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Abstract: 
Syftet med den här studien var att ta reda på vad verksamma lågstadielärare läser in i 
begreppet hållbar utveckling och hur de tänker sig kunna tillämpa detta i 
verksamheten, och slutligen vilja skillnader och likheter som går att finna mellan deras 
uttalanden. Tre verksamma lärare intervjuades och detta sattes sedan i relation till 
litteratur om hållbar utveckling i skolan. Ett av studiens resultat var att lärarna talade 
om den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling först och främst för att sedan 
lite längre in i samtalet, också föra in den ekonomiska och sociala dimensionen. Detta 
resultat bekräftas av övrig forskning på området. Den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling var den dimension som lärarna pratade minst om under intervjuerna, trots 
att den enligt forskare kan anses vara målet för arbetet med hållbar utveckling. De tre 
intervjuade lärarna i den här studien talade alla tre mer eller mindre om alla tre 
dimensionerna som brukar läggas in i begreppet hållbar utveckling, vilket kan ses som 
att även om de kommer upp olika fort under intervjuens gång, så finns de ändå med 
när lärarna pratar om undervisningen alla tre. 

 
Nyckelord: 
Hållbar utveckling, Undervisning för hållbar utveckling, Lågstadiet, 
Verksamma lärares åsikter, ESD 
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Inledning 
Hållbar utveckling är ett begrepp som vi använder oss av ganska flitigt idag. Det har 
blivit ett begrepp i tiden. Det pratas dock inte så ofta om vad en hållbar utveckling 
innebär och hur man ska kunna åstadkomma en sådan. När jag bestämde mig för att 
ta reda på vad det handlar om, och vad det betyder för mig som blivande lärare, 
upptäckte jag att det var långt mycket mer komplicerat än vad jag kunnat tro. Genom 
att nysta lite i en tråd, uppenbarade sig slutligen ett virrvarr av olika meningar och 
åsikter om dels vad hållbar utveckling var, men också hur man skulle kunna arbeta 
mot en hållbar utveckling. 

 
Björneloo (2007) citerar Bergsten, som på ett talande sätt beskriver hur arbetet med 
hållbar utveckling ser ut. 

 
Destinationen heter Hållbar utveckling, men det verkar vara ett rörligt mål, några har rest 
länge och började i landet Miljö eller Fred och andra har nyss stigit på i landet Ekonomi. 
Några har mycket bagage och andra inget alls. Vi använder samma ord och tror att vi menar 
samma sak, men vi missförstår varandra och är heller inte riktigt överens om vart tåget är på 
väg eller hur många byten vi måste göra på vägen. Rälsen är dålig, strömförsörjningen  
ojämn och tågbolaget får nya ägare under resans gång (s. 22). 

 
I och med att det finns så många olika ställen att förstå, handla för, och se på hållbar 
utveckling, blir det väldigt svårt att definiera begreppet. Det är dock en allmän vilja att 
uppnå en hållbar utveckling (Andersson & Gunnarsson, 2011 s. 23) och ett aktivt 
arbete känns därför i många fall självklart. 

 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) står det 
skrivet att ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (s.9). Och att ”skolan ska 
ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om 
förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” (s. 14).  Men eftersom 
det är otydligt begrepp finns ett behov av ett ständigt pågående samtal för att reda ut 
precis vad vi menar i arbetet med hållbar utveckling. Om enbart begreppet används 
riskerar det att bli missförstånd och konflikter i och med att vi tror att vi arbetar åt 
samma håll, men kanske i själva verket har väldigt olika syn på vad en hållbar 
utveckling är. 

 
Lärare idag har ett uppdrag att skapa starka medmänniskor med kunskaper och vilja 
att skapa en hållbar värld. Nästa generation behöver formas till kritiskt tänkande och 
ansvarstagande varelser som ser efter varandra och sin miljö efter bästa förmåga. En 
människa kan inte göra allt, men alla kan göra något. 

 
Disposition 

 
Arbetet är upplagt så att det börjar med en bakgrund där komplexiteten i begreppet 
hållbar utveckling tas upp. Detta följs sedan av vad gällande styrdokument säger om 
undervisning för hållbar utveckling. Så kommer problemställningen, syftet med 
arbetet och dess frågeställningar. Därefter redovisas för metoden och de olika val som 
gjorts av bland annat intervjuade och vilka skolor som kontaktades. 

 
Resultatdelen inleds med en redogörelse för de intervjuer som gjorts och dessa 
sammanfattas för att sedan kunna jämföras med varandra och litteraturen. Detta följs 
slutligen av diskussionsavsnittet där både metoden och resultatet diskuteras. 
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Bakgrund 
Denna del av studien tas framväxten av hållbar utveckling upp. Detta för att skapa en 
förståelse för att arbetet med vad hållbar utveckling är, har varit ett ganska mödosamt 
och länge pågående arbete. På många håll har det skett missförstånd och krockar i 
både kulturer och målsättningar. Ett kort avsnitt beskriver även hur hållbar utveckling 
har tett sig i vår skollag samt i den gällande läroplanen. Syftet med den delen är att 
påvisa att det i flera fall är svårt att bestämma en viss tyngd av begreppet då olika 
människor tar till sig begreppet olika mycket, och läser in olika intressen i det. Att 
hållbar utveckling är ett viktigt begrepp i undervisningen idag, är dock inget att tvivla 
på. 

 
Komplexiteten i begreppet påvisas genom forskares olika utsagor för att kunna ge en 
bild av svårigheterna för alla lågstadielärare att tänka precis likartat om hållbar 
utveckling. Sist i bakgrundsdelen ges även en inblick av rollen som hållbar utveckling 
ges i undervisningen, fram till idag. 

 
Framväxten av begreppet hållbar utveckling 
Under 60-talet märkte Sverige av oroande försurningar i regn, jordar och sjöar på 
grund av långväga luftföroreningar. På grund av att det i princip bara var Sverige som 
märkte av några negativa effekter av produktionen i de fattigare länderna, fanns inget 
intresse av att hjälpa till från varken grannländer eller länderna vars industrier var 
boven i dramat. Eftersom produktionen gynnade ländernas ekonomi fanns inget 
intresse av att minska på denna och Sverige var därför tvunget att höja statusen på 
miljöfrågor till internationell nivå. Detta skedde genom att man kallade till 
Stockholmskonferensen 1972 (Skolverket, 2002 s. 35). Konferensen resulterade i den 
första globala handlingsplanen för miljö och FNs miljöprogram United Nations 
Enviroment Program, UNEP skapades (Björneloo, 2011 s. 19). 

