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Abstract: 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad som framträder som SO i lärares tal om 

undervisning som handlar om hållbar utveckling. För att ta reda på detta har kvalitativa 

intervjuer gjorts med ett antal lärare. Lärarna som deltagit i studien arbetar alla inom F-3 klass 

samt att de bedriver undervisning i SO. 

Min första forskningsfråga handlar om vad lärarna förknippar med begreppet hållbar 

utveckling. Flera av lärarna i denna studie associerar direkt till att vi ska ha en värld som 

håller länge, medan några av lärarna spontant tänkte på sopsortering och återvinning av olika 

slag. 

Det som framträder som SO i undervisning kring hållbar utveckling är bland annat, att lärarna 

arbetar mycket med miljöfrågor utifrån elevernas vardag. Något som alla respondenter i denna 

studie har gemensamt är att de arbetar mot den ekologiska delen av hållbar utveckling, alltså 

värna om jordens natur och miljö. 

Sista forskningsfrågan i denna studie handlar om svårigheter/utmaningar som framträtt via 

intervjuerna, kopplat till SO-undervisning. En svårighet/utmaning som framträtt är, att få 

nyanlända elever att förstå både det praktiska och de teoretiska delarna när det handlar om 

hållbar utveckling. 
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1. Inledning 
 

I dagens nyhetstidningar samt i olika medier kan vi med jämna mellanrum läsa/se om olika 

katastrofer som sker världen över. Den senaste tiden har mycket i nyhetsflödet handlat om 

social ohållbarhet, då människor har flytt på båtar över medelhavet för att kunna få ett 

drägligare liv i något annat land. För några år sedan kunde vi läsa om Grekland som då hade 

försatt sig i någon form utav ekonomiskkris, och hur detta påverkade landet både ekonomiskt 

och socialt. Naturligtvis mådde befolkningen inte bra, eftersom den ekonomiska ohållbarheten 

gynnade ut i social ohållbarhet till dess att landets ekonomi stabiliserats.  

Ett fenomen som går att koppla till både ekonomisk och miljömässig aspekt av hållbar 

utveckling är, att många människor väljer att handla kläder etcetera på internet istället för att 

gynna närliggande och lokala butiker. Detta påverkar i sin tur närliggande butikers ekonomi 

som försämras i och med att människor väljer att beställa liknande produkter via internet, som 

i sin tur påverkar vårt klimat, då produkterna får färdas långt för att nå sin slutdestination. 

Naturligtvis kan priser på liknande produkter skilja sig enormt och vi som konsumenter har 

olika ekonomiska förutsättningar. Det är oftast billigare för plånboken att köpa något från ett 

annat land än att gå till butiken i stan och köpa en likvärdig produkt. Vill jag som konsument 

gynna en hållbar framtid så bör jag köpa produkter som inte färdats över halva jordklotet, med 

en rad olika färdmedel, utan jag bör gynna de affärer som finns nära där jag bor, så länge min 

egen ekonomi förutsätter det.   

Hållbar utveckling är idag ett högaktuellt ämne och benämns flertalet gånger i nu gällande 

läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. I läroplanens första del, 

kan vi läsa att undervisning i dagens svenska skolor ska, belysa hur vi människor ska leva och 

verka i samhället för att kunna skapa en hållbar utveckling (Lgr11 2011:9). I läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer, kan vi läsa att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola ska ha fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö samt en 

hållbar utveckling (Lgr11 2011:14). Begreppet hållbar utveckling tas även upp i kursplanerna 

för de samhällsorienterande ämnen, vilket denna studie riktar sig mot, dessa är geografi, 

historia, religionskunskap samt samhällskunskap (Lgr11 2011:159; 177; 190; 204).  

I en genomförd systematisk litteraturstudie undersöktes hur tidigare svensk forskning 

beskriver att undervisning i SO-ämnena kan se ut när det handlar om hållbar utveckling samt 

vilka svårigheter/utmaningar lärare kan ställas inför i och med arbete med hållbar utveckling. 

Det som framkom via den systematiska litteraturstudien var att, undervisningen bör 

inkluderas av att eleverna ges tillfällen att diskutera och resonera kring problem kopplat till 

hållbar utveckling, för att då få en känsla av att deras egen röst är värd någonting (Björneloo 

2007:111–112: Engdahl, Karlsson och Ärlemalm-Hagsér 2012:7). Mycket av de problem vi 

kan koppla till hållbar utveckling går att diskutera, vilket elever då bör få göra, för att förstå 

konsekvenser av ett visst beteende jämfört med ett annat.  

Det som framkom via den systematiska litteraturstudien kring svårigheter/utmaningar för 

läraren var bland annat, lärarens val av metoder och innehåll (Björneloo 2007:133: Hedefalk 

2014:61). Läraren kan inte alltid utgå från vad som fungerat tidigare, utan måste hela tiden 
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göra medvetna val som dessutom ska vara begripliga för eleverna. I och med denna 

litteraturstudie insåg jag att det inte finns så mycket svensk forskning kring hållbar utveckling 

för yngre barn som dessutom är kopplat till SO-undervisning. Det finns även inget ämne i 

skolan som heter ”hållbar utveckling”, utan detta fenomen är något som ska genomsyra alla 

skolundervisning, men som kanske tenderar att hamna under NO och SO. Det som kan 

betraktas som SO i hållbar utveckling är bland annat, demokrati och jämställdhet (social 

hållbarhet), pengars användning och betydelse (ekonomisk hållbarhet) och olika miljöfrågor 

utifrån elevernas vardag (ekologisk hållbarhet). Mycket av dagens svenska forskning riktar 

sig mot högstadiet alternativt gymnasiet och dessutom är det riktat mot NO (de 

naturorienterande ämnena). Med denna vetskap vill jag därför undersöka hur SO (de 

samhällsorienterande ämnena) framträder i undervisningen när den handlar om hållbar 

utveckling, riktat mot grundskolans tidigare årskurser (F-3 klass).  

1.1 Studiens disposition  

Denna studie börjar med ett bakgrundsavsnitt där begreppet hållbar utveckling presenteras 

och det ges även en definition av begreppet. Vidare kommer hållbar utveckling presenteras på 

nationell och internationell nivå. Även en inspektion gjord av naturskyddsföreningen kommer 

att presenteras då den riktar fokus mot hållbar utveckling inom dagens svenska skola. Därefter 

kommer det att redovisas vad som står skrivet i nu gällande läroplan kopplat till hållbar 

utveckling samt de samhällsorienterande ämnena. Efter bakgrundsavsnittet följer en 

problemformulering med syftet och frågeställningarna för denna studie. Detta följs av ett 

avsnitt om vad tidigare svensk forskning skriver om det jag ska undersöka i denna studie. 

Därefter kommer ett avsnitt om denna studies teoretiska utgångspunkt, som följs av ett avsnitt 

om metoden för denna studie. Slutligen i denna studie presenteras resultat/analys av insamlad 

empiri följt av diskussioner kopplat till denna studies bakgrund, tidigare forskning samt 

teoretiska utgångspunkt. Även förslag på vidare forskning ges i slutet av denna studie.  
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer begreppet hållbar utveckling att presenteras och det kommer även att 

ges en definition av begreppet. Även hållbar utveckling på nationell och internationell nivå 

kommer att redovisas lite kortfattat. Vidare kommer naturskyddsföreningens inspektion av 

”lärande för hållbar utveckling” att redovisas lite kortfattat, då fokus i inspektionen ligger på 

brister kopplat till hållbar utveckling i skolan samt lösningsförslag till dessa brister. Även 

utbildning och lärande för hållbar utveckling kommer att presenteras lite kortfattat. Slutligen 

kommer det att redovisas vad nu gällande läroplan skriver om hållbar utveckling samt vad 

som står skrivet i kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena, kopplat till grundskolans 

tidigare årskurser.  

2.1 Begreppet Hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling myntades för första gången under 1980-talet, och då utav den 

amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown (Andrews och Granath 2012:1). Det 

dröjde dock enda fram till år 1987 innan begreppet fick sitt starka och internationella 

genombrott, och detta genombrott skedde genom Brundtlandkommissionens rapport 

(Andrews och Granath 2012:1). I rapporten gjordes följande definition på hållbar utveckling:  

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov (Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our common future 1987:41).  

I Brundtlandkommissionens rapport poängterades det att, hållbar utveckling inte enbart skulle 

innehålla ekologi, utan det fastslogs att det även skulle innehålla ekonomiska, politiska samt 

sociala aspekter (Andrews och Granath 2012:2). I andra beskrivningar definieras hållbar 

utveckling som hållbarhet, vilket då även inkluderar ekologisk, social samt ekonomisk 

hållbarhet (Andrews och Granath 2012:2).  

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att jordens miljö ska skyddas. Det ska inte förekomma 

utsläpp som skadar människor, djur eller de naturliga kretslopp som finns. Naturfrämmande 

föremål/ämnen ska inte förekomma i naturen och den biologiska mångfalden ska bevaras 

(Urban utveckling, Hållbar utveckling). Ekonomisk hållbarhet handlar om att få ekonomin att 

gå ihop, och även att använda sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala 

ekonomin (Ibid). Slutligen handlar social hållbarhet om demokrati, rättvisa, mänskliga 

rättigheter och livsstilar (Ibid).    

 

Den definition på hållbar utveckling som Brundtlandkommissionen beskrev redan år 1987, 

återfinns i en redovisning gjord av skolverket, utbildningsdepartementet (Lagergren och 

Ottosson 2012:1). Vidare i denna redovisning står det att hållbar utveckling brukar delas in i 

tre områden, vilka är; miljö/ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet 

(Ibid).  
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2.2 Hållbar utveckling på nationell och internationell nivå 

Förenta nationerna (FN) anordnade år 2015 ett toppmöte där en rad globala mål fastställdes. 

Under detta möte sattes 17 globala mål upp som kommer att gälla från 1 januari 2016 till och 

med år 2030. Dessa mål sattes upp i syfte att världens länder ska arbeta för en hållbar och 

rättvis framtid världen över (Regeringen 2015). Det som världens länder ska arbeta för är, 

enligt Agenda 2030:  

Utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom 

och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande 

samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet 

och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för 

planeten och dess naturresurser (Regeringen 2015). 

 

I Sverige har en delegation tillsatts som ska stödja och stimulera genomförandet av Agenda 

2030. Delegationen ska bland annat ta fram en handlingsplan för hur Sverige ska genomföra 

dessa uppsatta mål till år 2030 (Regeringen 2015).   

 

2.3 Naturskyddsföreningens inspektion av lärande för hållbar utveckling 

Under år 2013 genomförde naturskyddsföreningen en enkätundersökning i Sveriges 

kommuner i syfte att se hur skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling (LHU) 

(Axelsson m. fl 2014:4). I denna undersökning kom det fram att: 

 Staten brister i att ge grundskolorna förutsättningar för arbete med 

hållbar utveckling (Axelsson m. fl 2014:4).  

Många kommuner ansåg att staten brister i att ge förutsättningar för att kunna arbeta med 

hållbar utveckling. Statsbidrag, kompetensutveckling och uppföljning är bitar som efterfrågas 

(Axelsson m. fl 2014:4).  

 Lärande för hållbar utveckling är nedprioriterat i många kommuner 

(Axelsson m. fl 2014:4). 

Enkätundersökningen visade att endast fyra av tio skolor har en klar strategi för att arbeta med 

hållbar utveckling (Axelsson m. fl 2014:4).  

Naturskyddsföreningen har ett par uppsatta förslag för att dagens grundskolor ska bli bättre på 

att arbeta för, lärande för hållbar utveckling, dessa är: 

 Skolverket får i uppdrag att främja lärande för hållbar utveckling. 

 Skolinspektionen ska särskilt följa upp hållbar utveckling i skolorna. 

 Satsningar görs på kompetensutveckling och att lärarutbildningen ses 

över. 

 Kommunerna prioriterar lärande för hållbar utveckling (Axelsson m. 

fl 2014:4).  

