta med ESD inom engelskan 
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eller att de anser att kursplanen är för otydlig och att begreppet hållbar utveckling 
behöver nämnas explicit (på liknande sätt som till exempel i kursplanen för 
Samhällskunskapsämnet).  Bristande engagemang hos kollegor och tidsbrist fick bara 
ett svar vardera, vilket tyder på att det inte upplevs som något stort hinder. Frågan är 
sammankopplad med fråga 7 som visade att det finns ett ganska stort engagemang hos 
de flesta kollegor, men det fanns ju även en mindre andel lärare som inte var 
motiverade att arbeta med ESD, så det bör nog ändå anses som ett smärre hinder. De 
övriga hindren som framkom enligt de öppna svaren var att man inte tycker att ESD hör 
hemma i ämnet, vilket igen kan kopplas till otydlighet i kursplanen/bristande kunskap 
om ämnet, men det skulle också kunna tyda på att dessa lärare har en 
utbildningsfilosofisk inställning som skiljer sig från den som ESD grundar sig på. Det 
som är intressant att notera är att ingen har kryssat i att det saknas stöd från ledningen.  

 
De sista två frågorna i enkäten syftade till att försöka beskriva respondenternas 
allmänna utbildningsfilosofiska attityd beträffande undervisning. Som jag nämnt 
tidigare är detta underlag troligen missvisande, eftersom det är svårt att uttrycka en 
attityd på några rader eller genom att kryssa för en mycket kortfattad sammanfattning 
av de olika huvudströmningarna inom utbildningsfilosofin. Vid utformningen av 
enkäten valde jag ändå ta med dessa frågor i enkäten eftersom jag hoppades på att de 
trots allt kunde ge en antydan om det finns något samband mellan lärarnas pedagogiska 
grundsyn och deras benägenhet att vilja använda ESD i sin undervisning. Detta är 
intressant av den anledningen att det skulle kunna vara ytterligare ett hinder om den 
egna utbildningsfilosofin skiljer sig markant från den utbildningsfilosofi som 
kännetecknar ESD.   
 
Beträffande frågan ”Vad anser Du är det viktigaste målet med undervisningen i 
engelska A och B?” skiljde sig dock de kritiska14 lärarnas svar inte nämnvärt från de 
positiva15 lärarnas svar och det gick alltså inte att utläsa någon trend i riktning mot 
någon speciell utbildningsfilosofi. Det kan dock vara intressant att notera att ingen av 
de sammanlagt 23 tillfrågade respondenterna nämnde något om Öhmans, Östmans och 
Sandells övergripande demokratimål för ESD (“att eleverna ska ha förmåga att aktivt 
delta i den demokratiska processen och finna det meningsfullt att göra så” 
(Myndigheten för Skolutveckling (2004), s. 24)). Däremot underströk många den 
kommunikativa faktorn, vilket ju är en direkt förutsättning för att ha förmågan att aktivt 
delta i demokratiska processer, men syftet med kommunikationen verkade ligga mer på 
att klara studier, vardag och resor än att klara engagemang i demokratiska sammanhang 
(undantag: se sista citatet från de positiva lärarna under kommentarerna till fråga 8).  
 
 
Den sista enkätfrågan avsåg att försöka se om det genom en mer direkt fråga om 
perspektiv på utbildning går att urskilja en tydlig trend för Perennialism och eller 
essentialism bland dem som visat sig vara kritiska mot ESD i språkundervisningen.  
 
Som jag visade under rubriken Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter 
faller undervisning i ESD under utbildningsfilosofin rekonstruktivism. Perennialism är 
den strömning som ligger längst ifrån det som ESD står för, eftersom den filosofin 
                                                 
14 med kritiska avses här ’kritiska mot ESD i språkundervisningen’ 
15 med positiva avses här ’positiva mot ESD i språkundervisningen’ 
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utgår ifrån att det finns några eviga sanningar och för att det är bevarandet av samhället 
som står i fokus, medan ESD och rekonstruktivism syftar till att ändra det nuvarande 
samhället. Även essentialism har mer likheter med perennialism än med 
rekonstruktivism, då essentialism ligger mer i linje med tidigare miljöundervisning 
(faktabaserad och normerande). Där utgick man ifrån att vetenskapen hade alla svar och 
socialiseringen till det existerande samhället var ett av huvudmålen. Brameld noterar 
dock att rekonstruktivism ’lånar’ och integrerar en del typiska element från varje 
utbildningsfilosofi, även perennialism och essentialism (Brameld, 1950). Den uppvisar 
emellertid störst likheter med progressivism. 
 