 
De olika länderna är väldigt oeniga om vad som behövs göras för att utvecklingen ska 
bli hållbar för alla (Torbjörnsson, 2011 s. 18) Det konstaterades att miljöproblemen 
inte enbart är föroreningar i naturen utan handlar också till stor grad om sociala 
problem. Miljön är det som människan påverkas av och därmed blir miljöproblemen 
både fysiska, ekonomiska och sociala. Det bestämdes att det är de stora orättvisorna i 
världen som bidrar till de ökande miljöproblemen (Medina, 2013 s. 114f). När några 
länder såg ett framtidshopp i konferensen, och möjligheter till lösningar på dagens 
problem, kom några länder till konferensen med oro för framtiden, och 
förhoppningar om lösningar på morgondagens problem (Skolverket, 2002 s. 35f). 
Och det blev därför väldigt svårt att hitta en gemensam väg för alla inblandade 
(Medina, 2013 s. 13f). 

 
1977 drar UNESCO ihop till en konferens i Tbilisi som fokuserar mycket på 
miljöundervisning. Det arbetades fram ett antal rekommendationer om utbildning för 
miljön som kom att ligga till grund för mycket av den framtida betoningen på 
undervisningens roll inom hållbar utveckling (SOU, 2004 s. 39f). Någonting behövdes 
göras för att den snabbt växande befolkningen skulle kunna födas, och u-länderna 
utvecklas (Andersson & Gunnarsson, 2011 s. 66). Samtidigt måste också jordens 
resurser ses efter då dessa inte är oändliga (Torbjörnsson, 2011 s. 16). Det blir nu 
tydligare att hållbar utveckling behandlar både naturen, människan och ekonomin 
(Bennulf, 1999 s. 53). 
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Bruntlandskommissionen fick som uppdrag att verka som brobyggare mellan olika 
länders hjärtefrågor och publicerade, 1987, en definition som kom att bli accepterad i 
de allra flesta fall (Björneloo, 2007 s. 19). ”Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs (World Commission on Environment and 
Development, 1987 s. 41). Den svenska översättningen lyder: ”En hållbar utveckling 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov” (Skolverket, 2002 s. 29). Kritik har ändå riktats mot denna definition då 
den anses innehålla två motstridiga riktningar. Den ena om solidaritet med kommande 
generationer och den andra, att våra problem går att lösas med hjälp av       
hushållning av jordens resurser (Medina, 2013 s. 128). Det är dock en komplex fråga 
då det inte går att säga på förhand, vilka handlingar som leder till en hållbar utveckling 
(Hedefalk, 2014 s. 9). 

 
Under klimatmötet i Rio de Janeiro 1992, kunde deltagande länderna, trots stora 
oenigheter samsas kring skapandet av de 38 kapitel som kom att kallas Agenda 21 
(Skolverket, 2002 s. 36). Detta är ett samlingsdokument om hur man ska arbeta med 
hållbar utveckling, samt att det innefattar de tre aspekterna av hållbar utveckling; 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt (Björneloo, 2011 s. 20). Kapitel 36 i Agenda 21, 
har ägnats åt undervisning och här betonas det att det rör sig om både formell och 
informell undervisning. Hållbar utveckling ska också läggas in i alla ämnen och 
vetenskapsgrenar i skolan (Skolverket, 2002 s. 24). UNESCO lanserade genom den 
här konferensen också en ny tolkning av vad som är hållbar utveckling och menade 
att varje generation ska lämna efter sig vatten, luft och jord lika oförorenade som de 
var när de kom till jorden. De ska också lämna efter sig ett oförminskat antal växter 
och djur till nästkommande generationer. UNESCO:s definition har fått ett stort 
inflytande idag och skiljer sig mycket ifrån Brundtlandsdefinitionen så till vidare att 
den gör det svårt för människor att använda naturen som resurs då allt ska vara orört 
till nästa generation (Andersson & Gunnarsson, 2011 s. 20). 

 
Östersjöregionen skapade 1998 en egen Agenda 21 som kom att kallas för Baltic 21 
där det egna området var i fokus. I mars 2000 skapade länderna också ett ”Baltic 21 
Education” som kom att kallas för Hagadeklarationen (Björneloo, 2011 s. 28). Här 
betonas vikten av hållbarhetsfrågan och undervisningens stora roll i formandet av 
framtida generationer. Elever behöver lära sig att kunna väga alternativa 
framtidsbilder mot varandra, kritiskt tänkande och ansvarstagande gentemot miljön 
(Skolverket, 2002 s. 26). Men undervisningens roll stärks också på global basis och 
UNESCO håller ett möte i Senegal 2000 där utbildning ligger i fokus (Björneloo, 
2011 s. 22f). Eftersom det redan tidigt poängterats hur viktig undervisning är för 
arbetet med hållbar utveckling, beslutas det i Senegal om alla barns rätt till en 
kostnadsfri undervisning (Öhman, 2004 s. 14). 

 
Fokus på undervisning 
Genom UNESCO:s och UNEP:s Enviromental Education Programme (1975-1995) 
formade FN en Enviromental Education (miljöundervisning) som senare kom att 
utvecklas till Education for Sustainable Development (undervisning för hållbar 
utveckling) (Torbjörnsson, 2011 s. 17). Under den här utvecklingen vidgades 
undervisningens fokus från att enbart hantera miljöfrågor till att även inkludera 
sociala och ekonomiska frågor (Pettersson, 2014 s. 8). 
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Sverige beslutade redan 1990 att hållbar utveckling borde finnas med i skollagen och 
ett tillägg i portalparagrafen gjordes som bestämde att skolorna skulle drivas på 
grundläggande demokratiska värderingar, samt att var och en som arbetar inom 
skolan också ska visa aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö (Wickenberg & Leo, 2013 s. 19). Skollagen ansågs dock på många 
håll bli allt för plottrig i och med alla tillägg lite varstans och 2002 påbörjades således 
ett arbete med att ta fram en helt ny skollag. Det lades fram två olika förslag till 
formuleringen av värdegrunden och båda innehöll hållbarhetstillägget från 
(Wickenberg & Leo, 2013 s. 25). 

 
Undervisningen fick ytterligare betoning i arbetet med hållbar utveckling när FN 
utmärkte den så kallade ”dekaden”, åren mellan 2005-2015, som skulle utmärkas av sitt 
starka fokus på utbildning i alla länder (Torbjörnsson, 2011 s. 10). Med grund i 
mötena i Tbilisi -77, Brundtlandrapporten -87, Rio -92 och Johannesburg -02 i, skulle 
en tvärvetenskaplig och övergripande undervisning införas i all världens skolor 
(Världsnaturfonden, 2010 s. 10). Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson 
utlovade, 2004, att i och med dekaden, skulle undervisning för hållbar utveckling ingå 
i alla svenska skolor (Torbjörnsson, 2011 s. 18). Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar en handlingsförmåga, kompetens och ett reflekterande för att 
kunna skapa ett hållbart samhälle (SOU, 2004 s. 46). I november samma år 
presenterades sedan utredningen Att lära för hållbar utveckling och dess mål var just 
att skärpa kraven på undervisning för hållbar utveckling (Torbjörnsson, 2011 s. 18). 
Det är bland annat listat ett antal krav som är viktiga för att undervisningen ska kunna 
räknas som undervisning för hållbar utveckling, så som demokratiska arbetssätt, 
långsiktigt innehåll från dåtid till framtid, ett perspektiv som sträcker sig från det 
lokala till det globala, ett verklighetsbaserat innehåll samt att problemlösning och 
kritiskt tänkande ges stor roll i undervisningen (Hasslöf, 2009 s. 29). 