2.4 Utbildning och lärande för hållbar utveckling 
Hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling är två olika saker. Begreppet hållbar 

utveckling har jag presenterat tidigare under detta avsnitt. Nedan kommer byggstenarna som 

bör finnas med i lärande för hållbar utveckling att presenteras. 
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I en rapport genomförd av WWF (världsnaturfonden) presenteras sex grundpelare som har 

sina rötter i FN-dekaden ”Decade of Education for Sustainable Development” år 2002, dessa 

är: Helhetssyn, att kunna se samspelet mellan ekologi, social och ekonomisk hållbarhet 

(WWF 2010:12). Livslångt lärande, att kunna utvärdera både processen och resultatet samt att 

kunna tänka om och tänka nytt (Ibid). Den lärande i centrum, att utgå från den lärandes frågor 

och att kunna se sin egen kunskap i samspel med andra (Ibid). Demokratiska arbetsformer, 

där den lärande ska få ha inflytande över undervisningen, vilket i sin tur kan bidra till aktiva 

samhällsmedborgare (Ibid). Olika perspektiv, diskussioner och kritisk granskning är något 

som bör förekomma (Ibid). Slutligen reflektion, ständigt ifrågasätta och reflektera över sina 

egna beteendemönster (Ibid). I kapitlet tidigare forskning återkommer jag till utbildning och 

lärande för hållbar utveckling, då tre dominerande undervisningstraditioner kommer att 

presenteras. 

 

2.5 Hållbar utveckling i läroplanens första och andra del 

I detta avsnitt redovisas vad som står skrivet i dagens läroplan gällande hållbar utveckling. 

Vidare kommer det även att redovisas vad som står skrivet i kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena (geografi, historia, religion och samhällskunskap) riktat mot 

grundskolans tidigare årskurser. 

 

I nu gällande läroplans (Lgr11) första del står det att ”undervisningen ska belysa hur 

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

utveckling” (Lgr11 2011:9). Eftersom många människor världen över inte lever på ett sätt 

som gynnar en hållbar framtid, så är det viktigt att undervisningen belyser hur eleverna kan 

leva för att skapa ett hållbart samhälle. Vidare står det att skolans uppdrag bland annat är att 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självkänsla samt att eleverna ska ges tillfällen 

att pröva egna idéer och lösa problem (Lgr11 2011:9). Detta går att koppla till arbete med 

hållbar utveckling då många av dagens problem går att diskutera och låta eleverna få komma 

med idéer kring hur problem skulle kunna lösas, då skolan ska utveckla elevernas förmåga att 

kunna ta ett personligt ansvar och ställningstagande (Lgr11 2011:8). Eleverna ska dessutom 

kunna leva sig in i andra människors levnadsvillkor och värderingar (Lgr11 2011:7), och 

genom att kunna göra detta kan eleverna förstå varför andra människor väljer det ena eller 

andra alternativet på olika problem, kopplat till hållbar utveckling. Dessutom ska alla inom 

skolans värld visa respekt för den gemensamma miljö vi har runt om oss (Lgr11 2011:7).  

 

Undervisningen i den svenska skolan ska präglas av fyra olika perspektiv. Det första 

perspektivet benämns, i den aktuella läroplanens första del, som ett historiskt perspektiv. 

Detta perspektiv ska ge eleverna förståelse för den tid de lever i idag och dessutom ska 

eleverna utveckla en beredskap inför framtiden (Lgr11 2011:9). Genom att utveckla en 

beredskap inför framtiden så kan eleverna möta framtida problematik kopplat till hållbar 

utveckling, på ett hållbart sätt. Det andra perspektivet som ska genomsyra dagens 

undervisning är ett miljöperspektiv. Genom detta perspektiv ska eleverna utveckla kunskaper 

som gör att de kan ta ansvar för den miljö de direkt kan påverka och de ska även utveckla ett 

eget personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor, ”undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
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utveckling” (Lgr11 2011:9). Det tredje perspektivet är det internationella perspektiv, där 

eleverna ska kunna se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang. Allt det lilla vi gör i vår 

vardag påverkar jorden och dess välmående. Att inte ta bilen korta sträckor och inte 

konsumera mer än vi behöver kan vara nyttiga åtgärder ur ett globalt perspektiv, kopplat till 

hållbar utveckling. Slutligen det etiska perspektivet, som belyser att eleverna ska utveckla en 

förmåga att göra egna personliga ställningstaganden (Lgr11 2011:10). Många gånger ställs vi 

inför olika val, och det gäller även frågor rörande hållbar utveckling. Då gäller det att vi kan 

ta egna ställningstagande och sedan stå upp för vårt val i frågan. 

 

I läroplanens andra del, övergripande mål och riktlinjer, står det att skolan ansvarar för att 

varje elev efter genomgången grundskola ”visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö 

som miljö i ett vidare perspektiv” (Lgr11 2011:12). Genom att välja bort bilen när det gäller 

onödigt korta sträckor så visar det i sin tur på att man visar respekt och omsorg för både 

närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv, vilket i sin tur bidrar till en hållbar utveckling. 

Vidare är lärarens uppgift är att ”öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, 

uppfattningar och problem (Lgr11 2011:13). När läraren väljer att diskutera olika värderingar 

och problem kan det även gälla frågor rörande hållbar utveckling. 

 

2.6 Hållbar utveckling i kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena 

I detta avsnitt kommer de olika aktuella kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena att 

redovisas, kopplat till grundskolans tidigare årskurser samt undervisning om hållbar 

utveckling. Även delar ur kommentarmaterialet till kursplanerna kommer att redovisas. 

2.6.1 Kursplan: Geografi 

I kursplanen för ämnet geografi står det att förutsättningarna på jorden hela tiden är under 

förändring och att dessa förändringar många gånger är väldigt sårbara. Det är därför alla 

människors ansvar att leva på ett miljövänligt sätt som gör minst skada på naturen så att en 

hållbar utveckling blir möjlig (Lgr11 2011:179). I kommentarmaterialet till kursplanen i 

geografi står det ”genom att utveckla kunskaper om hållbarhetsfrågor, geografiska verktyg 

och analysmetoder förbereds eleverna för att kunna ta ansvar för sina egna vidare studier och 

för den gemensamma framtiden” (Skolverket 2011a:6). En förmåga som eleverna ska 

utveckla genom undervisning i ämnet geografi är ”värdera lösningar på olika miljö och 

utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling” (Lgr11 2011:160). 

2.6.2 Kursplan: Historia 

I kursplanen för ämnet historia står det att vår förståelse av det förflutna är inflätad i vårt sätt 

att föreställa oss nutiden och även vårt perspektiv på framtiden. Det förflutna kommer i mångt 

och mycket påverka våra liv idag men även våra kommande val inför den framtid vi står inför 

(Lgr11 2011:188). I kommentarmaterialet för ämnet historia står det ”människor styrs och 

påverkas av händelser och skeenden i det förflutna, men människor har också en förmåga att 

aktivt förändra sin tillvaro (Skolverket 2011b:6). Genom åren har många beslut tagits rörande 

hållbar utveckling och minst lika många beslut till kommer att tas i framtiden. Därför är det 

viktigt att eleverna förstår vilka beslut som tagit samt vad dessa beslut genererat, för att sedan 

kunna ta ställning i olika frågor rörande hållbar utveckling. En förmåga som eleverna ska 

utveckla genom undervisning i ämnet historia är ”använda en historisk referensram som 

innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och 
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utvecklingslinjer” (Lgr11 2011:172). Denna förmåga kan kopplas mot hållbar utveckling, då 

olika händelser och utvecklingslinjer kan ha påverkats av beslut som tagits angående något 

som rört hållbar utveckling. 

2.6.3 Kursplan: Religionskunskap 

I kursplanen för religionskunskap står det att människor alltid har försökt att förstå och 

förklara olika levnadsvillkor och sociala sammanhang (Lgr11 2011:198). Det är därför viktigt 

att eleverna utvecklar sin förståelse för att alla människor inte har samma levnadsvillkor och 

därför inte resonerar lika i frågor rörande hållbar utveckling. I kommentarmaterialet för ämnet 

religionskunskap står det bland annat, ”den personliga utvecklingen främjas av att eleverna får 

möjlighet att reflektera kring livsfrågor och identitet, och av att de möter och använder sig av 

etiska begrepp och resonemang” (Skolverket 2011c:6). Livsfrågor är något som kan handla 

om hållbar utveckling och genom att reflektera över hållbarhetsfrågor så ges eleverna 

möjligheter att diskutera vad som är rätt och fel i problematik kopplat till hållbar utveckling. 

En förmåga som eleverna ska utveckla genom undervisning i ämnet religion är ”resonera och 

argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp […]” 

(Lgr11 2011:187). Vad som är gott och ont, rätt och fel, är naturligtvis något som kan 

diskuteras när det handlar om hållbarhetsfrågor. Det finns till exempel ingen lag som säger att 

man inte får åka bil kortare sträckor, men det är mer etiskt rätt att promenera den sträckan ur 

ett hållbart perspektiv.  

2.6.4 Kursplan: Samhällskunskap 

I kursplanen för ämnet samhällskunskap står det att vi människor alltid har varit beroende av 

att kunna samarbeta då det har skapats och utvecklats samhällen. Idag står vi människor inför 

både möjligheter och svårigheter kopplat till globalisering och hållbar samhällsutveckling 

(Lgr11 2011:207). Det är ytterst viktigt att vi alla (jorden befolkning) samarbetar, för att vi 

ska kunna nå en hållbar utveckling, på alla plan. I kommentarmaterialet till samhällskunskap 

står det, ”samhällskunskapsämnets bidrag till hållbarhetsstudierna är att behandla frågor som 

rör mänskliga rättigheter, demokrati, välfärd, samhällsekonomi, rättssäkerhet och 

interkulturella relationer. Det är alla viktiga delar av en hållbar samhällsutveckling” 

(Skolverket 2011d:7). En förmåga som eleverna ska utveckla genom undervisning i ämnet 

samhällskunskap är ”analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala 

samhällsfrågor ur olika perspektiv” (Lgr11 2011:199). Samhällsfrågor som tas upp i 

undervisningen kan analyseras ur ett hållbart perspektiv.  

2.6.5 Gemensamma delar ur det centrala innehållet 

Det centrala innehållet för årskurserna 1–3 är indelat i fyra områden, vilka är: ”att leva 

tillsammans”, ”att leva i närområdet”, ”att leva i världen” samt ”att undersöka verkligheten” 

(Lgr11 2011:160–161, 173–174, 187–188, 200–201). Detta medför att innehållet för SO-

ämnena inte har några skarpa gränser mellan sig, då det centrala innehållet är gemensamt för 

samtliga SO-ämnen (Skolverket 2011d:12).  

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande, kopplat till miljö 

och hållbar utveckling: 

 Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till 

exempel mark, vatten och klimat (Lgr11 2011:160, 173, 187, 200).  

 Miljöfrågor utifrån elevens vardag (Lgr11 2011:161, 174, 188, 201).  
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 Aktuella samhällsfrågor i olika medier (Lgr11 2011:161, 174, 188, 201).  

 Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och 

vad några vanliga varor och tjänster kan kosta (Lgr11 2011:161, 174, 

188, 201). 

 Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde 

samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) (Lgr11 2011:161, 174, 188, 201). 

De två första punkterna går att koppla till miljöaspekten av hållbar utveckling. Den tredje 

punkten går att koppla till samtliga aspekter av hållbar utveckling, då samhällsfrågor kan 

grunda sig i något rörande miljö, ekonomi och/eller något socialt problem som uppstått. 

Pengars användning och värde går att koppla till den ekonomiska aspekten av hållbar 

utveckling och grundläggande mänskliga rättigheter kan kopplas till den sociala aspekten av 

hållbar utveckling.  
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3. Problemformulering 
 

I examensarbete 1 genomförde jag en systematisk litteraturstudie om vad tidigare svensk 

forskning skrev om hur SO-undervisning kan se ut när den handlar om hållbar utveckling 

samt vilka svårigheter/utmaningar lärare kan ställas inför i sitt arbete med hållbar utveckling, 

kopplat till grundskolans yngre årskurser. Ganska fort visade det sig att jag valt ett ämne som 

inte är speciellt utforskat inom den svensk forskning. Till stor del berörde forskningen 

högstadiet alternativt gymnasiet (Persson, 2014; Borg, 2011), samt att det inte tydligt 

framgick att arbetet riktade sig mot SO. 

Denna studie avser att genom intervjuer med lärare verksamma i årskurserna F-3 redogöra för 

hur lärarna uppfattar begreppet hållbar utveckling, vilket undervisningsinnehåll som 

framträder som SO när undervisningen handlar om hållbar utveckling samt vilka 

svårigheter/utmaningar lärarna kan ställs inför i sitt arbete med hållbar utveckling, kopplat till 

SO. Detta är relevant att undersöka då hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne i olika typer 

av medier och dessutom belyser nu gällande styrdokument ämnet, vilket har beskrivits 

närmare i föregående kapitel (2. bakgrunden). 