Vid uppdelning av resultaten (för och emot ESD) visade sig att fördelningen var lite 
olika och det som möjligen kan noteras är att staplarna för a) ”klassisk bildning, 
förmedling av kulturarv” (= perennialism) är proportionellt större för dem som är 
kritiska mot ESD i språkundervisningen än för dem som är positiva, och att c) ”social 
fostran, samarbete, elevaktiva arbetsformer” (= progressivism) är betydligt större bland 
dem som är positiva än bland dem som är negativa (figur 9 och 10). Det faktum att 
alternativ b) ”kritisk fostran och värdering av olika alternativ” (= rekonstruktivism) fick 
lika många kryss som alternativ a) ”klassisk bildning och förmedling av kulturarv” (= 
perennialism) bland dem som är negativa mot ESD i språkundervisningen (fig 9) gör 
dock mitt resultat svårtolkat, eftersom det betyder att man anser att de motstridiga 
strömningarna perennialism och rekonstruktivism är lika viktiga.  
 
Även svaren från de tre lärarna som ansåg att de redan använde sig av ESD i sin 
undervisning visade inte att de baserar sin pedagogiska grundsyn på svar b), dvs 
rekonstruktivism, utan en hade valt en kombination av a), b) och c) och de andra två 
hade kryssat i c) respektive c) och d).  
 
Trots att det alltså inte går att se något tydligt samband mellan lärarnas 
utbildningsfilosofi och deras inställning gentemot ESD i språkundervisningen, kan 
resultatet av denna del av undersökningen vara intressant ur den aspekten att det visar 
på en ganska stor spridning mellan de olika strömningarna. Många av lärarna kryssade i 
flera alternativ, vilket jag tyckte var lite förvånande eftersom de i vissa fall 
representerar filosofier som går helt emot varandra. Som jag nämnt ovan kan en 
förklaring vara att det är svårt att ta ställning till en så kortfattad sammanfattning av 
utbildningsfilosofierna och att man kanske har tolkat dessa sammanfattningar på olika 
sätt eller att man kanske aldrig riktigt har funderat över dessa frågor på ett medvetet 
plan tidigare. 
 
 

3.3 Steg 3, ramar:  
 
I mitt sista steg i resultatdelen ska jag försöka identifiera vilka olika ramfaktorer som  
kan härledas av resultattolkningen.  Dessa ramfaktorer delas upp i två huvudkategorier: 
”Förutsättningar som saknas” och ”Förutsättning som finns”. Första huvudkategorin 
”Förutsättningar som saknas” kan sedan i sin tur delas upp i underkategorierna 
”Kommunikativa hinder”, ”Metodologiska hinder” och ”Organisatoriska hinder”. Med 
kommunikativa hinder avser jag problem i informationsflödet, med metodologiska 
hinder avses problem att omsätta ESD i en pedagogisk verksamhet och med 
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organisatoriska hinder syftar jag på problem som behöver åtgärdas på en högre 
organisationsnivå än lärarnas.  
 
Andra huvudkategorin ”Förutsättningar som finns” kommer jag att behandla mer 
ingående i diskussionsdelen, eftersom den kategorin direkt knyter an till mitt 
övergripande syfte att identifiera möjligheter och därför stödjer jag mig inte enbart på 
enkätunderlaget utan gör även kopplingar till litteraturgenomgången.  
 
 

3.3.1 Förutsättningar som saknas: 
Kommunikativa hinder: 

- Kännedom saknas om VAD ESD är och innebär 
- Till viss del16: Tydlighet i kursplan saknas (Hållbar utveckling nämns inte 

explicit)  
 
Metodologiska hinder: 

- Kännedom om HUR man arbetar med ESD inom språkundervisningen saknas 
- Till viss del: Förståelse för att ESD är ämnesövergripande saknas 
- Till viss del: Förståelse för att de flesta kursplanemål kan uppnås genom ESD 

saknas 
 
Organisatoriska hinder: 
- Till viss del: tidsbrist och otillräckligt engagemang hos kollegor 

 
 

3.3.2 Förutsättningar som finns:  
- En positiv inställning till att arbeta med ESD i engelska hos majoritet av lärarna 
- Man upplever att det finns stöd från ledningen 

 

                                                 
16 ”Till viss del” används här för att ange att det inte var särkilt många lärare som tyckte så.  
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4 Del 4 Diskussion: 
 
 
Min studie syftade till att studera förekomsten av ESD i engelskaundervisningen på 
gymnasienivå och att identifiera hinder och möjligheter för att arbeta med ESD i detta 
ämne. Jag försökte uppnå syftet genom en enkätundersökning bland lärare i engelska A 
och B i tre olika kommuner i Skaraborgs Län och genom litteraturstudier. 
 
Studien avsåg att besvara ett antal frågeställningar om förekomsten av ESD inom 
engelskaundervisning på gymnasienivå och om eventuella orsaker till att man 
arbetar/inte arbetar med ESD, för att utifrån resultaten och litteratur på området kunna 
diskutera eventuella implikationer för den pedagogiska verkligheten.  Det övergripande 
syftet för studien var att på något sätt förtydliga de möjligheter som finns för att 
undervisa i och för hållbar utveckling.  
 