 
Under 2004 lades det fram ett förslag till en utvidgning av paragraftillägget i den äldre 
skollagen, för den nya, att även inkludera en social, ekonomisk och miljömässig 
hållbar utveckling (Wickenberg & Leo, 2013 s. 24) Men när den nya skollagen 
publicerades, 2010 var hållbar utveckling helt borttaget (Wickenberg & Leo, 2013 s. 
26f). Anledningen till detta, sa Mikael Hellstadius, en av nyckelaktörerna i arbetet med 
den nya idag aktuella skollagen, vara för att höja skolans kärnuppgift och rena 
kunskapsuppdrag (Wickenberg & Leo, 2013 s. 27ff). Då plockades alla sidospår bort 
ur skollagen, men i läroplanen har istället kraven på hållbar utveckling ökat från ett 
”bör” till ett ”ska”, vilket gör att det fortfarande är en viktig del av vår undervisning 
(Wickenberg & Leo, 2013 s. 31). I den nya läroplanen för grundskolan,  
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 återfinns hållbar utveckling både under 
skolans värdegrund och uppdrag, de övergripande målen och inte mindre än i nio 
olika kurplaner. Det poängteras också att fokus på hållbar utveckling ska finnas under 
all den tid som eleverna vistas i skolan; vilket också inkluderar rasterna (Wickenberg 
& Leo, 2013 s. 32f). 

 
Ett komplext begrepp 
1992 kunde det urskiljas 40 olika definitioner om vad hållbar utveckling innebär.  
2004, cirka 10 år senare, har siffran stigit till omkring 300 definitioner istället (SOU, 
2004 s. 70). En vanlig uppfattning är att hållbar utveckling inryms i tre olika 
dimensioner; det sociala, ekonomiska och det ekologiska (Björneloo, 2011 s. 20). Och 
dessa dimensioner måste balanseras gentemot varandra för att en utveckling ska 
kunna räknas som hållbar. Det uppstår bland annat en stark problematik när rikare 
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länder nonchalerar de sociala och ekologiska frågorna till favör för de ekologiska, 
skriver Torbjörnsson (2011, s. 11). 

 
Den utvecklingsväg som människan har tagit de senaste två hundra åren kommer i 
förlängningen att leda till en ekologisk katastrof och kan därför räknas som ohållbar. 
Befolkningen ökar och ett uttag av ändliga resurser bidrar till att jordens ekologiska 
bärkraft överskrids (Andersson & Gunnarsson, 2011 s. 17). Problemet i 
hållbarhetsdiskussionen, menar Andersson & Gunnarsson (2011), är att den 
ekologiska dimensionen har vuxit sig så betydelsefull att de sociala och ekonomiska 
aspekterna hamnar mer i skymundan. Naturen räcker helt enkelt inte till för att alla 
ska leva som vi i I-länderna (s. 10) Om alla på jorden levde som vi här i Sverige skulle 
det behövas 3 jordklot för att det skulle räknas som hållbart (Hasslöf, 2009 s. 7). 

 
Hasslöf (2009) ställer den retoriska frågan om det verkligen är önskvärt att komma 
fram till en fast definition av begreppet (s.7)? Några forskare menar att det är så, 
eftersom begreppet riskerar att tappa sin pondus annars. Att det finns en risk att det 
blir urvattnat eller till och med en kliché (Björneloo, 2007 s. 20f). Cullingford 
(Refererad ur: Björneloo 2007) menar att en av anledningarna till att det finns så 
många olika definitioner av begreppet hållbar utveckling är att det är tillräckligt vitt 
för att kunna användas i flertalet olika situationer. Han menar att begreppet i många 
fall används ansvarslöst och att det därmed kommer att bli ihåligt till slut (s. 20f). 
Scott & Gough (Refererad ur: Björneloo, 2007) anser dock att hållbar utveckling bara 
är ord, och att de precis som alla andra ord förändras i relation till den kontext i 
vilken de används (s. 22). 

 
Dryzek (Refererad ur: Skolverket, 2002) jämför hållbar utveckling med demokrati. 
Även om begreppen kan ses vara lite luddiga i kanterna, är det väldigt viktiga begrepp. 
De bör istället ses mer som diskurser än som fixerade begrepp (s. 29). På samma sätt 
menar Öhman (2004) att istället för att låsa in begreppet i en definition behöver det 
istället vara ett ständigt pågående samtal eftersom förändringar sker både i olika 
kontexter men också i olika tider (s. 15). Oavsett om det tillskrivs en fast definition 
eller inte är det nödvändigt att det finns en bredd i begreppet då det måste hänga med 
i förändringar i både tid och rum (SOU, 2004 s. 70). Och flexibiliteten i begreppet kan 
därför anses vara dess största styrka (Björneloo, 2007 s. 20). 

 
Hållbar utveckling i skolan 
Skolan anses vara ett av de bärande benen i hållbar utveckling för att kunna föra 
utvecklingen framåt över kommande generationer (Öhman, 2004 s. 13). Björneloo 
(2011) menar till och med att undervisning är nyckeln till att skapa mer hållbara 
generationer (s. 20). Men för att över huvud taget kunna påverka kommande 
generationer blir det viktigt att perspektivet hållbar utveckling finns med i alla 
skolformer från förskola, upp till högskola (Björneloo, 2011 s. 29). Det ska inte heller 
spela någon roll var skolan är belägen geografiskt, hur stor skolan är, vilken bakgrund 
lärarna har eller liknande. Alla skolformer ska arbeta för en hållbar utveckling. Och då 
inte bara som ämne utan som ett perspektiv som genomsyrar hela undervisningen 
(Världsnaturfonden, 2010 s. 20). En vanlig tanke är om vi startar med barnen i 
förskolan och lägger en grund för ett hållbart handlande, kommer de att fortsätta leva 
som de lärt. Forskare menar idag dock att det inte fungerar riktigt så och beviset på 
detta är alla de barn som vuxit upp med att släcka lamporna och sortera skräp, inte 
har fortsatt med det (Björneloo, 2011 s. 88f). 
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Kraven på skolan kan dock ifrågasättas (Världsnaturfonden, 2010 s. 57) och likaså 
ansvaret på våra unga. Konsumtion är, och måste vara en stor del av arbetet med 
hållbar utveckling (Skolverket, 2002 s. 45). För precis som det står i läroplanen så ska 
eleverna ges kunskaper om vilka konsekvenser vårt leverne har gentemot en hållbar 
utveckling (Skolverket, 2011 s. 9). Reflektion, demokrati och förståelse blir tre 
grundpelare när nästa generation medmänniskor ska fostras in i kritiskt tänkande, 
handlingskraftiga och empatiska medmänniskor (Björneloo, 2011 s. 89; Öhman, 2004 
s. 8). Björneloo (2011) bland annat, menar att hela mänskligheten måste stå i fokus för 
hållbar utveckling. Därför är viktigt att undervisningen syftar till att fostra empatiska 
människor som bryr sig om varandra (Skolverket, 2002 s. 20). Frågor som 
jämnställdhet, rättvisa, fred, fattigdom och så vidare blir därför också väldigt centrala 
frågor i hållbarhetsdebatten. 