3.1 Syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras studiens syfte och de frågeställningar som studien avser att besvara. 

3.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som framträder som SO i lärarnas beskrivningar, 

när undervisningsinnehållet handlar om hållbar utveckling samt, vilka svårigheter/utmaningar 

som träder fram i lärarnas beskrivningar kring undervisningsinnehållet hållbar utveckling 

inom SO. 

3.1.2 Frågeställningar 

- Vilken innebörd har begreppet hållbar utveckling för lärarna? 

- Vad är det som framträder som SO i det undervisningsinnehåll som lärarna pratar om, 

när det gäller hållbar utveckling? 

- Vilka svårigheter/utmaningar träder fram i lärarnas beskrivningar, kopplat till 

undervisning om hållbar utveckling inom SO? 

3.2 Begreppsförklaring och avgränsning 

I denna studie skrivs samhällsorienterande ämnen med förkortningen SO. 

Detta arbete riktar sig mot skolämnet SO.  
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att motiveras samt presenteras som behandlar ämnet 

hållbar utveckling för yngre barn. Forskning som tas upp är skriven på svenska mellan åren 

2004–2014 och finns att läsa i fulltext via internet. Inledningsvis presenteras forskning 

gällande lärares uppfattningar av begreppet hållbar utveckling. Vidare redovisas vad tidigare 

forskning säger om hur undervisning kring hållbar utveckling kan se ut när det gäller yngre 

barn. Därefter redovisas den forskning som finns gällande hållbar utveckling inom SO. Detta 

följs av en beskrivning av de tre dominerande undervisningstraditionerna som framkommit i 

samband med undervisning om hållbar utveckling. Slutligen presenteras forskning kring 

svårigheter/utmaningar som lärare anser att de ställs inför i och med arbete med hållbar 

utveckling 

4.1 Lärares uppfattningar av begreppet hållbar utveckling 

I en empirisk studie genomförd av Inger Björneloo (2007), intervjuades ett antal lärare kring 

vad de i sin undervisning kopplar till hållbar utveckling. I intervjuerna fick lärarna 

uppmaningen att tala fritt inom ramen ”berätta om något tillfälle då du arbetat med hållbar 

utveckling med dina elever” (Björneloo 2007:82). I sitt analysmaterial hittade Björneloo att 

det fanns fem teman som kunde urskiljas i lärarnas uppfattningar kring hållbar utveckling, 

dessa är: Helheter och sammanhang, att förstå att vi endast har en värld och att allt som 

händer hänger ihop (Björneloo 2007:93). Delaktighet och ansvar, att eleverna ska vilja och 

våga bry sig i frågor rörande hållbar utveckling (Björneloo 2007:94). Inlevelse och förståelse, 

att kunna förstå andra människors val (Ibid). Självkänsla och kommunikationsförmåga, att 

kunna delta i samtal och diskussioner i frågor rörande hållbar utveckling (Ibid). Slutligen, 

förmåga att lära, eleverna behöver förstå att de kan lära sig olika saker (Ibid). Dessa teman är 

intressanta eftersom jag i min studie har ställt frågan, vad lärarna tänker på när de hör orden 

hållbar utveckling.  

4.2 Undervisning om hållbar utveckling för yngre barn 

I Björneloos avhandling från år 2007 står det att, undervisning kring hållbar utveckling bör 

påbörjas redan när barnen är små, eftersom att det är barnen som kommer kunna påverka hur 

framtiden kommer att se ut. Vidare står det även att det är viktigt att barnen, redan från tidig 

ålder, får chanser att inhämta kunskaper och förståelse för att vi endast har en planet att leva 

på/av (Björneloo 2007:95). Alla människor, ung som gammal, måste ta ansvar för den 

gemensamma miljön som finns runt om oss, så att kommande generationer kan leva ett minst 

lika gott liv som oss (Ibid). Barns engagemang för just miljön kan väckas genom att förlägga 

undervisningen ute, så att barnen då får chansen att uppleva naturen med alla sina sinnen 

(Björneloo 2007:100). 

I en statlig utredning står det att, undervisning kring hållbar utveckling bör gå från det lokala 

till det globala samt att undervisningen ska vara verklighetsbaserat (SOU 2004:73). Denna 

utredning genomfördes i syfte att kartlägga hur olika utbildningssystem arbetar med just 

hållbar utveckling (SOU 2004:9). 

I tre olika publikationer står det att undervisning kring hållbar utveckling bör ha en 

demokratisk karaktär, där barnen ges möjligheter till att öva sin förmåga att vara med och 

uttrycka egna tankar och även att våga vara med och delta i olika beslut som fattas (Björneloo 

2007:111–112: Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér 2012:7: Hedefalk 
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2014:63). Björneloos avhandling är skriven i syfte att lyfta fram vilket arbetssätt och 

undervisningsinnehåll lärare använder sig av när de arbetar med hållbar utveckling (Björneloo 

2007:15). Engdahl med flera har skrivit en rapport/debatt i syfte att lyfta fram hur olika 

förskolor arbetar med hållbar utveckling i praktiken (Engdahl, Karlsson, Hellman och 

Ärlemalm-Hagsér 2012:5). Hedefalks doktorsavhandling är skriven i syfte att bidra med 

kunskap kring barns meningsskapande i samband med undervisning kring hållbar utveckling 

(Hedefalk 2014:3). 

Slutligen är det är även viktigt att förstå hur andra människor i världen resonerar och varför de 

inte gör samma val som oss. För att öva sitt tankesätt, att alla människor inte tänker och väljer 

lika, kan barnen få öva på att gå in i rollen som någon annan, som i ett rollspel där allting är 

på lek (Björneloo 2007:123–124: Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér 

2012:35). 

En av mina forskningsfrågor handlar om vad som framträder som SO när det gäller 

undervisning kring hållbar utveckling. Dessa studier är därför intressanta eftersom de 

beskriver hur undervisning kring hållbar utveckling kan se ut i praktiken. Tyvärr finns det 

ingen svensk forskning som skriver något om hållbar utveckling inom just SO (kopplat till 

grundskolans tidigare årskurser), utan dessa studier är det närmaste jag kan komma min egen 

forskningsfråga. Det kanske är så att hållbar utveckling tenderar att hamna under något annat 

skolämne än SO, då lärare kanske har svårt att se vad som är SO i undervisning kring hållbar 

utveckling, vilket jag fått erfara genom denna studie. 

4.3 Undervisning om hållbar utveckling inom SO-ämnena 

I Björneloos avhandling från år 2007 står det att ”historia och samhällskunskap tycks till 

exempel vara två viktiga kunskapsområden för att eleverna ska kunna skapa sig en helhetsbild 

och begripa sammanhang kring hållbarhetsfrågor i världen” (Björneloo 2007:98). Detta kan 

tolkas som att SO är viktigt för att eleverna ska kunna förstå sammanhang i olika frågor som 

rör hållbar utveckling. Detta är intressant eftersom att min studie riktar sig mot SO. 

I en enkätstudie för lärare verksamma i gymnasiet visade resultaten att lärare verksamma 

inom samhällskunskap oftast använder sig av gruppdiskussioner samt att lärarna antydde en 

viss osäkerhet kring den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling (Borg 2011:33–34). 

Den dimension de kände sig mest bekväm med var den sociala dimensionen i hållbar 

utveckling (Borg 2011:33–34). Detta är intressant eftersom att jag i min studie har kunnat 

urskilja vilken dimension mina respondenter arbetar mot. 

4.4 Undervisningstraditioner inom undervisning för hållbar utveckling 

När det handlar om hållbar utveckling har tre undervisningstraditioner kunnat definieras och 

beskrivits noggrannare, vilket redovisas lite kortfattat nedan. 

Inom den faktabaserade undervisningstraditionen så anses miljöfrågor handla om 

kunskapsproblem i första hand, och dessa problem anses kunna lösas genom mer forskning 

och information till allmänheten (Öhman 2009:4). Denna tradition bygger på vetenskap, vilket 

är det enda som anses kunna lösa miljöfrågor, egna värderingar förekommer inte (Ibid).  



12 
 

Inom den normerande traditionen anses miljöfrågor som attityd- och livsstilsproblem. De 

normer som anses mest miljövänliga är något som fastställs genom diskussioner mellan 

experter och politiker. Skolans uppgift är sedan att förmedla de miljövänliga värderingarna så 

att elevernas beteende blir mer miljövänligt (Öhman 2009:5).  

Inom den pluralistiska traditionen anses miljöfrågor som politiska problem, alltså konflikter 

mellan olika värderingar, synsätt och intressen. Elevernas uppgift är att kritiskt granska 

kunskapsbasen och de synsätt samt värderingar som finns (Öhman 2009:5).   

Dessa tre undervisningstraditioner har skrivits i syfte att belysa de mest dominerande 

undervisningstraditionerna när det gäller hållbar utveckling. Öhman skrev detta som ett 

konferensbidrag år 2009, men dessa undervisningstraditioner finns även beskrivna på 

liknande sätt i andra skrifter. Dessa undervisningstraditioner är intressanta för min studie 

eftersom att min ena forskningsfråga är, vad som framträder som SO när det gäller 

undervisning kring hållbar utveckling. Även om ingen av dessa traditioner riktar sig mot 

något specifikt skolämne, så kan jag ändå urskilja hur en av dessa traditioner skulle kunna 

fungera inom SO. Den pluralistiska traditionen lägger sitt fokus på politiska problem när det 

handlar om hållbar utveckling. Politik i sin tur går att koppla till just SO, då undervisningen 

kan handla om vilka som bestämmer i landet. Den faktabaserade undervisningstraditionen 

skulle inte fungera inom SO, då egna värderingar inte bör förekomma inom denna tradition. 

Flera av de förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisning i SO kräver att eleverna 

reflekterar/argumenterar samt tar ställning i olika frågor.  

4.5 Svårigheter/utmaningar för läraren 

För att få undervisning kring hållbar utveckling att fungera så krävs det att eleverna besitter en 

god språklig förmåga, både när det gäller tal och skrift (Björneloo 2007:126). Läraren behöver 

uppmuntra och se till att varje elev utvecklas, och dessutom ge eleverna tillfällen att tala. För 

att kunna diskutera och resonera måste eleverna även besitta en god självkänsla och tillit till 

sin egen förmåga och dessutom känna sig bekväm i att delge sina egna åsikter inför andra i 

klassen/gruppen (Ibid). I kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena finns en rad 

förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisning i just SO-ämnena. Många av dessa 

förmågor innefattar att eleverna ska resonera/argumentera, värdera och analysera/kritiskt 

granska olika saker. För att kunna göra detta krävs det att eleverna besitter en god språklig 

förmåga och även ett visst mått av mod för att kunna delge sina egna tankar och åsikter. 

Det är även viktigt att eleverna lär sig, redan från tidig ålder, hur de sociala spelreglerna 

fungerar och hur det fungerar när de befinner sig i en grupp med andra människor (Björneloo 

2007:131: SOU 2004:66). Även att det finns goda relationer mellan lärare och elev men också 

mellan eleverna, vilket underlättar när diskussioner genomförs då alla har ömsesidig respekt 

gentemot alla i gruppen/klassen (Björneloo 2007:136: Engdahl, Karlsson, Hellman och 

Ärlemalm-Hagsér 2012:35: SOU 2004:66). Givetvis kan det vara svårt som lärare att etablera 

goda relationer mellan alla i klassen, men ömsesidig respekt måste finnas hos alla. 

Slutligen är det även viktigt att barn/elever känner att de har möjlighet att påverka hur 

undervisningen utformas och vilket innehåll som ska behandlas (Engdahl, Karlsson, Hellman 
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och Ärlemalm-Hagsér’s 2012:15: SOU 2004:90). Det är naturligtvis en utmaning för läraren 

att avgöra i vilken utsträckning eleverna ska få vara med och påverka.  

Dessa olika svårigheter/utmaningar är intressanta i relation till min studie eftersom att min ena 

forskningsfråga är, vilka svårigheter/utmaningar som träder fram i lärarnas beskrivningar 

kring undervisning om hållbar utveckling inom SO. I kommentarmaterialet för 

samhällskunskap står det att ämnets bidrag till hållbarhetsstudier bland annat är att behandla, 

mänskliga rättigheter och demokrati (Skolverket 2011d:7). De sociala spelreglerna och 

elevernas förmåga att kunna påverka undervisningen kan kopplas till demokrati, vilket SO-

undervisning ska behandla.  