 

4.1 Svar på och diskussion av inledande 
frågeställningar  

 
Den första frågeställningen var ”Hur ser förekomsten av ESD ut inom 
engelskaundervisningen på gymnasienivå (i ett antal kommuner i Skaraborgs Län)?” 
Som jag redan nämnt under rubriken Forskningsetik går det på grund av bland annat ett 
stort bortfall från en skola inte att göra generaliseringar beträffande alla lärare i de 
undersökta kommunerna, men jag anser ändå att enkätresultatet visar att förekomsten av 
ESD i engelskaundervisningen verkar mycket liten (80% av de tillfrågade lärarna 
arbetar i dagsläget inte alls med ESD). Detta speglar kanske inte helt förvånande de 
resultat som framkommit i många andra undersökningar om ESD i andra ämnen  
(Henze, Spiropoulou, Elder, Jordaan, mm).   ESD verkar alltså inte ha slagit genom på 
det viset som har bestämts av internationella styrorgan och dokument, i alla fall inte 
inom det av mig undersökta området.  
 
Detta leder automatiskt till nästa fråga: ”Hur kommer det sig att det ser ut som det gör?”  
Det mest grundläggande skälet till varför det ser ut som det gör var att de flesta lärare 
som ingick i undersökningen helt enkelt inte känner till vare sig UNESCO:s eller 
Sveriges utbildningsmål i den här frågan. Varken skolledning eller media verkar ha 
uppmärksammat ESD på ett tillräckligt tydligt sätt, något som jag personligen kan hålla 
med om, eftersom jag själv inte heller (varken som lärarvikarie eller som privatperson) 
har varit medveten om detta förrän jag började läsa kursen ESD i min utbildning. Det 
som media har prioriterat är enligt min åsikt klimatfrågan och de insatser som behöver 
göras genom olika politiska beslut kring till exempel koldioxidutsläpp, men själva 
utbildningsfrågan verkar ha kommit i skymundan. Att tydligare informera om olika 
styrdokument från olika håll är alltså definitivt att betrakta som en förutsättning (av 
flera) för att kunna öka förekomsten av ESD i skolans alla ämnen.    
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Ett annat svar till ovanstående fråga om varför förekomsten är låg är att det inte bara 
saknas information om ESD i största allmänhet utan det saknas dessutom information 
om hur man kan arbeta med ESD inom just språkundervisningen. Även detta kan 
kanske kopplas till medias (och även litteraturens) ensidiga tolkning av begreppet 
hållbar utveckling (med fokus på klimatet/miljön), som betyder att man fortfarande har 
sett på ESD som något som hör hemma inom naturvetenskapsämnet eller möjligen 
samhällskunskapsämnet. När den förklarande texten innan enkätfråga 1 klargjorde att 
ESD inte enbart omfattar miljöundervisning utan ska ingå i alla ämnen, verkade 
majoriteten av lärarna (se figur 6 och 8) vara beredda att arbeta med ESD även i 
engelskan. Ett visst motstånd kvarstod dock hos några, som ändå kände att det räckte att 
ESD behandlades i natur/samhällsvetenskapen. Här skulle deras svar kunna tolkas så att 
det kan finnas ännu ett skäl till att ESD inte eller knappt har förekommit i 
språkundervisningen hittills och det är i så fall att speciellt den faktabaserade och till 
viss del även den normerande (miljö)undervisningstraditionen fortfarande är starkt 
förankrad i vissa lärares grundläggande perspektiv på utbildning. Detta är något som jag 
tror kan bli problematiskt för införandet av ESD i skolans alla ämnen, i alla fall om man 
ska tro på aktuell forskning som ju menar att ett pluralistiskt/rekonstruktivistiskt 
förhållningssätt är nödvändigt för att arbeta med ESD. Trots de sista enkätfrågornas 
brister beträffande reliabilitet och validitet, så har svaren visat att det finns en stor 
spridning av de olika filosofierna. De verkar också bekräfta det som Hansen (i Orlenius, 
2008) och Cambell (i Orlenius, 2008) redan konstaterat, nämligen  att det inte alltid är 
tydligt vilka värderingar man egentligen grundar sin uppfattning på:  
 

…teachers and school administrators, while for the most part fundamentally good people, 
remain noticeably unaware and even unconscious of the ethical ramifications of their own 
actions and overall practice” (Cambell i Orlenius, 2008, s 17). 

 
Om det finns lärare som - omedvetet eller medvetet - inte alls delar de utbildnings-
filosofiska värderingar som ESD grundas på finns det en stor risk att eleverna inte lär 
sig den handlingskompetens som ESD eftersträvar. Det är omöjligt att ha en ”value-
free” klassrumsmiljö, men jag håller därför med Sadler et al att det är mycket viktigt att 
läraren, även om hon eller han inte delar ESD:s värdegrund, alltid försöker sträva efter 
en ”value-fair” undervisningsmiljö (Sadler et al, 2006, i Orlenius, 2008, s 3). Här kan vi 
dessutom hitta ytterligare ett argument (av mer pragmatisk karaktär) till varför det är 
viktigt att arbeta med ESD i alla ämnen, eftersom det då ökar elevernas möjligheter att 
lära sig de färdigheter de behöver för att påverka samhället i riktning mot en hållbar 
utveckling. Skulle det vara så att de inte lärt sig detta inom de ämnen som traditionellt 
förknippas med hållbar utveckling – på grund av att lärarens utbildningsfilosofiska 
värderingar inte gett utrymme för detta – så kan de alltid få möjlighet att lära sig detta i 
något annat ämne, med en annan lärare. 
 