 
Miljöundervisning har funnits i våra svenska skolor sedan 60–70-talet men över åren 
har det förändrats en hel del. (Pettersson, 2014 s. 28). I början var det enbart ett 
naturvetenskapligt ämne och det var också de lärarna som hade uppdraget på sin lott 
(Björneloo, 2007 s. 15). Det handlade då först och främst om att analysera konkreta 
miljöproblem (Torbjörnsson, 2011 s. 40). Under 80-talet kom miljöundervisningen 
sedan att bli mer normerande (Torbjörnsson, 2011 s. 41) och det lades mer fokus på 
hur man skulle handla för att skapa en hållbar miljö (Pettersson, 2014 s. 28). Under 
slutet av 80-talet och början på 90-talet inkluderades även människan i begreppet 
undervisning för hållbar utveckling (Torbjörnsson, 2011 s. 41) och efter Rio, 1992 
kom samtliga ämnen att inkluderas i arbetet samt all personal på skolorna, och inte 
bara lärarna (Björneloo, 2007 s. 15). Undervisningstraditionerna förändras allt 
eftersom olika politiska normer kommer och går (Pettersson, 2011 s. 29) och 
eftersom all undervisning handlar om ett val av innehåll och form, kommer olika 
undervisningstraditioner att favoriseras under olika tider (Öhman & Öhman, 2012 s. 
68). 

 
Två olika sätt att se på undervisning för hållbar utveckling har blivit synliga genom 
litteraturen. Dels så kan man se på undervisning för hållbar utveckling som 
undervisning om, i och för miljön, eller så kan man undervisa genom de tre 
dimensionerna som ses som en grund för hållbar utveckling. Skillnaderna på de två 
riktningarna är att den förstnämnda, om, i och för miljö, är sprungen ur 
miljöundervisningen och har därför lite mer av ett ekologiskt fokus än den andra som 
handlar om att undervisa genom de tre dimensionerna. Men målet med de båda är 
dock detsamma; Att bilda för förändring och handlingskraft att skapa en hållbar 
utveckling (Hedefalk, 2014 s. 17). 

 
I undervisning om miljön handlar det om konkreta ekologiska fakta som bearbetar 
vad miljön är i behov av och vad miljön är. Undervisning om miljön, pågår ofta också 
delvis i miljön, där eleverna får studera miljön i fysisk form. Om man däremot 
undervisar för miljön handlar det till stor del om vad vi kan göra för miljön, vad vi 
kan hjälpa naturen med (Hedefalk, 2014 s. 51f). När ämnet var naturvetenskapligt 
handlade det mestadels om undervisning om och i miljön medan det på senare tid har 
fokuserats mest på undervisning för miljön (Björneloo, 2007 s. 30). Björneloo (2007) 
refereras i sin bok till Jickling, vilken ställer sig starkt emot undervisning för miljö 
eftersom han menar att prepositionen för, gör undervisningen normativ. Han menar 
att undervisningens syfte inte kan vara att skapa en mall att handla efter utan istället 
fokusera på att skapa tänkande människor som klarar av att debattera och värdera 
olika resonemang (s. 30ff). 
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I och med dekaden, lades också en stor tyngd på lärarnas axlar och många 
efterfrågade några riktlinjer om vad det egentligen var de skulle göra (Björneloo, 2007 
s. 22). Det rådde en förvirring mellan begreppen undervisning för hållbar utveckling 
och miljöundervisning och UNESCO publicerade tre punkter för att sammanfatta 
vad undervisning för hållbar utveckling är: 

 
It means education that enables people to foresee, face up to and solve problems that 
threaten life on our planet. 

 
It also means education that disseminates the values and principles that are the basis of 
sustainable development (intergenerational equity, gender parity, social tolerance, poverty 
reduction, environmental protection and restoration, natural resource conservation and 
just and peaceful societies). 

 
Lastly, it means education that highlights the complexity and interdependence of three 
spheres, the environment, the society – broadly defined to include culture – and the 
economy. 

 
Med andra ord så är undervisning för hållbar utveckling, enligt UNESCO, en 
undervisning som bidrar till just kritiskt tänkande, handlingsberedskap och en 
förståelse för komplexiteten mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling 
(Björneloo, 2007 s. 24). Det handlar därför inte om att förmedla ett visst 
kunskapsstoff, utan att utveckla vissa kompetenser hos eleverna (Hasslöf, 2009 s. 17). 
Ett stort problem är dock att det på förhand inte går att säga vilka kompetenser eller 
handlingar som bidrar till en bättre framtid (Hedefalk, 2014 s. 19). Bonnett (Refererad 
ur: Torbjörnsson, 2011 s. 21) och Öhman (2004 s. 15) menar därför att hållbar 
utveckling borde fungera mer som en kompass som pekar ut åt vilket håll vi behöver 
röra oss, men inte säger någonting om varken eventuella hinder på vägen eller om ett 
möjligt mål. 

 
Kofi Annan sa i en FN-konferens 2001 att vår största utmaning är att fånga en idé 
som är så abstrakt som ”hållbar utveckling” och göra om den till verklighet för 
världens alla invånare (Hasslöf, 2009 s. 26). Detta är en av de stora utmaningar som 
verksamma lärare står inför; tolkningsarbetet av vad som ska ingå i undervisning för 
hållbar utveckling. Detta ser olika ut också på grund av skolans geografiska plats då 
det krävs olika färdigheter och prioriteringar beroende på vart i världen man befinner 
sig (Hasslöf, 2009 s. 26) 

 
Problemställning 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) står det 
skrivet att alla som verkar inom skolan ska arbeta för en hållbar framtid och 
utveckling. Det blir således lite upp till olika kommuner eller de enskilda skolorna, vad 
som ska ingå i hållbar utveckling och hur man ska arbeta med det. Ett intresse finns 
därför att ta reda på hur verksamma lärare uppfattar hållbar utveckling och hur man 
kan undervisa för en hållbar utveckling eftersom hållbar utveckling som begrepp är i 
sig självt väldigt komplext. En väldig diversitet kan skapas i undervisningen som 
eleverna får om hållbar utveckling på grund av de olika åsikterna om vad som ingår i 
begreppet hållbar utveckling och därmed också undervisning för hållbar utveckling. 
Då Lgr11 menar att undervisningen i Sverige ska vara likartad kan det här uppkomma 
problem om undervisningen för hållbar utveckling, vilket ska vara ett perspektiv över 
hela skolan, inte definieras på samma sätt av de olika verksamma beslutsfattarna. 
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Syfte 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur tre verksamma lärare på grundskolan 
uppfattar begreppet hållbar utveckling och hur de har arbetat med det samt hur de 
tänker sig att undervisning för hållbar utveckling kan tillämpas. 