4.6 Sammanfattning 

Även om ingen av dessa studier riktar sig mot SO-undervisning specifikt, så ser jag ändå att 

dessa studier är intressanta i relation till min studie, eftersom att dessa studier belyser hållbar 

utveckling samtidigt som det går att få in perspektiv från SO. Precis som jag har skrivit 

tidigare så finns det ingen svensk forskning kring hållbar utveckling som riktar sig mot just 

SO och grundskolans tidigare årskurser. Jag tycker därför att det är ytterst viktigt att 

undersöka hur hållbar utveckling kommer in i SO-undervisning, då skolans styrdokument 

belyser att all undervisning ska genomsyras av ett miljöperspektiv som handlar om hållbar 

utveckling (Lgr11 2011:9). 

I resultatdiskussionen kommer jag att diskutera hur dessa studier kan kopplas till SO-

undervisning, utifrån min insamlade empiri.   
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5. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt att presenteras och beskrivas. Jag 

valde den teoretiska utgångspunkten pragmatism, då jag ansåg att denna var intressant i 

relation till undervisning om hållbar utveckling. Kunskaper eleverna får i skolan kring hållbar 

utveckling bör inte stanna inom skolan väggar, utan dessa kunskaper bör följa med eleverna 

utanför skolans väggar och i deras vardagliga liv. De kunskaper eleverna får i skolan bör 

alltså hänga ihop med den verklighet de möter utanför skolan, vilket pragmatismen 

förespråkar.  

5.1 Pragmatismen som utgångspunkt 

Pragmatismen är en filosofisk tradition som förknippas med John Dewey (1859–1952) och 

Donald Schön (1930–1997) (Säljö 2010:173).  

Inom denna tradition ligger intresset i att förstå hur kunskaper fungerar för människor i deras 

vardagliga liv. Det som anses som intressant och värdefull kunskap är sådan kunskap som 

fungerar i människors dagliga liv och som dessutom kan kopplas till konkreta erfarenheter 

(Säljö 2010:175). Inom denna tradition är teori och praktik integrerade aspekter av 

människors handlingar (Ibid).  

Vad vi ofta kallar för praktiska handlingar, som att tillverka eller 

reparera föremål, är inte möjliga utan reflektion och tänkande. En 

snickare kan inte sätta upp en vägg utan att ha mängder av insikter i hur 

väggen ska byggas för att vara funktionell ur olika synpunkter: Vilka 

material ska man använda? Hur är det med brandsäkerheten? Ska väggen 

vara bärande? (Säljö 2010:175).  

John Dewey påpekande under sin levnad att skolans undervisning skulle hänga ihop med den 

verklighet barnen lever i utanför skolan (Säljö 2010:177). Vidare ansåg han att 

utbildningsprocessen har både en individuell och en social sida, dessa sidor står i ömsesidig 

relation till varandra, där ingen av dem kan uteslutas (Öhman 2014:39). 

Knyts erfarenheter ihop så att barnet fördjupar sin förståelse av vad det 

känner till från sin vardag, eller finns det en klyfta där livet utanför 

skolan är en sak, och skolan och dess undervisning något helt annat? 

Problemet med skolan och den traditionella undervisningen blir ofta just 

detta: Skolans värld och kunskaper blir en värld i sig och bidrar inte till 

barnets utveckling av samhälls- och vardagsrelevanta kunskaper (Säljö 

2010:177).  

Dewey talade ofta om utbildningsprocessen som en växande process (Öhman 2014:48). Det 

som får eleven att växa är elevens erfaranden. En genuin utbildning ska ge eleverna 

möjligheter till nya erfaranden ”erfaranden som gör att eleven blir alltmer uppmärksam på sin 

omgivning och kan handla med ökad ändamålsenlighet och större moraliskt ansvar” (Öhman 

2014:49). Vidare ansåg Dewey alltså att varje individ är en samhällsmedborgare som måste få 

kunskaper och färdigheter som gör att han/hon kan leva ett rikt och produktivt liv i ett 

demokratiskt samhälle, vilket är en framgångsrik undervisning enligt Dewey (Säljö 

2010:177). 

För att eleverna ska kunna få kunskaper som de kan applicera på abstrakta fenomen genom 

livet så är det främsta redskapet att använda sig av språket (Säljö 2010:179). Det är genom det 

skrivna och talade språket som vi människor får kunskaper om saker vi själva inte varit med 
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om samt att språket hjälper oss att förstå och analysera saker som händer i världen (Ibid). 

Centralt i undervisningen bör vara enligt Dewey, att förmedla kunskaper via kommunikation 

och en språklig verksamhet (Ibid).  

Man ställer frågor, förklarar, diskuterar, argumenterar och analyserar. 

Detta är en unik mänsklig kunskapsform som gör oss delaktiga i stora 

delar av civilisationens sparade kapital, som Dewey uttrycker det. 

Samtidigt som Dewey betonar språkets roll för människans kunskaper, 

varnar han dock för faran med: 

… undervisning enligt korvstoppningsmetoden och inlärning genom 

passiv absorbering. 

Konsekvenserna av en sådan undervisning är att skolan blir: 

… en främmande värld som döljer lätt döljer den värld man har personlig 

kännedom om. 

I en sådan undervisning riskerar elevernas enda uppgift att bli: 

… att lära sig för skolans skull, för förhör och examina, hörnstenar i 

denna underliga värld (Säljö 2010:179).   

Dewey slog fast att utbildningen måste vara meningsfull i sig själv, och det kan den endast 

vara, enligt honom, om eleverna tillåts att växa utifrån sina egna personliga erfaranden och de 

mål som utvecklas i den pågående processen (Öhman 2014:49). Dewey beskrev sin syn på 

utbildning som en organisk process: ”oförutsägbar men inte godtycklig; självständig men i 

ständig koordination med sitt sammanhang” (Öhman 2014:49). 

Education… is a process of living and not a preparation for future living 

(Öhman 2014:49).  

5.2 Sammanfattning 

Enligt pragmatismen ska det inte finnas någon klyfta mellan det eleverna lär sig i skolan och 

de kunskaper som krävs för att leva ett liv utanför skolan, undervisningen och verkligheten 

utanför ska hänga ihop.  För att gynna en hållbar utveckling behövs det kunskaper om dess tre 

dimensioner och dessa kunskaper inhämtas genom bland annat, skolans undervisning och 

allmän information till allmänheten. Denna kunskap kommer i sin tur till utryck i våra 

handlingar och våra synsätt på olika saker kopplat till hållbar utveckling.  

Precis som jag skrivit i avsnittet tidigare forskning, så handlar flera förmågor inom SO-

undervisningen om att kunna analysera/kritiskt granska, resonera/argumentera och värdera 

olika saker. För att kunna göra detta krävs det att eleverna besitter en god språklig förmåga. 

Pragmatismen anser i sin tur att språket är vårt främsta redskap när det handlar om att inhämta 

kunskaper om saker vi inte varit med om.  
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6. Metod 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras val av metod, urval av intervjupersoner, 

genomförande, databearbetning, forskningsetiska aspekter samt tillförlitlighet. Det 

pragmatiska perspektivet valdes då lärarna som deltagit i intervjuerna beskriver vad de lär 

eleverna om hållbar utveckling i skolan. Jag anser att dessa kunskaper ska hänga ihop med 

den verklighet eleverna möter utanför skolan, vilket även pragmatismen förespråkar.  

Till stor del genomförs metoddiskussionen under detta avsnitt, men det kommer även en 

kortare metoddiskussion under ett senare avsnitt i denna studie. 

6.1 Datainsamlingsmetod - intervju 

Denna studie avser att undersöka vad som framträder i lärarnas uppfattningar kring hållbar 

utveckling inom SO, och därför valdes strukturerad (kvalitativ) intervju som metod.  

Jag valde att genomföra en strukturerad intervju, vilket innebär att jag innan intervjutillfället 

fastställde ett par frågor (se bilaga 2), som sedan ställdes i samma ordningsföljd till alla 

respondenter (Larsen 2014:84). Fördelen med en strukturerad intervju är att materialet blir 

begränsat, då alla respondenter besvarar samma frågor, vilket i sin tur underlättar efterarbetet 

(Ibid). Dessutom blir det enklare att jämföra de olika svaren, eftersom alla besvarat samma 

frågor (Ibid).  

Alla respondenter som ingår i denna studie har erfarenheter av det aktuella ämnet, hållbar 

utveckling. Detta betyder att intervjun blir kvalitativ, då alla har erfarenheter av ämnet, vilket 

även medför att informationen som respondenterna ger blir mer tillförlitligt (Kihlström 

2009:49).  

Jag valde att spela in intervjuerna med min iPhone, vilket kan vara smart att göra för att inte 

gå miste om viktiga detaljer som sägs (Kihlström 2009:51).  

En annan viktig del att ta upp är att intervjuerna skedde ute på de olika skolorna som 

respondenterna arbetade på.  

6.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med lärare på olika skolor, dock arbetade tre av lärarna på samma 

skola. Eftersom denna studie har i syfte att undersöka hur undervisning kring hållbar 

utveckling ser ut inom SO så valdes det att endast inkludera lärare som arbetar i F-3 klass 

samt bedriver undervisning i SO. 

Jag började med att kontakta rektorer på nio olika grundskolor inom samma kommun. 

Kontakten skedde via mail där jag presenterade mig och min studie och även att jag sökte F-3 

lärare som undervisar i SO. Några rektorer besvarade att de skulle fråga runt och återkomma, 

och några rektorer bifogade mitt mail till berörda lärare på skolan.  

Inom några dagar fick jag mail från en rektor med kontaktuppgifter till en lärare som skulle 

kunna ställa upp på en intervju. Läraren kontaktades och en intervju bokades in.  

Eftersom att detta arbete har en tidsram som ska hållas, så valde jag även att ta kontakt med 

rektorer från andra kommuner, vilket resulterade i ytterligare en lärare som ville delta i 

studien. 
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Eftersom jag hittills bara lyckats boka in två intervjuer, så valde jag att ta kontakt med 

resultatsenhetschefen i kommunen. Denna gav mig kontaktuppgifter till en annan person i 

kommunen som har många kontakter ute på skolorna. Detta resulterade i att ytterligare en 

intervju bokades in. 

Efter ytterligare några dagar tog jag mailkontakt med personer jag känner som jobbar inom 

skolans värld, om de i sin tur viste någon som skulle vilja delta i denna studie. Detta 

resulterade i att tre intervjuer bokades in. 

Detta urval kan liknas med snöbollsmetoden för urval. Snöbollsmetoden innebär att forskaren 

tar kontakt med personer han/hon tror kan ha kunskaper om det aktuella ämnet, alternativt att 

dessa personer kan tipsa om ytterligare personer som kan ha kunskap om det aktuella ämnet 

(Larsen 2009:78). Totalt intervjuades sex lärare och dessa presenteras nedan. Namnen är 

fingerade för att säkerställa lärarnas anonymitet i enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Björkdahl Ordell 2009:26).  

Margareta är utbildad grundlärdare för grundskolans tidigare åldrar och har arbetat som lärare 

i 5år. 

Staffan är utbildad 1–7 lärare med svenska, SO och idrott som huvudämnen och har arbetat 

som lärare i 15år. 

Sofia är utbildad grundskolelärare F-3 och har arbetat som lärare i 1år. 

Lena är utbildad ”tidigare lärare” med svenska och SO som huvudämnen och har arbetat som 

lärare i 12år. 

Madeleine är utbildad 1–7 lärare med svenska och SO som huvudämnen och har arbetat som 

lärare i 13år.  

Mathilda är utbildad förskolelärare och har arbetat i 38år. Har under sin verksamma tid som 

förskolelärare arbetat i F-1 klass i cirka 10år. 

Margareta, Staffan och Sofia arbetar på samma grundskola.  

6.3 Genomförande  

Intervjuerna genomfördes på de skolor där de olika lärarna arbetade på. Intervjuerna skedde 

enskilt med varje lärare i en lugn miljö med nödvändigt material på plats.  

Jag började med att presentera mig själv, eftersom jag innan dessa intervjuer endast hade 

träffat en av lärarna som ingår i studien innan intervjutillfället (läraren jag träffat innan 

intervjutillfället träffade jag under en VFU. Läraren i fråga var inte min handledare utan 

arbetade på den skola jag hade min VFU på). Jag talade om att intervjun kommer att spelas in 

och att jag kommer att ha kvar inspelningen till dess att detta arbete är godkänt. Därefter gav 

jag läraren informationsbrevet (som de alla redan hade fått på mail innan intervjun) och bad 

dem att återigen läsa igenom det och få deras underskrift (informationsbrev till lärare, se 

bilaga 1).  