   
Nästa frågeställning skulle sedan undersöka vilka förutsättningar i termer av hinder och 
möjligheter det finns enligt de tillfrågade lärarna och enligt aktuell forskning på området 
för att arbeta med ESD i språkundervisningen. Genom enkätstudiens resultat kunde jag 
identifiera ett antal ramfaktorer som begränsade möjligheterna att arbeta med ESD i 
språkundervisningen. Dessa ramfaktorer delade jag sedan upp i kommunikativa hinder, 
metodologiska hinder och organisatoriska hinder (se 3.1.4. Steg 3, ramar). Genom dessa 
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hinder framträder också vilka möjligheter det finns på respektive nivå (kommunikation, 
metodologi och organisation), eller som Lundgren uttryckte det: ”Om […] ett mål 
tydligt finns för en process måste ramarna anpassas för att göra den processen möjlig.” 
(Lundgren, 1999). Anpassar eller ändrar vi på några av ramarna kan alltså hinder 
utbytas mot möjligheter.  
 
Två av de identifierade ramarna kunde dock redan direkt kategoriseras som möjligheter, 
nämligen: 
 

4.1.1  Förutsättningar som finns:  
 

- En positiv inställning till att arbeta med ESD i engelska hos majoritet av lärarna 
- Man upplever att det finns stöd från ledningen 

 
De flesta av de tillfrågade lärarna ansåg att det är angeläget att arbeta med ESD i 
engelska A och B. Jag skulle vilja hävda att motivation är en nyckelfråga i alla typer av 
utbildning (se även 4.2 Diskussion av litteraturstudien) och därför tycker jag att det är 
mycket hoppingivande att en av de viktigaste förutsättningarna för att arbeta med ESD i 
språkundervisningen är uppfylld. Att man dessutom verkar tycka att det finns stöd från 
ledningen är naturligtvis mycket bra. Vid första analysen av enkätfråga 1 reagerade jag 
över att inte fler än två ansåg att de hade blivit informerade av ledningen om ESD. 
Därför trodde jag att detta resultat skulle avspegla sig i frågan om hindren, det vill säga 
att flera skulle tycka att det saknades stöd från ledningen för att arbeta med ESD, men 
så var som sagt inte fallet. Det kanske kan tolkas så att lärarna inte ser ledningen som 
den enda självklara informationskälla för den här typen av frågor utan att lika stor vikt 
läggs vid media eller andra informationskanaler. Det kan också tolkas så att lärarna 
upplever stor frihet i sitt val av undervisningsstoff, vilket det ju också finns fog för 
enligt kursplanen. Ändå tror jag att stödet från ledningen skulle kunna bli tydligare, så 
att det framgår att lärarna inte enbart får jobba med ESD utom att de bör eller till och 
med ska göra det.  
 
 
De möjligheter som blev synliga genom en identifiering och kategorisering av hindren 
är följande:  
 

4.1.2 Kommunikativa möjligheter: 
De kommunikativa hindren utgjordes av: 

- Kännedom saknas om VAD ESD är och innebär 
- Till viss del: Tydlighet i kursplan saknas (Hållbar utveckling nämns inte 

explicit)  
 
Om UNESCO:s uppdrag och definitionen av ESD förtydligas skapar det mycket bättre 
förutsättningar för att få ännu fler lärare engagerade. Denna information bör enligt mitt 
sätt att se det komma dels från den akademiska världen (och naturligtvis speglas i alla 
lärarutbildningar), dels från media, men givetvis också från ansvariga för skolan 
(kommunen, skolledningen). Om skolverket dessutom skulle välja att nämna ESD 
explicit i kursplanerna för engelska A och B vore det säkert också en fördel, även om 
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många lärare verkade kunna se att nuvarande kursplaner ger utrymme för att arbeta med 
ESD.  
 
En återkommande reflektion utifrån lärarnas svar och litteratur som behandlar ESD var 
att tyngdpunkten för de flesta fortfarande verkar ligga på miljöaspekten. Få pratar om 
de sociala och ekonomiska aspekterna som också omfattas av utbildning i/för hållbar 
utveckling. Även här skulle det vara bra att förtydliga ESD:s holistiska perspektiv för 
dem som undervisar för att visa på bredden inom ESD och därmed också möjligheterna 
(och vikten av) att ta upp andra teman än enbart miljö. 
 