 
Frågeställningar 
Vad anser lärare verksamma i lågstadiet ingår i begreppet hållbar utveckling? 

 
Hur anser verksamma lärare i lågstadiet att undervisningen ska kunna verka för en 
hållbar utveckling? 

 
Metod 
För att försöka undvika utsagor färgade av gemensamma samtal eller möten, var det 
av intresse att få en bredd i de intervjuer jag genomförde och därför valde jag att 
skicka ut förfrågningar till rektorer på flertalet olika skolor i fem olika kommuner. 
Förfrågningar skickades både till privata skolor och kommunala skolor eftersom det 
kan förekomma skillnader i synsätt beroende på arbetssätt på skolan. Av denna 
anledning skickades mailet ut till fem olika kommuner eftersom lärare, arbetslag och 
ibland skolor kan vara ganska sammarbetade. I och med en spridning av olika 
skolformer och även kommuner, hoppas jag att öka chansen att fånga upp olika 
nyanser i hur verksamma lärare i lågstadiet uppfattar hållbar utveckling. 

 
Ett missivbrev (se bilaga) skickades ut till rektorn på flertalet skolor i de fem 
kommunerna, med önskemål om att vidarefodra dem till lågstadielärarna på skolan. 
Av brevet framgick att jag läste grundlärarprogrammet och att jag önskade ett möte 
med en lärare där jag kommer att spela in en intervju. Inspelningen kom sedan att 
användas i mitt examensarbete. I brevet nämndes det även att min intervju kommer 
att behandla hållbar utveckling för att ge lärarna någon aning om vad jag skulle prata 
om, och förtydliga att det därmed inte rör sig om några känsliga uppgifter. Deltagarna 
informerades även om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien utan 
att behöva motivera varför. 

 
När kontakten etablerats med verksamma lärare bokades ett möte in där de 
intervjuades med tre frågor som intervjumaterial. Dessa intervjuer spelades in och 
transkriberades och en innehållsanalys gjordes där utsagorna ställdes mot varandra 
och litteraturen. 

 
Urval 
Av de 10 skolor jag skickade ut brevet till, svarade 8 rektorer. Dessa skickade sedan 
vidare ärendet till sina lågstadielärare och tre lärare kontaktade mig i sin tur. 3 
intervjuer genomfördes därför fördelat på 2 kommuner, varav 1 skola var en 
fristående skola och de andra 2 var kommunala skolor. Endast en intervju per skola 
genomfördes eftersom ett lärarlag på en skola kan vara ganska sammarbetade vad det 
gäller frågor som hållbar utveckling. För att försöka få en så nyanserad bild av hur 
lärarna uppfattar hållbar utveckling vill jag inte prata med lärare som redan tidigare 
pratat ihop sig om ämnet. Det är inte heller ovanligt att olika skolor sammarbetar och 
arbetar ihop en tanke kring olika ämnen och av denna anledning valde jag att kontakta 
både kommunala och privata skolor samt skolor i olika kommuner. 

 
De lärare som slutligen kom att intervjuas är: 
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Kajsa. Verksam lärare på en mångkulturell kommunal skola i en mindre kommun. 
 

Linda. Verksam lärare på en mindre kommunal skola i en liten kommun. 
 

My. Verksam lärare på en mindre privatskola i en mindre kommun. 
 

Intervju som metod 
Intervjumetoden kan närmast beskrivas som halvstrukturerad eftersom jag hade tre 
huvudfrågor och där den intervjuade fick föra samtalet i stor utsträckning. En intervju 
av det här slaget är mer som ett samtal med ett professionellt fokus (Kvale & 
Brinkmann, 2009 s. 43). Det är dock viktigt att tänka över frågeställningarna och vad 
man säger under intervjun, för att inte färga av sina åsikter på den man intervjuar 
(Kvale & Brinkmann, 2014 s. 20). Personligen förhöll jag mig därför ganska tyst då 
målet var att höra de intervjuades åsikter. Genom en viss passivitet från min sida fick 
därmed också de intervjuade uttrycka sig fritt inom ramen för min intervju. Därmed 
inte sagt att jag enbart fick rena åsikter och tankar ifrån de intervjuade eftersom det 
alltid finns en risk för det som Larsen (2009) kallar för ”intervjueffekten” då de 
intervjuade säger det som de tror att den intervjuande vill höra (s. 27). Av denna 
anledning kan intervjun som metod vara lite förrädisk, och i många fall kan de 
intervjuade vara mer ärliga i en enkätundersökning exempelvis (Larsen, 2009 s. 27). 
Men för att ta reda på mäniskors uppfattningar och tankar räknas ändå en intervju 
med öppna frågor som en av de bättre metoderna eftersom det då ges möjlighet till 
följdfrågor och utvecklanden (Trost, 2005 s. 14). 

 
För att undvika avbrott intervjuades personerna på lite mer avskilda ställen, i det här 
fallet i tomma klassrum, precis som Kihlström (2007) förespråkar för att inte 
distraheras eller avbrytas av något som pågår runt omkring. Genom att jag förhöll mig 
mer passiv under samtalet fick även de intervjuade gott om tid på sig att svara (s. 51f). 
Intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna gå tillbaka och transkribera dem. Men 
även för att kunna lyssna om både på vad jag säger och på vad den intervjuade säger. 
Det är, som Kvale & Brinkmann (2014) skriver, viktigt att vara uppmärksam på 
tonlägen och att kunna lyssna ”mellan raderna” (s. 46ff). Intervjuerna ställs sedan 
gentemot varandra samt mot litteraturen. 

 
Fenomenografi 
En fenomenografisk undersökning har som mål att beskriva hur ett fenomen 
uppfattas (Johansson, 2009 s. 47). Det empiriska materialet består av intervjusvar där 
den intervjuade har fått förklara sin uppfattning av ett visst fenomen, i det här fallet 
hållbar utveckling, och där dessa sedan analyserats och kategoriserats för att kunna 
urskilja olika sätt att uppfatta ett fenomen (Johansson, 2009 s. 48). Det är således 
variationerna i utsagorna som ska lyftas fram, men också det som förenar de olika 
uppfattningarna. Målet är inte att kategorisera enskilda individers olika uppfattningar 
av ett fenomen utan att lyfta detta till ett övergripande uppfattningar (Johansson,  
2009 s. 52). Därmed lyfts uppfattningarna ifrån individen och bildar en egen helhet av 
de uppfattningar som analyserats (Johansson, 2009 s. 48). Det är därmed också av 
relevans vilken position forskaren har till sitt ämne. Forskarens förförståelse kan bli 
såväl en tillgång som ett hinder för analysarbetet (Johansson, 2009 s. 45). 