Sedan började intervjun samt inspelningen och frågorna jag ställde finns att se på bilaga 2, 

längst bak i detta arbete. Jag valde att inte berätta något om hållbar utveckling innan det att 

intervjun inleddes. Detta för att jag vill ha varje enskild lärares uppfattning av ämnet. Om jag 

hade valt att prata om hållbar utveckling innan det att respondenten fått ge sina tankar om 
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ämnet så hade detta kunnat resultera i att respondenten gett mig svar utifrån det jag tagit upp 

om ämnet. Detta fenomen kallas intervjueffekten och kan ge möjliga felkällor i materialet, 

eftersom respondenten då kan svara utifrån det han/hon tror att forskaren vill att han/hon ska 

svara (Larsen 2009:108). Detta var alltså inget som jag ville riskera så därför valde jag att inte 

ge ut intervjufrågorna till någon av respondenterna, då alla respondenter skulle få samma 

förutsättningar.  

Jag var även medveten om att tre av lärarna arbetade på samma skola, och hade 

intervjufrågorna getts ut till respondenterna innan intervjutillfället så hade dessa tre lärare 

kunnat diskutera frågorna, vilket i sin tur hade kunnat resultera i att jag fått likande svar från 

alla tre.  

6.4 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet har gett ut etiska föreskrifter som jag har följt, då denna studie berör 

människor. Dessa etiska krav handlar om att skydda den enskilda individen, och kallas 

individskyddskravet (Björkdahl Ordell 2009:26). Individskyddskravet är i sin tur uppdelat i 

fyra huvudkrav, och dessa är: 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Björkdahl 

Ordell 200:26).  

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan (Björkdahl Ordell 2009:26). 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem (Björkdahl Ordell 2009:27). 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2009:27) 

Denna studie har alltså följt vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Alla respondenter har 

fått information om studiens syfte och utifrån detta valt att delta. Insamlat material har 

förvarats oåtkomligt för oberörda personer och har endast använts i denna studies syfte. Inga 

inblandade personer presenteras med sitt riktiga tilltalsnamn, detta för att skydda alla 

inblandade individer i enlighet med vetenskapsrådets individsskyddkrav (Björkdahl Ordell 

2009:26).  

Forskning som berör människor kan ibland bli etiskt problematiska. Om forskningen bedöms 

som etiskt problematisk måste den etik prövas, vilket görs via en ansökan till forskningsetiska 

nämnden (Högskolan dalarna 2008:1). Eftersom att detta är viktigt har denna studie 

genomgått en etisk egengranskning. Om någon fråga besvaras med ”ja” eller ”tveksamt” 

måste studien eventuellt genomgå en etisk prövning. Den etiska egengranskningen för denna 

studie visade att denna studie inte behöver etik prövas, då alla frågor besvarades med ”nej” 

(se bilaga 3).  
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6.5 Tillförlitlighet  

Nedan kommer begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet att beskrivas, vilka är 

viktiga aspekter att ha med när det gäller forskningens tillförlitlighet.   

6.5.1Validitet 

Validitet handlar om att studien undersöker det fenomen som den är avsedd att undersöka. 

Om forskaren under intervjuer märker att frågorna han/hon ställer inte svarar upp emot det 

som var förväntat, kan frågorna omarbetas vilket i sin tur leder till högre validitet (Larsen 

2009:81). Validitet handlar alltså om att undersöka det som är avsett att undersökas, vilket jag 

anser att denna studie har gjort. Jag har endast undersökt hur hållbar utveckling kommer in 

som undervisningsinnehåll i SO, samt vilka svårigheter/utmaningar som kan träda fram, enligt 

lärarnas utsagor. 

6.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om trovärdighet och ett noggrant genomförande (Larsen 2009:81). För att 

undersöka reliabilitet kan forskaren till exempel genomföra samma undersökning vid ett 

senare tillfälle och se om svaren blir som vid det tidigare tillfället (Ibid). Att genomföra 

undersökningen igen är inget som jag hinner göra inom ramen för detta arbete.  

Reliabilitet handlar också om att noggrant behandla det material man samlat in via 

observation eller intervju och att inte blanda ihop vem som sagt vad (Larsen 2009:81). Jag 

anser att jag behandlat mitt material noggrant. Jag har markerat vem som sagt vad för att inte 

blanda ihop det och jag har även förvarat mitt material oåtkomligt för andra personer i min 

närhet.  

6.5.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas att forskaren kan dra slutsatser som gäller flera personer än dem 

som ingått i studien (Larsen 2009:38). För att en studie ska vara generaliserbar bör ett 

slumpmässigt urval göras av personer som ska ingå i studien (Ibid). Respondenterna för denna 

studie har inte slumpmässigt valts ut, vilket betyder att resultatet inte kan generaliseras utifrån 

denna aspekt. Däremot skulle resultatet kunna generaliseras utifrån det metodologiska 

perspektivet. En metodologisk förklarning betyder att det resultat som framkommit via denna 

studie har påverkats av det metoder jag använt (Larsen 2009:70). Detta betyder att denna 

studie skulle vara generaliserbar för studier som haft samma syfte och metodologiska 

tillvägagångssätt.  

6.6 Databearbetning 

Jag började med att transkribera allt insamlat material. Transkribering betyder att jag lyssnat 

igenom allt mitt insamlade material och sedan fått det till skriftlig form, vilket är viktigt för att 

en analys ska kunna göras på materialet (Dovemark 2009:148). I transkriberingen skrev jag 

ner intervjuerna ordagrant, även skratt, pauser och harklingar skrevs ned. När jag sedan 

presenterar insamlat material i resultatdelen, tog jag dock bort allt onödigt (skratt, harklingar 

och pauser etcetera) och framställde texten utan grammatiska fel för att göra texten läsbar och 

dessutom minimera risken för att respondenten ska kunna kännas vid (Dovemark 2009:148).  

Efter att allt material transkriberats och skrivits ut på papper, så läste jag igenom allt flera 

gånger för att få en överskådlig bild av empirin. Varje intervjufråga (se bilaga 2) markerades 

med respondentens namn för att inte riskera att blanda ihop vem som sagt vad. Svar som 

liknade varandra markerades med samma färg (Malmqvist 2009:125).  
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Därefter sorterade jag all empiri i relation till denna studies frågeställningar. Information 

utifrån empirin som svarade upp emot frågeställning 1 sorterades under den och så vidare 

(Malmqvist 2009:126). Analys innebär att man delar upp något i mindre delar, därför 

skapades underrubriker som beskriver det insamlade materialet under själva rubriken, det vill 

säga mina forskningsfrågor (Malmqvist 2009:127).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

7. Resultat/analys av insamlad empiri 
I detta avsnitt kommer resultatet av den insamlade empirin att redovisas och analyseras. 

Resultatet/analysen redovisas under tre rubriker som utgår ifrån denna studies 

frågeställningar. Dessa rubriker är:  

 Vilken innebörd har begreppet hållbar utveckling för lärarna?  

 Vad är det som framträder som SO i det undervisningsinnehåll som lärarna pratar om, 

när det gäller hållbar utveckling? 

 Vilka svårigheter/utmaningar träder fram i lärarnas beskrivningar, kopplat till 

undervisning om hållbar utveckling inom SO? 

7.1 Vilken innebörd har begreppet hållbar utveckling för lärarna? 

Under analysen av intervjuerna kom det fram två teman som går att urskilja. Det ena är 

bevara jorden och dess natur och det andra är återvinning och sopsortering. Dessa två teman 

framkom när jag läste och sorterade materialet under mina frågeställningar. Flera svar pekade 

i samma riktning och därför kunde teman träda fram och urskiljas. Dessa två teman gäller för 

den första och andra frågeställningen i denna studie. 

7.1.1 Bevara jorden och dess miljö 

När jag under intervjuerna ställde frågan om vad hållbar utveckling betyder för lärarna så fick 

jag liknande svar från Mathilda, Staffan, Sofia och Madeleine.  

Mathilda svarade: 

Ja då tänker jag på att, om vi tar i förhållande till hela livet så tänker jag 

på att vi ska ha en värld som håller länge. Och om jag tänker, i 

förhållande till skolan, så tänker jag på vad vi måste lära barnen för att 

det ska bli en sån värld (Mathilda). 

Staffan berättade att vi måste lära barnen att jordens resurser inte är oändliga, och att man som 

lärare måste börja i det lilla närsamhället. Madeleine berättade att hon tänker på hur vi ska få 

jorden att hålla. Även Sofia har en liknande tanke när hon hör begreppet hållbar utveckling, 

vilket hon associerar till vad man kan göra för att bevara jorden, hon berättade: 

Jag tänker på miljön och vad man kan göra för att bevara den. Även på 

mat och slöseri är saker som kommer upp (Sofia).  

7.1.2 Återvinning och sopsortering 

Margareta och Lena har likartade tankar när det hör begreppet hållbar utveckling. Båda 

associerar begreppet till återvinning av olika slag. Margareta berättade om ett sådant tillfälle: 

Då tänker jag skräp. Vi har jobbat mycket med sortering. Vi höll på i en 

tvåveckorsperiod med hållbar utveckling. Barnen fick ta med sig skräp 

hemifrån och så gick vi till en returstation inte så långt ifrån skolan, så 

fick eleverna sortera skräpet. Eleverna var verkligen jätte noga med att 

sortera rätt och de tyckte det va jättekul. Och sen fanns ju inte vissa 

saker. En som hade tagit med sig ett bilbatteri. Vart slänger man de? Då 

fick man ju prata om det (Margareta).      
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7.2 Vad är det som framträder som SO i det undervisningsinnehåll som lärarna pratar 

om, när det gäller hållbar utveckling? 

Intervjuerna som genomfördes gav inget specifikt innehåll kring hållbar utveckling som 

explicit riktades mot SO-undervisning. Jag har utifrån det insamlade materialet, kunnat 

urskilja delar som jag kan relatera mot just SO-undervisning. På vilket sätt jag kan relatera 

detta till SO-undervisning kommer jag att diskutera under ett senare avsnitt, då detta avsnitt 

endast är avsett att presentera resultatet utifrån den insamlade empirin.   

Under denna rubrik kan underrubrikerna bevara jorden och dess miljö samt återvinning och 

sopsortering även användas för att sortera insamlat material. 

7.2.1 Bevara jorden och dess miljö 

Staffan, Sofia, Mathilda och Margareta pratade om att de brukar jobba med naturen och vad 

som händer runt omkring oss. Staffan berättade: 

Vi har jobbat med naturen, mycket sånt i tvåan. Att vi ska vara försiktiga 

med naturen och inte bara skövla allting som vi göra idag. Det är väldigt 

viktigt att prata om sånt i skolan men även hemma så att de får det med 

sig ifrån ”modersmjölken” så att säga (Staffan).   

Sofia berättade: 

Vi pratar ju en del om hur man ska bevara jorden och vad som händer 

pratar vi mycket om. Inte bara vad vi kan göra, utan också vad som 

faktiskt händer utan att det finns något stopp, vilket känns lite läskigt 

(Sofia).   

Mathilda berättade att hon brukar vara ute i skogen med sin klass. De har en plats som deras 

hemvist, dit dem brukar gå en gång i veckan och utföra någon uppgift. En gång gick det dit 

för att plocka skräp, vilket resulterade i ett helt flak med skräp så att vaktmästaren på skolan 

var tvungen att kallas till platsen. Mathildas förhoppning med att ta med eleverna ut i skogen 

varje vecka är att de ska få insikter i att det spelar roll hur miljön mår och hur det ser ut i 

skogen. Skogen ska vara en rofylld plats och inte en plats där vi människor dumpar skräp och 

sådant vi inte orkar åka och slänga på avsedd plats.   

Margareta berättade att det finns planerade tillfällen för när de talar om hållbar utveckling, 

men samtidigt belyste hon att det också finns bra tillfällen som kommer rent spontant. 

Margareta berättade: 

Vi kom in på det här med allemansrätten idag. Det här ”inte störa, inte 

förstöra”. Vad händer då om, till exempel, farliga vätskor kommer ut i 

naturen? ”Då kan grundvattnet förstöras”, så de spånar verkligen. Är det 

verkligen nyttigt att åka bil varje dag? ”Då förstör man ju naturen”. Just 

den här gruppen är så rolig, för det finns inga hämningar i hur de tänker. 