4.1.3 Metodologiska möjligheter: 
De metodologiska hindren utgjordes av: 
- Kännedom om HUR man arbetar med ESD inom språkundervisningen saknas 
- Till viss del: Förståelse för att ESD är ämnesövergripande saknas 
- Till viss del: Förståelse för att de flesta kursplanemål kan uppnås genom ESD 

saknas 
 

Med tanke på att det verkar finnas en positiv grundinställning hos majoriteten av 
lärarna tycker jag att det är speciellt viktigt att ge lärarna verktyg för hur de kan arbeta 
med ESD i sin språkundervisning. Om det finns en vilja, men det saknas verktyg tror 
jag att det annars finns en stor risk för att viljan byts ut mot frustration. Fortbildning 
inom detta område är därför något som jag anser är elementärt för hela ESD. Problemet 
är att det verkar svårt att få tag i fortbildningar om ESD i största allmänhet (de som jag 
har sett har inte behandlat någon metodik överhuvudtaget) och om ESD i 
språkundervisningen i synnerhet. Jag har själv bara via flera omvägar fått tag i en enda 
antologi som behandlar Ecodidaktik i ämnet engelska (fick beställas via ett tyskt förlag) 
och även de idéer som Dieleman och Huisings baserade sina förslag på fanns i en 
bok/pärm som var svår att få tag i. Det finns alltså inte så mycket forskning på detta 
område och därför verkar även fortbildningsmöjligheterna bristfälliga. Detta är ett 
område som jag anser utgör ett av de största hindren för ESD i engelskaundervisningen. 
 
Enligt den forskning som jag efter mycket möda kunde hitta är bland annat 
projektarbete, CBL (Content Based Learning), CLA (Critical Language Discourse), 
CDA (Critical Discourse Analysis), SAR (Student-as-Researcher), Cooperative 
Learning, olika ’system-thinking’-spel och värdegrundsövningar att betrakta som 
lämpliga arbetssätt för ESD i engelska A och B. I mitt första utkast av enkäten hade jag 
inkluderat ett antal specifika frågor om lärarna använder några av ovanstående metoder, 
men vid granskningen upplevdes dessa frågor som alltför ledande och därför ersattes de 
med en öppen fråga om hur lärarna arbetar med ESD. Det kan alltså hända att en del av 
de tillfrågade lärarna redan använder sig av någon/några av dessa metoder, men de 
flesta verkar i så fall inte känna till att metoderna med fördel kan nyttjas för 
undervisning i hållbar utveckling. De få svar jag fick av lärarna som i dagsläget anser 
sig arbeta med ESD visade sig (förutom en) dessutom inte vara tydligt baserade på 
något av ovanstående didaktiska angreppssätt, vilket tyder på att metoderna inte är så 
välkända. 
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Enkätsvaren visade på att det råder en viss okunskap om ESD:s ämnesövergripande 
karaktär och att kursplanen ger stöd för ESD i engelska (hos några lärare). Denna 
okunskap kan möjligen också kategoriseras under kommunikativa hinder, men jag 
anser att den skulle bland annat kunna åtgärdas genom fortbildning i ESD och därför 
har jag valt att lägga dessa två punkter under metodologiska möjligheter.   

 

4.1.4 Organisatoriska möjligheter: 
De organisatoriska hindren utgjordes av: 
- Till viss del: tidsbrist och otillräckligt engagemang hos kollegor 

 
Ett sätt för att försöka komma åt hindren ”tidsbrist” och ”bristande engagemang hos 
kollegor” och ändra dem till möjligheter skulle vara om ledningen kan försöka skapa 
utrymme för ämnesövergripande aktiviteter inom ESD.  
 
Med viss tveksamhet på grund av den låga reliabiliteten/validiteten skulle man här även 
kunna lägga in det som framkom i de sista två frågorna i enkäterna, nämligen att det 
verkar finnas en stor spridning av utbildningsfilosofier bland lärarkåren. Som jag redan 
nämnde ovan så kan denna spridning utgöra ett hinder i sig, eftersom ESD tydligt 
baseras på den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin (med målet att förändra 
samhället) som till stora delar skiljer sig markant från till exempel den perennialistiska 
(med målet att bevara samhället). Ett sätt att angripa detta eventuella hinder och ändra 
det till en möjlighet skulle kunna vara att man på ledningsnivå tydliggör vikten av en 
gemensam utbildningsfilosofi i riktning mot rekonstruktivismen, men eftersom vi här 
pratar om långvariga, grundläggande och kanske till och med omedvetna värderingar så 
är det säkert ingen lätt fråga att hantera. Dessutom finns det kanske skäl att ifrågasätta 
om denna utbildningsfilosofi är den ultimata lösningen för ESD, vilket jag kommer att 
försöka utveckla mer i diskussionen av litteraturstudien nedan.  
 