 
Forskningsetiska överväganden 
Forskning är viktigt för både individers och samhällens utveckling, skriver 
vetenskapsrådet (2002). Men för den sakens skull får människor inte utsättas för 
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lidande i form av fysiska skador, förödmjukelser eller kränkningar; varken kortsiktiga 
eller långsiktiga (s. 5). Därför har Vetenskapsrådet (2002) tagit fram fyra huvudkrav 
för att underlätta de etiska överväganden en forskare ställs inför när hen involverar 
människor i sin forskning. Dessa fyra är informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (s. 6). 

 
Informationskravet 
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 
Detta innebär att forskaren behöver informera deltagare om de villkor som gäller för 
sitt deltagande. Deltagandet skall också vara frivilligt och deltagaren skall ha möjlighet 
att avbryta sitt deltagande om hen vill (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7). 

 
Ett missivbrev (se bilaga) har skickats ut till de berörda där det har angetts att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om deltagaren av någon 
anledning vill det. Det står även att samtalets fokus kommer att vara hållbar 
utveckling samt att det material jag samlar in endast kommer att användas anonymt i 
mitt examensarbete. 

 
Samtyckekravet 
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” Forskaren får 
inte använda uppgifter som uppgiftslämnaren inte har godkänt (Vetenskapsverket, 
2002 s. 9). De deltagande skall när som helst kunna avbryta sin medverkan utan att 
detta medför negativa följder för dem. Och om de önskar att avbryta, ska de inte 
utsättas för någon form av övertalning eller tvång (Vetenskapsverket, 2002 s. 10). 

 
Information kommer inte att hämtas utöver det som de deltagande själva berättar för 
mig. Då intervjun till stor del handlar om en uppfattning av ett begrepp, kommer 
heller inte känslig information att behandlas på något sätt, varken under intervjuerna 
eller i arbetet. De deltagande är också informerade om att de när som helst under 
arbetets gång kan avbryta sin medverkan utan att för den sakens skull behöva ge en 
vidare anledning, via missivbrevet som skickats ut (se bilaga). 

 
Konfidentialitetskravet 
”Uppgifter som alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.” Etiskt känsliga uppgifter om individer skall behandlas med 
sekretess. Och alla uppgifter som kan identifiera enskilda personer skall behandlas, 
både i arbetet och utanför, på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera de 
deltagande (Vetenskapsrådet, 2002 s. 12). 

 
I arbetet har fiktiva namn getts till de deltagande. Efternamn, namn på skolor samt 
städer har tagits bort för att skapa en anonymitet för de lärare som ingått i studien. 
Utöver eventuella diskussioner med min handledare om skolor, kommuner eller 
liknande, kommer de uppgifter jag samlat in endast att visas för mig. 

 
Nyttjandekravet 
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” Inga uppgifter insamlade för forskningsändamål får användas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002 s. 
14). 
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Precis som det framkommit i mitt missivbrev (se bilaga) kommer den information jag 
samlat in, endast behandlas i vetenskapligt syfte. 

 
Reliabilitet och validitet 
Eriksson Barajas (2013) definierar reliabilitet som förmågan att framvisa samma 
resultat vid upprepade undersökningar (s. 103). Försök har gjorts i den här studien att 
påverka reliabiliteten till det bättre genom att ha samma frågeställningar till alla 
intervjuer. Jag försökte också förhålla mig ganska passiv under intervjuerna för att inte 
påverka den intervjuade på något sätt. Det intervjuades inte heller tre lärare från 
samma skola eftersom de då kan svara utifrån vad de kommit fram till i arbetslaget. 
Men precis som Larsen (2009) påpekar så kan det vara svårt att uppnå en hög 
reliabilitet i en kvalitativ undersökning som denna då olika forskare ser på och förstår 
saker olika (s. 81). Detta kan göra undersökningsmetoden problematisk eftersom den 
intervjuande aldrig kan veta vad det är den intervjuade svarar på. 

 
Validitet handlar istället förmågan att mäta det som var av avsikt att mäta (Eriksson 
Barajas, 2013 s. 103). Detta kan vara lättare att mäta i kvalitativa undersökningar än i 
kvantitativa eftersom forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor under tidens gång 
om någonting behövs förtydligas eller om man avviker från ämnet (Larsen, 2009 s. 
80). Larsen (2009) skriver också att en flexibel process där man kan göra ändringar allt 
eftersom arbetet fortgår bidrar till en högre validitet (s. 81). Men för att försöka uppnå 
även en hög reliabilitet har den här studien behållit sina frågeställningar      
oförändrade genom hela arbetets gång. 

 
Analysresultat 
I den här delen av studien redogörs för de intervjuer som gjorts. Lite längre ner 
jämförs intervjuerna med varandra för att se på eventuella likheter eller skillnader. 
Intervjuerna ställs sedan gentemot litteraturen, i syftet att få fram eventuella likheter 
eller skillnader på hur verksamma lärare uppfattar begreppet hållbar utveckling, och 
hur det kan tillämpas i verksamheten. 

 
Tre verksamma lärares uppfattningar 
Tre intervjuer gjordes med verksamma lärare där syftet var att ta reda på hur de 
definierar hållbar utveckling, vilken betydelse det har för dem som lärare och hur de 
anser att det skulle kunna tillämpas i verksamheten. Intervjuerna är listade utan någon 
speciell ordning. Platser och skolnamn är borttagna, och lärarnas namn är fiktiva för 
att säkerställa deras anonymitet. 

 
Den första delen av resultatredovisningen syftar till att besvara frågeställningarna: 

Vad anser verksamma i lågstadiet, ingår i begreppet hållbar utveckling? 

Hur anser versamma lärare i lågstadiet att undervisningen ska kunna verka för en 
hållbar utveckling? 

 
Kajsa 
Kajsa är utbildad F-3 lärare men arbetar idag med No och Svenska i en årskurs 4 på 
en mångkulturell, kommunal, F-6-skola. I början av vårt samtal pratar Kajsa om att 
jorden har fått feber och att hållbar utveckling handlar om hur vi som människor ska 
kunna få jorden att leva så länge som möjligt. Att vi behöver hjälpa jorden att friskna 
till. Hon jämför med hur vi själva känner oss när vi har feber, i vilket paralleller går att 
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dra till att det handlar om klimatpåverkan och växthuseffekten. Pettersson (2014) 
menar att just denna aspekt, den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling är den 
som de allra flesta tänker på när de hör begreppet hållbar utveckling (s. 71). Kajsa 
säger också att vi inte får slösa med våra resurser och nämner även sedan mycket om 
sopsortering, återvinning och även att inte slösa på maten. Dessa utsagor faller väl in 
under den ekonomiska dimensionen som belyses väldigt väl i Brundtland- 
kommissionens definition av begreppet. Det är också den som oftast hörs och syns 
då den har kommit att bli den mest accepterade definitionen av hållbar utveckling 
världen över. 