”Margareta du kan väl cykla någon dag?”. De har mycket frågor om 

skogsbränder till exempel, hur kan det bli så och varför blir det så? Det 

har ju att göra med att klimatet blir varmare och det blir torrare i 

skogarna och det har ju med hållbar utveckling att göra (Margareta).   
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7.2.2 Återvinning och sopsortering 

Lena och Madeleine berättade att de brukar ha ett större temaområde någon gång under 

läsåret. Lena berättade:  

Förra gången jag hade ettor, så hade vi ett temaområde där vi pratade 

återvinning och vi samlade in skräp som vi sen gick och slängde. Sen har 

vi varit med i pantresan. Det går ut på att man samlar in burkar och sen 

ska man kopiera kvittona, för det är en tävling. Hela klassen har chans att 

vinna något. Sist vann alla i klassen varsina hörlurar. Så detta va något 

de gjorde på sin fritid och jag tog bara emot kvittona (Lena).   

Madeleine berättade: 

Dels kommer det in som ett lite större tema någon gång under 

årskurserna 1–3. Jag har just nu en 2–3 och då jobbade vi med det här 

förra året när de va 1-2or, som ett lite större tema på våren. Vi jobbade 

mycket med sopsortering och sophantering och hur produkter som 

papper och plast kommer till samt hur man återvinner dom. Så 

återvinning och återbruk och en del sopsortering (Madeleine).  

 

7.3 Vilka svårigheter/utmaningar träder fram i lärarnas beskrivningar, kopplat till 

undervisning om hållbar utveckling inom SO? 

Lärarna som ingått i denna studie berättade om flera svårigheter/utmaningar kopplat till 

hållbar utveckling, men belyste inte att det riktades mot just SO-undervisning. På vilket sätt 

dessa svårigheter/utmaningar kan kopplas till SO, diskuterar jag i ett senare avsnitt. 

De teman som hittats via analysen av materialet är svårfångat ämne, språklig förmåga och 

kreativitet. Dessa teman trädde fram på liknande sätt som de andra, vilket jag beskrivit 

tidigare i detta kapitel. 

7.3.1 Svårfångat ämne 

Margareta, Mathilda och Sofia berättade alla om att ämnet hållbar utveckling är ett svårfångat 

ämne som kan vara svårbegripligt för eleverna och ibland även för dem själv. 

Margareta berättade: 

Jag tror att eleverna har svårt att greppa och förstå, för det är ju så pass 

stort. Det är klart att dom vet att man inte ska slänga sopor i naturen men 

dom kanske inte riktigt funderar på varför alla gånger. Det är lite det som 

är utmaningen när de är så små. Men just det här att man pratar om det, 

så börjar de tänka så jag hoppas ju att de får upp tankegången 

(Margareta).   

Mathilda berättade: 

Att det är svårt att visa att det lilla jag gör, gör skillnad. Det är svårt för 

dem att förstå, men det kan även vara svårt för mig att förstå. 

Sen är det ju ett dystert ämne. Man får absolut inte ge eleverna en känsla 

av hopplöshet. Utan tvärtom. Dem måste verkligen implementeras med 

att vi kan göra skillnad och att det är någon idé (Mathilda).   
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Sofia berättade att hon tycker att ämnet känns läskigt. Hon berättade att hon inte vill gå in på 

djupet varför man måste tänka så mycket på hållbar utveckling. Hon berättade: 

För man vill ju inte pränta in i 8-åringars huvuden att vi kommer dö, 

jorden kommer gå under, jag eller ni kanske inte kommer få några 

barnbarn. Det känns väldigt läskigt och det tror jag att eleverna också 

tycker. Det jag tycker är svårast är att få eleverna att förstå hur illa det är 

och hur illa det kan bli utan att skrämma dem för mycket (Sofia). 

7.3.2 Språklig förmåga 

Lärarna Lena och Madeleine belyste svårigheten med nyanlända elever som inte har utvecklat 

sin språkliga förmåga i det svenska språket.  

Lena berättade: 

Vi har en elev i klassen som nyligen kommit till Sverige och inte talar 

någon svenska överhuvudtaget. Då blir ju utmaningen att få denna elev 

att förstå vad det är vi pratar om (Lena). 

Även Madeleine har en liknande uppfattning av en svårighet med undervisning 

om hållbar utveckling, hon berättade: 

Möjligen är en svårighet om man har nyanlända elever i klassen. Det blir 

mycket prat och mycket teori även om vi försöker göra det praktiskt så 

mycket det går, så finns det ändå begrepp som kan vara svåra att förklara 

för framförallt nyanlända elever. Det kan även vara svårt för de svenska 

eleverna, men det känns ändå som att de kopplar när man hållit på med 

det ett tag på ett annat sätt (Madeleine).  

7.3.3 Kreativitet 

Staffan berättade att han inte ser några svårigheter eller utmaningar med hållbar utveckling, 

utan han ser bara möjligheter, han berättar: 

Du kan i princip hitta på hur roliga teman och grejer som helst och fånga 

elevernas intressen. Det är en styrka om man som lärare då är kreativ. 

Man kan ha hur kul som helst och det blir hur bra som helst. Min 

ambition är att eleverna ska gå igenom skolan och ha roligt samtidigt 

som de har krav på sig samt att de ska veta varför man gör saker och ting 

(Staffan).  

7.4 Tolkning av resultaten utifrån pragmatismen  

I resultat/analysdelen av detta arbete har det framkommit att flera av lärarna anser att 

kunskaper för en hållbar utveckling inte enbart är kunskaper som eleverna har nytta av i 

skolan, utan detta är kunskaper som eleverna ska ha nytta av i sitt vardagliga liv. Staffan 

berättade att han tycker det är viktigt att vi pratar om hållbar utveckling i skolan men även att 

detta görs hemma, gärna innan barnen börjar skolan. Även Mathilda belyser att det eleverna 

lär sig i skolan ska hänga ihop med den verklighet de möter utanför skolan: 

Om vi tar i förhållande till hela livet så tänker jag på att vi ska ha en 

värld som håller länge. Och om jag tänker, i förhållande till skolan, så 

tänker jag på vad vi måste lära barnen för att det ska bli en sån värld 

(Mathilda).  
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Detta kan tolkas i enlighet med pragmatismen, där kunskaper i skolan ska hänga ihop med 

den verklighet eleverna lever i utanför skolan (Säljö 2010:177). Det ska alltså inte finnas 

någon klyfta mellan det eleverna lär sig i skolan och vilka kunskaper de behöver för att leva 

ett produktivt liv utanför skolan.  

Dewey talade ofta om utbildningsprocessen som en process som växer när eleven gör nya 

erfaranden, vilket eleverna bör få göra genom undervisningen (Öhman 2014:48).  

Erfaranden som gör att eleven blir alltmer uppmärksam på sin omgivning 

och kan handla med ökad ändamålsenlighet och större moraliskt ansvar” 

(Öhman 2014:49). 

Ibland kanske elever inte förstår konsekvenser av ett visst beteende. Får eleven då göra 

erfaranden som ökar förståelsen för konsekvenser av ett visst beteende så kan eleverna ändra 

sitt synsätt och handla mer ändamålsenligt och med ett större moraliskt ansvar i frågor 

rörande hållbar utveckling. Alla vet att man inte ska slänga skadliga föremål och vätskor i 

naturen, ändå finns det mycket sådant i vår natur världen över. Skulle vi alla ta vårat 

moraliska ansvar och göra rätt, så skulle dessa föremål och vätskor slängas på avsedd plats för 

detta. Flera av lärarna som intervjuades i denna studie beskriver att de arbetar mycket med 

just sopsortering, sophantering och återvinning. Genom att göra detta ökar elevernas 

förståelse för att främmande material och ämnen inte hör hemma i naturen, samtidigt som de 

får insikter i att mycket kan återvinnas och bli något helt annat.  

Något som anses viktigt inom pragmatismen när det gäller att skaffa sig ny kunskap, är 

språket. Språket är vårt främsta redskap för att skaffa oss ny kunskap om saker och ting vi inte 

har någon kunskap om (Säljö 2010:179). Lärarna Lena och Madeleine som intervjuades i 

denna studie, pekade båda på en svårighet med nyanlända elever som inte kan tala eller förstå 

det svenska språket som talas i våra svenska skolor. Madeleine berättade att hon i sin 

undervisning kring hållbar utveckling försöker göra så mycket som möjligt praktiskt men att 

det även blir en hel del teori som kan vara svårt att förklara för framförallt nyanlända barn. 

Inom pragmatismen är teori och praktik integrerade med varandra och båda delarna behövs 

för att vi ska lösa olika problem genom livet (Säljö 2010:175). Nyanlända barn tenderar till en 

början att enbart skapa förståelse för den praktiska delen, till exempel att man slänger skräp i 

soptunnor, men förstår inte varför, alltså den teoretiska delen. Den teoretiska delen är 

naturligtvis svår att utveckla innan dess att barnet förstår det talade språket. Barnets språkliga 

del måste utvecklas innan den teoretiska delen kan presenteras för barnet.  
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8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

Jag har valt att förlägga det mesta av metoddiskussionen under avsnitt: 6. Metod. Därför 

kommer jag här endast att diskutera mitt val av datainsamlingsmetod samt det 

tillvägagångssätt jag har använt mig av för att få tag på respondenter.  

Genom att använda mig av en strukturerad intervju med fastställda frågor, så har svaren jag 

fått via intervjuerna endast behandlat de frågeställningar jag fastställde innan intervjutillfället. 

Detta resulterar i att respondenterna inte ges tillfälle att tala fritt om hållbar utveckling inom 

SO, då jag ansåg att efterarbetet skulle bli enklare att genomföra om frågeställningarna var 

densamma för alla respondenter. Jag tror nu i efterhand att en ostrukturerad och mer fri 

intervju hade varit mer givande, då jag hade kunnat ställa uppmaningen ”berätta om något 

tillfälle då du arbetar med hållbar utveckling i din SO-undervisning”, till exempel. Detta hade 

nog kunnat ge ett mer uttömmande svar om hållbar utveckling inom SO, då jag tror att 

respondenterna kan låsa sig lite kring mitt sätt att ställa de frågor jag gjorde i intervjuerna som 

genomfördes. Jag bör även tillägga att jag är oerfaren när det gäller att intervjua personer, och 

jag anser att jag behöver träna på att försöka få respondenterna att säga något explicit om det 

jag undersöker, då mycket av det som framkommit har varit implicit från respondenterna, det 

vill säga att jag har fått tolka deras utsagor och riktat det mot SO. 

Datainsamlingsmetoden som valdes i denna studie är enskilda intervjuer med lärare 

verksamma i årskurserna F-3 som bedriver undervisning i SO. Detta valdes för att jag ville ha 

enskilda lärares uppfattningar om hållbar utveckling, hur de jobbar med hållbar utveckling 

inom SO samt vilka utmaningar/svårigheter de anser att de kan ställas inför i sitt arbete med 

detta. Något jag snabbt upptäckte var att det var svårt att få tag på lärare som kände sig 

bekväma med hållbar utveckling och som dessutom hade tid och lust att ställa upp på en 

intervju. Jag valde att börja ta mailkontakt med rektorer på olika grundskolor, då jag ansåg att 

rektorerna bör ha vetskap om vilka lärare på deras skolor som skulle kunna vara intresserade 

av att delta. Dessutom kan rektorerna besvara mitt mail i mån av tid, vilket gjordes i liten 

utsträckning. I efterhand anser jag att det kan ha varit gynnsammare om jag åkt ut till olika 

skolor och presenterat mig och min studie för att lättare få tag på lärare som skulle kunna vara 

intressanta för denna studie. Jag tror, nu i efterhand, att lärare kan bli mer intresserade när de 

ser vem som utför studien istället för att endast läsa ett informationsbrev som inte säger så 

mycket om forskaren. Jag tror att jag skulle ha kunnat spara både energi och tid på letandet av 

respondenter genom att personligen åka ut till de olika skolorna istället för att upprätta en 

mailkontakt med rektorer, då många dagar gick till spill och dessutom orsakade detta en 

stressfaktor över att jag inte kommer få tag i det antalet respondenter jag önskar. 

8.2  Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att diskuteras i relation till studiens 

frågeställningar, kopplat till studiens bakgrund och tidigare forskning (se kapitel 2. Bakgrund 

samt kapitel 4. Tidigare forskning).  

Jag valde att dela upp resultatdiskussionen för att ge läsaren en tydlig och överskådlig bild, 

vilket även underlättar läsningen.  
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8.2.1 Resultatdiskussion i relation till studiens bakgrund 

I detta avsnitt kommer studiens tre frågeställningar att diskuteras i relation till studiens 

bakgrund (se kapitel 2. Bakgrund).  