 

4.2 Diskussion av litteraturstudien 
   
I litteraturen om ESD och inom aktuell forskning betonas vikten av de demokratiska 
värderingarna (demokrati i utbildningen istället för demokrati efter utbildningen) och 
att övergången till en pluralistisk undervisning baserad på en rekonstruktivistisk 
utbildningsfilosofi är avgörande för ESD. En av slutsatserna som UNESCO drog i sin 
utredning om ”Education for Sustainable Development” 2002 var ju att det finns ett 
behov att ändra på en del “existing education policies” och detta verkar vara giltigt 
fortfarande idag. Det som jag dock blev fundersam över vid litteraturgenomgången var 
att ingen av utvärderingarna från de fall där man medvetet hade arbetat med ESD enligt 
’rätt utbildningsfilosofi’ visade på att eleverna hade utvecklat någon större vilja att 
engagera sig mer aktivt. Dessutom tyckte jag att det var anmärkningsvärt att ingen av 
de lärare som angavs som kontaktpersoner i boken Hållbar utveckling i praktiken – så 
gjorde vi på vår skola (Myndigheten för skolutveckling, 2004) svarade på mina försök 
till kontakt. Även här verkar det personliga engagemanget för frågan vara avslutat i och 
med att projektet är avslutat.  
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I sin bok Education for Sustainable Development – Nature, School and Democracy  
formulerar Öhman, Östman och Sandell sitt övergripande mål på engelska med en 
något annorlunda vinkling på slutet än den svenska ordalydelsen: ”a primary objective 
[from a teaching/learning perspective] of students gaining the ability to actively 
participate in democratic processes and having the desire to do so.” (Sandell et al., 
2005, s 203, [min kursivering]). (Det svenska målet lyder: (“att eleverna ska ha 
förmåga att aktivt delta i den demokratiska processen och finna det meningsfullt att 
göra så” (Myndigheten för Skolutveckling (2004), s. 24, [min kursivering]). Att finna 
något meningsfullt är naturligtvis ett viktigt mål i sig, men att verkligen vilja göra något 
är enligt min mening ännu viktigare. Med tanke på i hur liten omfattning elever 
exempelvis är villiga att ställa upp i skoldemokratiska forum såsom elevråd (Westling, 
2007), så känns det – utifrån ett didaktiskt perspektiv och den här uppsatsens syfte - 
extra relevant att fråga sig hur vi ska kunna uppnå just målet ”having the desire to do 
so”?  
 
Det är säkert motivationsskapande att själv (inom en viss ram) få välja området man 
vill fördjupa sig i inom ett projekt eller låta eleverna själva leta efter kunskap som de 
kan relatera till eller finner angelägna, men detta arbetssätt är ändå oftast förknippat 
med mycket arbete. Gemensamt för de utvärderingar som gjordes av alla typer av 
projektarbete i ovan redovisad litteratur var att eleverna och lärarna först upplevde en 
hel del frustration, eftersom arbetssättet var ovant och det krävdes ganska mycket 
arbete för att få det att fungera.17 Efteråt tyckte dock de flesta att arbetet hade varit 
givande och att de kunde tänka sig att fortsätta arbeta på detta sätt (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004, s 96, 97). Man utvärderade däremot inte om eleverna hade blivit 
mer benägna att vilja engagera sig mer aktivt i olika processer som berör hållbar 
utveckling.   
 
För att hitta det lustfyllda i lärandet och komma åt just ”having the desire to do so” är 
det enligt min uppfattning viktigt att variera undervisningen med andra övningar som 
också nämns i Hållbar utveckling i praktiken, men i synnerhet i Dieleman och Huisings 
artikel ”Games by which to learn and teach about sustainable development: exploring 
the relevance of games and experiential learning for sustainability”. Exempel på sådana 
lekar är Heta-stolen-övningar, samarbetslekar eller rollspel, där det fokuseras mer på 
etik och värderingar och där man kan lära sig att ompröva invanda tankesätt. Dessa 
typer av spel/lekar är ofta populära hos eleverna och skulle därför kunna anses som 
mycket motivationsskapande. Här tar man dessutom även fasta på UNESCO:s slutsats 
om att hållbar utveckling i slutändan kommer att vara beroende av ändringar i vårt 
beteende och vår livsstil, ändringar som behöver grundas på omprövade värderingar18. 
Däremot har jag inte heller här sett några utvärderingar som visar på att denna metod 
leder till att eleverna engagerar sig i demokratiska forum. 

                                                 
17 Några ’röster’ från de inblandade: 
”Arbetet kändes som en oviss och långsam vandring, än hit än dit, mot ett mål som ingen visste var det var.” 
(Myndigheten för skolutv, 2004, s. 37). ”At first the students seemed rather uncomfortable with the degree of 
responsibility and freedom that they and I had negotiated, the complexity and unfamiliarity of the work involved, 
and the idea that I was to take a facilitating rather than a fount-of-wisdom role.” (Haid i Mayer & Wilson (red), 
2006, s. 31-32). 
18 “Ultimately, sustainability will depend on changes in behaviour and lifestyles, changes which will need to be 
motivated by a shift in values and rooted in the cultural and moral precepts upon which behaviour is based”. 
(UNESCO, 2002) 
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Någon direkt koppling mellan demokratisk färdighet och vilja att praktisera denna 
färdighet verkar det alltså inte finnas per automatik. Denna slutsats styrks också av 
Gustafssons förklaring av ramfaktorteorin, nämligen att det inte går att exakt predicera 
en pedagogisk process med åtföljande resultat (i det här fallet viljan att aktivt engagera 
sig i demokratiska processer) om man har kännedom om en viss uppsättning av ramar (i 
det här fallet färdigheten i demokratiska processer). Det enda man kan göra med en viss 
konstellation av ramar är att med stor sannolikhet förutsäga vilka processer som inte 
kan uppträda. Vissa förutsättningar kan vara nödvändiga, men kanske inte tillräckliga 
(Gustafsson, 1999). Detta gäller naturligtvis också för dem i den här studien 
identifierade möjligheterna. 
 