 
Precis som Pettersson (2014) upptäckte i sina intervjuer, så berör Kajsa mest den 
ekologiska dimensionen först och främst för att sedan komma in på att det även 
involverar det ekonomiska (s. 71). Den sociala dimensionen verkar inte lika självklar, 
men i slutet av vårt samtal dyker även ord som empati upp. Kajsa verkar dock inte 
tänka så mycket på det sociala som ett samspel mellan människor utan en empati för 
de djur som kommit att lida av vår överkonsumtion. Hon tar även upp att man vill 
skapa ett beteende som sitter i ryggmärgen hos eleverna. Ett beteende som är hållbart 
i längden, och här kan frågan ställas om Kajsa tänker på ett inlärt beteende som 
Björneloo (2011) pratar om (s. 88f) eller om det handlar om att forma eleverna till 
hållbara, tänkande varelser som Skolverket (2002) skriver om (s. 26). Det verkar 
däremot klart att handlingsförmåga är någonting som Kajsa anser vara viktigt 
eftersom hon vill få eleverna att reagera och försöka tänka ut sätt att agera för att få 
jorden att friskna till ur sin feber. 

 
Arbetet med hållbar utveckling ser inte Kajsa som låst till NO-ämnet utan det är en 
fråga, både för alla ämnen men också för vardagen i stort. Arbetet pågår både i 
klassrummet, ute på rasterna och i matsalen. Det är viktigt att man tar tillvara på de 
tillfällen där möjlighet att diskutera hållbar utveckling uppstår, säger hon. Både på 
schemalagd ”hållbar utveckling-tid” och i vardagliga situationer i meningsfulla samtal. 
Hennes bild av att arbetet är någonting holistiskt stämmer väl ihop med exempelvis 
Världsnaturfondens (2010) påpekan om att hållbar utveckling ska vara övergripande 
och inte ämnesbegränsat (s.10). Björneloo (2007) har också påpekat att alla som 
verkar inom skolan måste vara med och arbeta för att uppnå en hållbar utveckling (s. 
36f), vilket verkar vara någonting som Kajsa håller med om. Det är inte alltid en NO- 
lärare står bredvid ett barn på rasten eller i matsalen och kan ta upp diskussionen om 
hållbar utveckling när en situation eller fråga uppstår. 

 
My 
My pratar redan i början av vårt samtal om alla de tre dimensionerna i hållbar 
utveckling. Både det sociala, ekonomiska och ekologiska i begreppet. Hon beskriver 
att vi måste vara rädda om miljön och att det är ohållbart att allt måste gå med vinst 
hela tiden. Att resurserna ska tillbaka till naturen igen istället för att hamna på hög hos 
oss. My pratar också om att hållbarhet kräver empatiska människor och att det är den 
grunden som är viktig att lägga. Då My arbetar på en Montessoriskola skiljer sig deras 
arbetssätt något ifrån andra skolor och eleverna får redan tidigt lära sig att ta ansvar 
och äga sina kunskaper på en helt annan nivå än i andra skolor. My spinner vidare på 
det här och berättar att hon vill ge eleverna grunden för hur sambanden ser ut i 
världen, för att eleverna själva sedan ska kunna gå tillbaka och reflektera över sådant 
som de upptäcker inte står riktigt rätt till. Precis som Björneloo (2011) skriver så 
verkar My tycka att det inte är färdiga kunskaper som behövs för att skapa en mer 
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hållbar, nästa generation. Utan människor som kan förstå vad som behövs, och 
reflektera över hur det ser ut (s. 89). 

 
Det verkar dock vara den ekologiska dimensionen som My ser som viktigast. Trots att 
hon nämner den ekonomiska i form av vinster och resursanvändning, och den sociala 
i formandet av tänkande människor. Så är det just naturen som måste bevaras och 
dess samband som behövs upptäckas. My tar upp att barnen behöver upptäcka den 
underbara värld vi lever i och berättar att de varje år gör en naturutflykt för att få 
konkreta miljöupplevelser som man sedan kan koppla de abstrakta lärsituationerna  
till. Hon pratar även om skolans växthus där eleverna får se sambanden mellan 
kompost och grönsaker. Dessa utsagor vittnar om att My ser undervisningen för 
framförallt i och om miljön. Inte som undervisning för miljön i ett direkt skede 
(Hedefalk, 2014 s. 17), men ett senare, då de inte pratar så mycket om vad vi kan göra 
för naturen och dess skador idag; utan att det kommer i ett senare skede när barnen 
vuxit upp till intellektuella vuxna. 

 
Rent generellt verkar Mys tankar handla om att eleverna ska få upptäcka världen och 
dess samband. Att utveckla egna tankar och en egen förståelse för att senare i livet bli 
handlingskraftiga vuxna som kan bevara balansen mellan människa, natur och 
ekonomi eftersom de förstår hur det hänger ihop. Det är samma spår som Björneloo 
(2007) är inne på när hon skriver om att kritiskt tänkande och handlingskompetens är 
det viktigaste i arbetet för hållbar utveckling (s. 30). Återvinning nämns i 
sammanhanget att inte slösa med resurser och sopsortering komprimeras till att 
slänga fruktskal i den gröna påsen. Det är just balansen i naturen som är det 
framträdande i samtalet med My. 

 
Linda 
När Linda får definiera begreppet hållbar utveckling så berättar hon om att det 
handlar om närmiljön och de vardagliga saker som vi kan relatera till, så som 
exempelvis sopsortering. Hon berättar att skolan hon arbetar på har haft ett årligt 
tema om hållbar utveckling de senaste fem åren och att de då tagit upp just sådant 
som finns i elevernas närmiljö, och som de kan hjälpas åt med och faktiskt påverka. 
Eleverna hade själva sagt till om att de ville ha ordentlig sopsortering i skolan för ett 
tag sedan och de fick vara med och påverka hur miljöarbetet ser ut på sin skola och 
därmed också i sin närmiljö. Det är viktigt, menar Linda, att vad de arbetar med ligger 
nära elevernas vardag. Och hon berättar att eleverna är intresserade, vilket 
sopsorteringen på skolan vittnar om. Det verkar vara sopsortering som Linda 
kommer att tänka på först och främst när hon hör begreppet hållbar utveckling 
eftersom det är det som hon tar upp mest. Hon nämner också gifter och att barnen 
idag förstår mycket av det här arbetet eftersom det mer och mer finns runt omkring 
dem. 