Den första frågeställningen som denna studie är avsedd att besvara är vad lärarna tänker på 

när de hör orden hållbar utveckling. Flera av lärarna tänkte spontant på återvinnig, 

sopsortering och miljöarbete av olika slag. Någon lärare kopplade hållbar utveckling till vad 

vi behöver lära barnen för att jorden ska hålla länge. Dessa delar kan kopplas mot den 

ekologiska aspekten i hållbar utveckling, alltså att värna om naturen (Urban utveckling, 

Hållbar utveckling), vilket då skräpinsamling, återvinning och miljöarbete av olika slag kan 

relateras till. Miljöarbete kan i sin tur riktas mot ett centralt innehåll i SO-undervisning, vilket 

är, miljöfrågor utifrån elevens vardag (Lgr11 2011:161). Ingen av lärarna talade explicit om 

något centralt innehåll ur SO, utan det är jag som kan se att deras svar kan riktas mot ett 

centralt innehåll för SO. 

Ingen av lärarna som deltagit i denna studie talar uttryckligen om den ekonomiska och/eller 

den sociala aspekten av hållbar utveckling. Något som ses som en viktig hörnsten när det 

gäller hållbar utveckling är att kunna se samspelet mellan ekologi, social och ekonomisk 

hållbarhet (WWF 2012:12). Även i Brundtlandkommissionens samt skolverkets 

utbildningsdepartements rapporter poängteras det att undervisning kring hållbar utveckling 

bör inkluderas av ekologiska, ekonomiska samt sociala aspekter (Andrews och Granath 

2012:2: Lagergren och Ottosson 2012:1). Eftersom att lärarna som deltagit i denna studie, 

enbart lägger fokus på den ekologiska delen så ges inte eleverna möjligheter till att kunna se 

dessa tre beståndsdelar av hållbar utveckling som en helhet, eftersom fokus tenderar att enbart 

hamna på ekologi. Det kan även vara möjligt att skolorna lärarna arbetar på inte har någon 

klar strategi för att arbeta med hållbar utveckling, eftersom att fyra av tio skolor inte har det, 

enligt naturskyddsföreningens rapport (Axelsson m. fl 2014:4).  

Jag tycker att detta resultat visar på att det behövs en kompetensutveckling bland lärare kring 

vad hållbar utveckling är, vilket även är en förbättringspunkt som naturskyddsföreningen 

föreslagit i sin rapport (Axelsson m. fl 2014:4). Jag tror även att det kan vara nödvändigt att 

redogöra för eleverna vad som görs på både nationell och internationell nivå kring hållbar 

utveckling (Regeringen 2015), då detta kan fungera som en ögonöppnare för eleverna när de 

får vetskap om att mycket arbete görs samt att mycket arbete behöver göras. De mål som det 

går att arbeta med utifrån agenda 2030 är bland annat, rättvisa och inkluderande samhällen 

och främja jämställdhet (Regeringen 2015). Många klasser har elever med olika ursprung, 

vilket gör det möjlighet att diskutera rättvisa och hur man kan få nyanlända elever med i 

undervisningen och i samhället.  

Vidare så går det att se likheter i Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling, 

med definitionen som läraren Mathilda gav. Brundtlandkommissionens definition är åter igen: 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov (Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our common future 1987:41). 

Mathilda berättade att när hon hör hållbar utveckling så tänker hon: 
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Om vi tar i förhållande till hela livet så tänker jag på att vi ska ha en 

värld som håller länge. Och om jag tänker, i förhållande till skolan, så 

tänker jag på vad vi måste lära barnen för att det ska bli en sån värld 

(Mathilda).  

Båda definitionerna beskriver att vi har en planet att leva på och att alla vi människor behöver 

kunskaper som gör att denna planet kommer att hålla minst lika länge till. Även om Mathildas 

uttalade inte var menat som en definition så tycker jag alltså att den säger mycket i likhet med 

Brundtlandkommissionens definition som skrevs redan år 1987. Vi bör kämpa för att få en 

rättvis och hållbar framtid på alla plan. 

Den andra frågeställningen i denna studie syftade till att synliggöra vad lärarna beskriver som 

SO, när undervisningsinnehållet handlar om hållbar utveckling. I mina intervjuer fick jag inte 

fram något som lärarna uttryckligen preciserade till just SO. I mitt resultat kan jag ändå 

urskilja delar som framträdde i intervjuerna som går att relatera till just SO och dess 

kursplaner samt till vad som står i nu gällande läroplan om hållbar utveckling.      

I intervjuerna kom det fram att flera av lärarna arbetar mycket med miljön. Läraren Lena till 

exempel, är med sin klass ute i skogen en dag i veckan, för att eleverna ska skapa en 

förståelse för att det spelar roll hur skogen ser ut samt hur den mår. Detta går att kopplas både 

till läroplanens första del samt till två av de gemensamma delarna ur det centrala innehållet 

för SO. Genom att vara ute i skogen med eleverna så visar läraren att, ”vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Lgr11 2011:9). En hållbar utveckling 

gynnas inte av att vi dumpar skräp och skadliga ämnen i naturen, vilket eleverna fick se när de 

samlade ihop ett helt flak med skräp som dumpats i naturen. Detta går att relatera till två av de 

gemensamma delarna för de samhällsorienterande ämnena, vilka är: miljöfrågor utifrån 

elevens vardag (Lgr11 2011:161, 174, 188, 201) samt, förutsättningar i natur och miljö för 

befolkning […] (Lgr11 2011:160, 173, 187, 200). Frågor som, vad händer med skräp som 

ligger ute i naturen samt vart man ska göra av skräp går att diskutera här. Även de lärare som 

pratade om sopsortering och återvinning kan koppla sitt arbete till det ovan nämnda centrala 

innehållet för SO, miljöfrågor utifrån elevens vardag samt förutsättningar i natur och miljö för 

befolkningen […]. Vad har vi för miljö och natur runt omkring oss, och hur ska vi leva för att 

miljön och naturen ska må så bra som möjligt? Detta är saker som går att diskuteras i arbete 

med miljö och sopsortering/sophantering och- återvinning. Allt det arbete som framkommit 

via intervjuerna syftar alltså mot den ekologiska delen i hållbar utveckling, värna om jorden 

och dess natur.    

Jag tänker att den ekonomiska delen borde vara ganska enkel att få in i arbetet kring hållbar 

utveckling, även när barnen är små. Som lärare kan man till exempel låta eleverna smaka på 

äpplen som transporteras långt kontra ett ekologiskt och närodlat äpple. Givetvis är det 

skillnad i smak och kvalité, men också i pris. Olika äppelsorter smakar olika, kvalitéten på 

äpplen varierar då vissa äpplen kan vara besprutade med något medel och olika sorters äpplen 

kostar olika i våra mataffärer. Genom att arbeta med till exempel äpplet (eller annan frukt 

eller grönsak), så kan två delar ur det centrala innehållet för SO ringas in. Dessa är, 

miljöfrågor utifrån elevens vardag (Lgr11 2011:161) och pengars värde och användning 

(Lgr11 2011:161). När det handlar om miljöfrågor så kan till exempel olika färdmedel 

diskuteras, frågor som, vilket färdmedel gör minst skada på naturen (?) kan diskuteras. 

Naturligtvis är det billigast och mest skonsamt för naturen att ta ett äpple som vuxit i 

trädgården, men det är inte alla som har äppelträd hemma. Att gå in på någon annans gård och 
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ta ett äpple är olagligt i Sverige, utan man bör först fråga personen som bor där om det är okej 

att ta ett äpple. Under vinterhalvåret blommar inga äppelträd i våra trädgårdar, utan då måste 

vi köpa äpplen i matbutiken och dessa har eventuellt transporterats långt. Som lärare skulle 

man kunna ta med sin klass till en matbutik och studera vart ifrån alla frukter kommer ifrån 

och vilka eventuella färdmedel de har transporterats med för att nå fruktdisken i butiken. 

Även pengars värde kan diskuteras då olika sorters äpplen kostar olika. Dessa två centrala 

innehåll ringar i sin tur in två dimensioner av hållbar utveckling, vilka är, den ekologiska 

delen (miljöfrågor) och den ekonomiska delen (pengars värde). 

Den tredje och sista frågeställningen i denna studie syftade till att synliggöra vilka 

svårigheter/utmaningar som träder fram i lärarnas egna beskrivningar, kopplat till hållbar 

utveckling inom SO. Det resultat som framkom via intervjuerna preciseras inte av 

respondenterna till just SO, utan resultatet kan tolkas som svårigheter/utmaningar som gäller 

för skolans alla ämnen. Jag kan ändå relatera en svårighet/utmaning till just hållbar utveckling 

och nu gällande läroplan. Flera av lärarna berättade om svårigheter med nyanlända elever som 

inte kan förstå eller tala det svenska språket. I nu gällande läroplan står det att, eleverna ska 

kunna leva sig in i andra människors levnadsvillkor och värderingar (Lgr11 2011:7). Detta är 

något som läraren här skulle kunna ta till vara, då den nyanlända eleven får visa hur de gör i 

det hemland han/hon kommer ifrån. På så sätt får alla elever upp sina ögon för att vi 

människor inte tänker och resonerar lika i samma frågor och problematik kopplat till hållbar 

utveckling. Att kunna se saker utifrån olika perspektiv hör till en av de grundläggande 

hörnstenarna i undervisning för hållbar utveckling, som beskrivits av WWF (2010:12).  

8.2.2 Resultatdiskussion i relation till tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer studiens tre frågeställningar att diskuteras i relation till studiens 

tidigare forskning (se kapitel 4. Tidigare forskning). 

Den första frågeställningen i denna studie är återigen, vad lärarna tänker på när de hör orden 

hållbar utveckling. Mathilda tänkte spontant på, att vi ska ha en värld som håller länge samt 

vad vi behöver lära barnen för att det ska bli en sådan värld. Madeleine och Sofia hade en 

liknande tankegång, då de berättade att de spontant tänker på miljön och vad vi kan göra för 

att bevara den (Sofia) samt hur vi ska få jorden att hålla (Madeleine). Även Staffan hade en 

liknande tanke när han hör orden hållbar utveckling, vilket han associerar till, att vi ska lära 

barnen att jordens resurser inte är oändliga (Staffan). Dessa tankegångar kan kopplas till ett 

tema som framkom i Björneloos (2007) avhandling, vilket är, helheter och sammanhang, att 

förstå att vi endast har en planet att leva på/av (Björneloo 2007:93). Madeleine, Mathilda, 

Sofia och Staffan kopplar hållbar utveckling till att eleverna ska förstå att vi endast har en 

planet att leva på/av samt vad eleverna måste göra för att bevara jorden på bästa sätt.  

Lena och Margareta tänkte spontant på återvinning och sopsortering när de hörde orden 

hållbar utveckling. Deras resonemang går att koppla till ett annat tema som framkom i 

Björneloos (2007) avhandling, vilket är, delaktighet och ansvar (Björneloo 2007:94). 

Återvinning och sopsortering kan översättas till delaktighet och ansvar, då man är delaktig till 

ett hållbart samhälle om man återvinner produkter på avsedd plats och gör man detta så tar 

man samtidigt ett ansvar för att produkten kommer till den returstation den är avsedd att 

komma till.  
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Även om ingen av lärarna uttalat sig exakt i enlighet med de teman som framkommit i 

Björneloos avhandling, så ser jag ändå att dessa teman stämmer överens med det 

respondenterna för denna studie tänker kring begreppet hållbar utveckling. 

Den andra frågeställningen i denna studie syftade till att synliggöra vad som framträder, i 

lärarnas beskrivningar, som SO när undervisningsinnehållet handlar om hållbar utveckling. 

Denna frågeställning blir svår att besvara i relation till studiens tidigare forskning, då det inte 

finns någon svensk forskning som beskriver hur just SO-undervisning kan se ut när den 

handlar om hållbar utveckling. Något som däremot finns i tidigare forskning är, hur 

undervisningen kan se ut när den handlar om hållbar utveckling. Då det inte tydligt framgår i 

den tidigare forskningen vilket skolämne det riktas mot, så väljer jag att tolka det som något 

som kan gälla för samtliga skolämnen, då även SO.  