 

4.3 Förslag till vidare forskning 
 
I min studie har jag försökt att identifiera vilka förutsättningar det finns för lärarna att 
arbeta med ESD inom engelskaundervisningen. Det skulle enligt min mening även 
behövas mer forskning kring förutsättningar som stimulerar eleverna att vilja engagera 
sig mer i problematiken. Under min egen process i arbetet med den här uppsatsen har 
det även blivit tydligt att ESD inom engelskaundervisning är ett ganska outforskat 
område, vilket gör att fortbildningsmöjligheterna för lärarna inom dessa ämnen är 
mycket begränsade och behovet av mer forskning därför är stort.   
 
 

4.4 Slutsats 
 
Efter att ha läst in mig på en del av den aktuella forskning som finns på området tycker 
jag att man kan säga att ’academia now has sound the alarm’ och att det finns en del 
viktiga och bra ansatser som svarar på Jan Eliassons fråga om ”HOW”. Det finns dock 
kanske fog för att reflektera närmare över om de metoder som förespråkats av experter 
och forskare verkligen är tillräckliga för att hjälpa oss ’styra Titanic bort från isberget’ i 
tid. Det verkar också som om larmklockans ringsignal behöver bli högre för att höras på 
skeppets alla däck (skolans alla nivåer och alla ämnen), så att samtliga 
besättningsmän/kvinnor vet vad som gäller och vad de kan bidra med. För viljan att 
bidra finns där. Min förhoppning är att denna uppsats kan ha hjälpt till att synliggöra 
vilka hinder och möjligheter det kan finnas i dagsläget för att undervisa i eller för 
hållbar utveckling, så att den därmed kan vara ett litet, litet bidrag till att vi kan hamna 
på rätt kurs i rätt tid.  
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Bilaga 1 Missiv + enkätfrågor  
 

Missiv  
Enkätundersökning 

 
Hållbar utveckling i engelska A och B 

 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Ellen Johansson och jag läser sista terminen på lärarprogrammet (Allmänt 
Utbildningsområde) på Högskolan i Skövde. I min C-uppsats har jag tänkt undersöka om 
Education for Sustainable Development (alltså utbildning för hållbar utveckling) förekommer 
inom språkundervisningen på gymnasienivå, närmare bestämt inom engelska A och B. Därför 
skulle jag vara mycket tacksam om Du skulle vilja svara på bifogad enkät (det tar ca 5 minuter 
att svara på), som jag har skickat/delat ut till berörda lärare på ett antal gymnasieskolor i länet. 
Svaren på undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och numreringen av enkäterna är 
endast till för att kunna påminna om ej inkomna svar samt för att kunna följa upp några av 
enkäterna med en intervju. Alla uppgiftslämnare kommer alltså att vara anonyma. Skolans rektor 
har gett sitt samtycke till undersökningen och för att kunna uppnå viss validitet i undersökningen 
är det viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, men Din medverkan är naturligtvis 
helt frivillig.  
 
Jag vet vilket pressat schema ni har och att det är mycket att stå i, men jag hoppas ändå att Du 
hinner avsätta 5 minuter för min undersökning. Tack så mycket på förhand!  
 
Mvh 
 
 
 
Ellen Johansson 
Lärarstuderande på Högskolan i Skövde 
Allmänt Utbildningsområde, ht-2008
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Enkätundersökning 
 

Education for Sustainable Development  
i engelska A och B? 

 
Utskickat av Ellen Johansson, studerande på Högskolan i Skövde, Allmänt Utbildningsområde ht-08.  
 
 

1) 2003 utnämnde UNESCO årtiondet mellan 2005-2014 till ”Decade of Education for 
Sustainable Development”. Education for Sustainable Development (ESD), alltså 
utbildning för Hållbar Utveckling, ska inte bara omfatta miljöundervisning utan även 
inkludera ekonomiska och sociala aspekter. Det ska genomsyra hela utbildnings-
väsendet, d v s alla ämnen på alla nivåer. Sverige har dessutom genom ett riksdagsbeslut 
slagit fast att man ska bli ett föregångsland inom hållbar utveckling.  
 
Anser Du att Du i Din verksamhet har blivit informerad om detta?  

 
Ja �  Nej � 

 
Om ja, på vilket sätt: 

 
- skolleding � 
- lärarutbildning  � 
- fortbildning � 
- media � 
- annat  � v.v. precisera: ______________________ 

  
 

2) Känner Du att Du vet på vilket sätt Du skulle kunna arbeta med ESD (Education for 
Sustainable Development, se definition under pkt 1) i engelska A eller B?  

 
Ja �  Nej � fortsätt till fråga 5 

 
 

3) Anser Du att Du redan arbetar med ESD i engelska A eller B?  
 

Ja �  Nej �   fortsätt till fråga 5 
 

 
4) Kan Du ge några exempel på ESD i Din undervisning? 
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5) Skulle Du vilja ha mer stöd (i form av idéer, metoder) eller utbildning i hur man kan 

arbeta med ESD i språkundervisningen? 
 

Ja �  Nej � 
 
 

6) Anser Du att det finns något hinder för att arbeta med ESD i språkundervisningen? 
 

Ja �  Nej � fortsätt till fråga 8 
 

 
7)  Vilka hinder finns det enligt Din mening att arbeta med ESD i språkundervisningen? 

  
      Kryssa i alla alternativ som Du anser relevanta: 
 � tidsbrist 
 � stöd från ledning 
 � stöd i kursplan 
 � bristande engagemang hos kollegor 
 � bristande kunskap om ämnet 
 � annat, v.v. precisera: __________________________________ 
 

8)  Tycker Du personligen att det verkar angeläget att få med ESD i språkundervisningen?  
 
Ja �  Nej � 

 

Varför?  
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9) Vad anser Du är det viktigaste målet med undervisningen i engelska A och B?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10) Vilken av nedanstående pedagogiska strömningar anser Du motsvarar mest Din 
personliga syn på vad en bra utbildning bör sikta mot: 

 
a) klassisk bildning, förmedling av kulturarv �  
b) kritisk fostran och värdering av olika alternativ � 
c) social fostran, samarbete, elevaktiva arbetsformer � 
d) förmedling av forskningsbaserad kunskap,  

innehållet relaterat till vetenskapsdisciplinerna � 
e) Inget av ovanstående, utan  � 

 
 

 
 

. 
 
 
Om Du har svarat Ja på fråga 5 och vill ha en lista med intressant litteratur om ämnet, v.v. 
kontakta mig på tfn: 0503-106 86 eller 073-704 10 40. 
  
 
 

Tack så hjärtligt för Din medverkan! 
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Bilaga 2   Översikt resultatsammanställning  
 
Fråga 1)  
2003 utnämnde UNESCO årtiondet 
mellan 2005-2014 till ”Decade of 
Education for Sustainable Development”. 
Education for Sustainable Development 
(ESD), alltså Utbildning för Hållbar 
Utveckling, ska inte bara omfatta 
miljöundervisning utan även inkludera 
ekonomiska och sociala aspekter. Det ska 
genomsyra hela utbildningsväsendet, d v s 
alla ämnen på alla nivåer. Sverige har 
dessutom genom ett riksdagsbeslut slagit 
fast att man ska bli ett föregångsland 
inom hållbar utveckling.  
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Fig. 1 Fråga 1: Anser Du att Du i Din 
verksamhet har blivit informerad om 
detta? (Staplarna anger antal svaranden) 
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Fig 2 Fråga 2: Känner Du att Du vet på 
vilket sätt Du skulle kunna arbeta med 
ESD i engelska A och B? 
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Fig. 3 Fråga 3: Anser Du att Du 
redan arbetar med ESD i engelska A 
och B? (Staplarna anger antal 
svaranden) 
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Fig. 4 Fråga 5: Skulle Du vilja ha mer stöd (i 
form av idéer, metoder) eller utbildning i hur man 
kan arbeta med ESD i språkundervisningen? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
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Fig. 5 Fråga 6: Anser Du att det finns något 
hinder för att arbeta med ESD i 
språkundervisningen? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
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Fig 6 Fråga 7: Vilka hinder finns det enligt 
Din mening att arbeta med ESD i 
språkundervisningen19?  
(Staplarna anger antal svar) 
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Fig 7 Fråga 8: Tycker Du personligen att 
det verkar angeläget att få med ESD i 
språkundervisningen? 
(Staplarna anger antal svaranden) 
 
 
 
 

Fråga nr 10: Vilken av nedanstående 
pedagogiska strömningar anser Du 
motsvarar mest Din personliga syn på 
vad en bra utbildning bör sikta mot: 
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a) klassisk bildning,
förmedling av kulturarv

b) krit isk fostran och
värdering av olika alternat iv 

c) social fostran, samarbe,
elevaktiva arbetsformer

d) förmedling av
forskningsbaserad
kunskap, innehållet
relaterad till
vetenskapsdisciplinerna

Fig. 8 Sammanlagda svar från alla 23 
respondenter  
(Staplarna anger antal svar) 
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Fig. 9: Fråga 10, endast svar från respondenter 
som är kritiska mot ESD i språkundervisningen  
(Staplarna anger antal svar) 
 

                                                 
19 Urvalet av möjliga hinder baserades på slutsatserna dragna av intervjuer om ESD med fem grundskollärare 
(Jordaan, A, 2005) 
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forskningsbaserad kunskap,
innehållet relaterad till
vetenskapsdisciplinerna

e) Inget av ovanstående,
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Fig. 10 Fråga 10, endast svar från 
respondenter som är positiva till ESD i 
språkundervisningen 
(Staplarna anger antal svar) 
 

 

 
 
 
 
  
 
   
 