Staffan berättade under sin intervju att han ansåg att det är viktigt att börja i det lokala, det 

som finns nära eleverna, när det handlar om hållbar utveckling. Detta är något som även 

tidigare forskning trycker på, till exempel SOU (2004:73). Detta betyder att delar av min 

insamlade empiri samt tidigare forskningen belyser att undervisningen bör starta i det lilla 

nära för att sedan göra det möjligt att bygga på den kunskapen till något vidare och större. Att 

utgå från det lilla och nära när det handlar om hållbar utveckling är naturligtvis något som kan 

gälla för SO-undervisning. Det är alltid bra att starta med något som eleverna känner igen och 

kan relatera till. Flera av lärarna i denna studie arbetar med återvinning, vilket är något som 

eleverna känner igen, samt att jag kan koppla detta arbete till hållbar utveckling samt SO. 

Inom SO är det centrala innehållet för ämnet uppdelat i fyra områden, då ett av dessa områden 

stämmer in på att utgå ifrån det eleverna känner igen, vilket är ”att leva i närområdet” (Lgr11 

2011:160). Genom att arbeta med det som finns i elevernas närområde, så utgår läraren från 

det som eleverna känner igen. Om det skulle vara så att eleverna inte känner igen något som 

finns i närområdet, så finns möjligheten att ta sig dit och studera det okända i närområdet. 

Vidare bör undervisning kring hållbar utveckling vara av demokratisk karaktär, där eleverna 

får uttrycka egna tankar och funderingar (Björneloo 2007:111–112; Hedefalk 2014:63). 

Läraren Margareta berättade, att det finns bra spontana tillfällen att prata om hållbar 

utveckling med eleverna. Hon tar tillvara på elevernas tankar och låter dem spåna och fundera 

kring problem kopplat till hållbar utveckling, till exempel, varför det blir skogsbränder, vilket 

i sin tur kan kopplas till ett centralt innehåll för SO (miljöfrågor utifrån elevens vardag). Jag 

tycker att undervisningen som beskrivits av respondenterna för denna studie mest stämmer 

överens med den ”normerande undervisningstraditionen” (Öhman 2009:5), då mycket går ut 

på att förmedla miljövänliga värderingar och beteenden. Läraren Lena är ute i skogen med 

sina elever en gång i veckan. Under en skogsdag fick eleverna se med egna ögon att mycket 

skräp hade dumpats i naturen och detta skulle kunna resultera i att eleverna utvecklar 

miljövänliga beteenden och värderingar, då de fått uppleva detta med sina egna sinnen. Att 

uppleva naturen med alla sina sinnen är något som tidigare forskning förespråkar (Björneloo 

2007:100), då det kan väcka barnens engagemang för naturen. 

Den tredje och sista frågeställningen i denna studie syftade till att synliggöra vilka 

svårigheter/utmaningar som träder fram i lärarnas beskrivningar, när det gäller hållbar 

utveckling inom SO. I intervjuerna som jag genomfört riktades inte svårigheter/utmaningar 

mot just SO, utan resultatet kan tolkas som mer övergripande för alla ämnen. Jag tycker ändå 

att jag kan urskilja svårigheter/utmaningar som kan kopplas mot SO.  
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I intervjuerna framkom det att den biten av hållbar utveckling som dominerar undervisningen 

är den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Den ekologiska dimensionen betyder 

åter igen, att vi ska värna om naturen och de kretslopp som finns där (Urban utveckling, 

Hållbar utveckling). Allt arbete som lärarna (i denna intervjustudie) bedriver kan kopplas till 

att det är för att värna om miljön och dess natur. Allt från sopsortering, återvinning, pantresan 

till att vistas i naturen handlar om arbete för att värna om dagens natur, vilket kopplas till den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Detta resultat är inte i enlighet med vad 

tidigare forskning säger. Den tidigare forskningen som tagit upp i denna studie beskriver att 

lärare oftast känner sig osäkra inför den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling (Borg 

2011:33–34). Forskningen som antyder detta är genomförd i gymnasiet med lärare som 

dessutom har samhällskunskap som inriktning. Av den anledningen anser jag inte att man kan 

tolka mitt resultat som något som inte stämmer överens med tidigare forskning, då den 

tidigare forskningen inriktar sig mot gymnasielärare och inte lågstadielärare. Tyvärr finns det 

ingen svensk forskning som säger något om vad lågstadielärare uppfattar som den svåraste 

aspekten i hållbar utveckling. Av det resultat som framkommit via min studie så är den 

ekologiska delen den dominerade delen, medan de ekonomiska och sociala dimensionerna av 

hållbar utveckling helt lyser med sin frånvaro. Detta skulle kunna tolkas som att lärarna (som 

deltagit i denna studie) anser att den ekonomiska och sociala dimensionen av hållbar 

utveckling är det svåraste bitarna att få in i SO-undervisningen när den handlar om hållbar 

utveckling för yngre barn.  

Fler svårigheter/utmaningar för lärare när det handlar om hållbar utveckling är bland annat, 

enligt tidigare forskning, elevernas språkliga förmåga (Björneloo 2007:126), val av metoder 

och innehåll samt i vilken grad eleverna ska få vara med och påverka undervisningen 

(Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér’s 2012:15: SOU 2004:90). Den språkliga 

förmågan hos eleverna har två av de intervjuade lärarna sett som en utmaning. Framförallt 

svårigheten att få nyanlända elever som inte behärskar språket överhuvudtaget att förstå och 

hänga med i undervisningen. Även om mycket arbete med hållbar utveckling går att göra 

praktiskt, till exempel sortera skräp och kolla i vilket fack det ska slängas (sitter oftast 

symboler som visar vart olika saker ska slängas vid returstationer), så kan det vara svårt att 

förklara för elever som inte behärskar språket varför vi slänger skräpet där och inte någon 

annan stans. Jag tror det är viktigt att eleverna förstår varför, för att de ska kunna känna att det 

är någon mening med det. Till en början förstår nyanlända elever som inte behärskar språket 

bara att vi, till exempel, ska slänga skräp i soptunnor men de förstår inte varför. Deras 

förståelse för varför vi gör detta kan inte utvecklas förrän de har lärt sig att förstå och 

behärska det svenska språket. Den språkliga förmågan utvecklas hela tiden för dessa elever i 

samtliga skolämnen, och då även via SO-undervisning. 

 

9. Konklusion  
Vad som framkommit i denna studie är att lärare förknippar hållbar utveckling med 

miljöarbete, sopsortering och återvinning samt att vi ska ha en planet som håller länge. Det är 

ingen av lärarna som öppet har pratat om någon av de tre olika dimensionerna av hållbar 

utveckling, men genom min analys kunde jag se att mycket av det arbete lärarna gör går att 

koppla till den ekologiska aspekten av hållbar utveckling, alltså värna om naturen och dess 

kretslopp. Den ekologiska delen i sin tur kopplas gärna mot NO och biologi och inte mot SO. 

Hade lärarna istället pratat om den ekonomiska och/eller den sociala delen av hållbar 
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utveckling så hade detta enklare kunnat relateras mot SO-ämnet. Genom att enbart arbeta med 

den ekologiska delen av hållbar utveckling så ges eleverna inte möjligheter till att förstå att de 

tre dimensionerna av hållbar utveckling samspelar med varandra. Den ekonomiska samt den 

sociala aspekten av hållbar utveckling är dock inget som framkommit via denna studie. 

Kanske hade det gjort det om tiden för arbetet hade varit längre samt att antalet 

intervjupersoner hade varit fler. Detta låter jag vara osagt då det bara går att spekulera om.  

Eller är det så att mycket av arbetet med hållbar utveckling egentligen kopplas mot de 

naturorienterande ämnena, trots att det ska genomsyra all undervisning? ”Undervisningen ska 

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

hållbar utveckling” (Lgr11 2011:9). Jag skulle kunna välja att tolka mitt resultat som något 

som bör kopplas mot biologi eftersom att mycket av det som framträtt via intervjuerna syftar 

till just ekologi, som i sin tur gärna kopplas till biologi (NO). Detta betyder att undervisning 

kring hållbar utveckling gärna tenderar att hamna under ”NO-facket” och inte under ”SO-

facket”. Detta skulle i sin tur kunna tolkas som att lärarna som ingått i denna studie har 

svårigheter med att se vad som är SO när det handlar om hållbar utveckling. 

Svårigheter/utmaningar som lärarna i denna studie belyste var elevernas språkliga förmåga, 

hur stort ska man göra ämnet och kreativitet. Naturligtvis är det en svårighet att hantera elever 

som inte har samma språkliga förutsättningar som de övriga eleverna i klassen. Jag tror att det 

gäller, att precis som Madeleine i denna studie berättade, att försöka göra så mycket som 

möjlig praktiskt och försöka visa på konsekvenser av ett visst beteende jämfört med ett annat. 

Mycket finns tillgängligt via internet, så kanske finns det någon lämplig film att visa som 

belyser konsekvenser av ett vist beteende.  

10. Studiens betydelse 
Det som framkommit via min studie visar på att lärarna som deltagit i studien, har svårt att 

koppla hållbar utveckling till SO. Undervisningen som bedrivs kring hållbar utveckling 

tenderar att enbart beröra den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, trots att hållbar 

utveckling innehåller ytterligare två dimensioner. Jag anser att lärarna behöver mer kunskaper 

om hållbar utveckling samt en klar strategi för hur hållbar utveckling kommer in i ”SO-

facket”, men även hur lärarna ska få in alla tre dimensioner av hållbar utveckling i sin 

undervisning, då det är viktigt att förstå hur dessa dimensioner samspelar med varandra.  

11. Vidare forskning 
Eftersom att denna studie syftade till lärares beskrivningar av hållbar utveckling inom SO, så 

anser jag att det skulle vara intressant att studera elevers engagemang för hållbar utveckling. 

Jag tycker därför att det skulle vara intressant att studera ett antal lärare när det undervisar om 

hållbar utveckling i sin SO-undervisning. Visar eleverna något intresse för hållbar utveckling 

och ges eleverna tillfällen att diskutera olika problem kopplat till hållbar utveckling? 
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Bilaga 1 – Informationsbrev till lärare 
 

Jag heter Nathalie och är 24år boende i Avesta kommun och studerar nu sista terminen på 

grundlärarprogrammet F-3 vid Högskolan Dalarna. 

Intervju för examensarbete. 

Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka på vilket sätt lärare arbetar med 

hållbar utveckling inom So-ämnena samt vilka svårigheter/utmaningar lärare anser att de 

ställs inför. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om lärares 

uppfattningar av hållbar utveckling inom So-ämnena. 

Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på enskilda intervjuer med lärare. 

Jag genomför denna undersökning därför att jag tycker det är intressant med hållbar 

utveckling samt att jag finner det intressant att ta reda på hur lärare i årskurserna F-3 arbetar 

med hållbar utveckling inom So-ämnena.  

Intervjuerna kommer att ske under veckorna 38-40 och beräknas ta 20-30 minuter. Jag 

kommer till den skola ni arbetar alternativt att vi ses över connect via Högskolans hemsida.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skolan kommer att 

namnges i redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska bli 

lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 

 

Student: Nathalie Lantz   Handledare: Göran Morén 

076-1100310 

natha_la@hotmail.com   Gmo@du.se  

 

Jag samtycker till deltagande i studien: 

 

------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

                   Underskrift    Ort och datum 

mailto:natha_la@hotmail.com
mailto:Gmo@du.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

 

1. Vilken utbildning har du? När och var tog du examen? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. I vilka årskurser undervisar du? 

 

4. Om jag säger hållbar utveckling, vad tänker du på? 

 

5. På vilket sätt kommer hållbar utveckling in i din undervisning? 

 

6. Varför bedriver du undervisning kring hållbar utveckling? 

 

7. Hur förhåller du dig till kursplanen i SO när det gäller hållbar utveckling? 

 

8. Vilka svårigheter/utmaningar ser du i att arbeta med hållbar utveckling? 

 

9. Är det något som du känner att vi inte har pratat om men som du vill uppmärksamma? 

 

10. Är det okej för dig att jag kontaktar dig igen om det skulle visa sig att jag behöver 

komplettera min intervju med fler frågor? 

 

 Avslut 
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Bilaga 3 - Blankett för etisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor  
Projekttitel: Hållbar utveckling inom SO - Lärares uppfattningar kring arbete med hållbar 

utveckling inom SO i årskurserna F-3. 

Student: Nathalie Lantz 

Handledare: Göran Morén     

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)?  

  
X 

 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

  
X 

3 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 

på forskningspersonerna? 

  
X 

4 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

  
X 

5 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  
X 

6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)?  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 

  
X 

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  
X 

 