 
Allt eftersom samtalet går så berättar Linda att de förra året hade ett tema som 
behandlade världen. De hade pratat om oroligheter på olika ställen i världen och att 
orsaken kunde vara bristen på rent vatten exempelvis. Detta går att tolka som att 
Linda blandar in den sociala dimensionen i hållbar utveckling, även om det inte är det 
första hon kommer att tänka på. Att det, som Hasslöf (2009) säger, även ingår basala 
mänskliga rättigheter i en hållbar utveckling; så som rent vatten till alla (s. 14). Linda 
berättade också att de hade pratat om pingvinerna på sydpolen och de smältande 
isarna. Att isarna smälter är en effekt av den globala uppvärmningen som också den 
är ett konkret miljöhot som berör långt mer än närområdet för eleverna på Lindas 
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skola. Precis som Skolverket (2002) skriver om, så har Linda både sett den hållbara 
utvecklingen både i det lokala och i det globala (s. 26). 

 
Arbetet med hållbar utveckling är dock mer än ett årligt tema på Lindas skola och hon 
berättar att de tar upp hållbarhetsfrågan närhelst det passar i det de arbetar med. 
Nyligen hade de ett arbete om forntiden och kunde då jämföra hur man levde då och 
nu. Att kunna se bakåt är också en viktig del i hållbar utveckling eftersom reflektion är 
en otroligt viktig förmåga enligt Skolverket (2002 s. 39). Linda verkar plocka upp 
flertalet av SOU’s (2004) kriterier på arbetet med hållbar utveckling då hon för det 
första arbetar från det lokala till det globala och hon tar arbetet genom tiden för att 
kunna göra jämförelser mellan olika livsstilar. Arbetet blir även holistiskt då det inte 
knyts till ett enskilt ämne utan arbetas med i alla ämnen och mer än under ett årligt 
tema samt ett demokratiskt ämne då eleverna på ett tydligt och konkret har inflytande  
i verksamheten (s. 12). 

 
Sammanfattning 
Genom att se till de intervjusvar som getts till den här studien kan slutsatser dras till 
att hållbar utveckling handlar om framförallt att få jorden att leva så länge som möjligt 
och där i också att ta hand om jorden vi lever på. Det handlar också om att hushålla 
med de resurser som vi har och att återvinna och återanvända så mycket som möjligt. 
Att helt enkelt bevara de kretslopp som finns mellan naturen och människan. 

 
Fred på jorden och världsekonomin verkar, genom de intervjusvar som ingår i denna 
studie, inte vara självklara delar i hållbar utveckling på samma sätt som den ekologiska 
aspekten, för dessa tre lärare. Både de ekonomiska och sociala delarna finns däremot 
med i svaren vilket leder till frågan om jag skulle fått höra mer av dessa dimensioner 
om intervjuerna varit längre eller skett vid upprepade gånger. Undervisningen för 
hållbar utveckling är någonting som sker övergripande på de intervjuades skolor och 
som inte är knutet till ett enskilt ämne. 

 
I frågan om hur man skulle kunna tillämpa undervisning för hållbar utveckling i 
verksamheterna var det just sopsortering som de nämnde. Det talades även mycket 
om studiebesök på återvinningscentraler men också ut i naturen för att bekanta sig 
med miljön som den är. Generellt är det närmiljön som lärarna har påpekat i den här 
studien och det är också här som verksamheten har möjlighet att påverka. De 
kommunala lärarna pratade även om lektioner där de ser på andra ställen på jorden, 
hur det ser ut där, jämförelser med Sverige samt diskuterar vad vi kan göra för att det 
ska bli bättre på andra ställen eller i andra länder. 

 
De pratar alla tre om att själva syftet med undervisning för hållbar utveckling är att 
forma elever som i framtiden själva kan fatta beslut och kritiskt värdera utifrån de 
kunskaper de har om kretsloppen på jorden och om vad som egentligen är ett hållbart 
leverne. 

 
Jämförelser av lärarnas utsagor 
Det verkar vara den ekologiska aspekten som dessa tre lärare kommer att tänka på i 
första hand när de får höra begreppet hållbar utveckling. Men Kajsa och Linda verkar 
även tänka på ekonomiska aspekten eftersom de pratar om resursanvändande och 
återvinning i form av sopsorteringar. Kajsa tar även upp att de pratar om 
återanvändning vilket tyder på att den ekonomiska aspekten, med hushållning av 
resurser känns viktig för henne. My pratar också om hushållning av resurser och att 
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man inte ska slösa på papper exempelvis, men också mycket av att ge tillbaka till 
naturen i form av egna odlingar. Och även om My redan tidigt i vår intervju nämner 
den sociala dimensionen så är det just den ekologiska dimensionen som de alla verkar 
tänka på först och främst. 

 
Men precis som Pettersson (2014) skrev, så verkar det vara ett vanligt drag att det är 
just den ekologiska dimensionen som känns mest självklar i arbetet med hållbar 
utveckling (s. 71). Och lite längre in i samtalet dyker de andra två dimensionerna  
också upp. Av dessa tre lärare är det bara My som kommenterar världsekonomins roll 
i det hela genom att påpeka att det är ett problem att allt måste gå med vinst idag, 
vilket inte är hållbart. I övrigt så är det just genom resursanvändning i form av 
återvinning och konsumtion i form av återanvändning, som den ekonomiska 
dimensionen lyfts fram. 

 
Den sociala dimensionen syns lite i alla tre intervjuerna men har inte en sådan stor 
roll. My berättar om att det viktiga är att forma nästa generation till empatiska 
individer och både Kajsa och Linda berättar om empati och medkänsla för polernas 
djur som lider av de smältande isarna. Alla tre tar de upp handlingsförmåga och 
vikten av att agera på något plan. Men hur de skapar handlingskraftighet hos eleverna 
ter sig på lite olika sätt. Linda pratade även om att de gjort nedslag i olika delar av 
världen där det vart oroligheter och även att de har diskuterat rent vatten. Det vittnar 
om att rent vatten och krig, med andra ord mänskliga rättigheter, också räknas in i 
arbetet om hållbar utveckling för Linda. 

 
Och det verkar vara just i de tre dimensionerna som de tre lärarna känner sig hemma. 
My pratar mycket om att upptäcka naturen via konkreta upplevelser som går att dra 
paralleller till undervisning i, för och om miljö. Men hon pratar även mycket om att 
det måste finnas en balans i världen för att det ska finnas en hållbarhet vilket kan syfta 
lite mer till de tre dimensionerna än till miljöundervisningen. Linda och Kajsa pratar 
istället om studiebesök, vilket också skulle kunna kopplas till undervisning i miljön; 
men kopplingarna till de tre dimensionerna känns ändå lite tydligare. 

 
Det går också att dra paralleller till Öhman och Öhman, när de skriver om 
harmoniperspektiv och konflikperspektiv på undervisningen (Öhman & Öhman, 2012 
s. 62). Linda och Kajsa skulle, om än inte konstant, kunna generaliseras till ett 
konflikperspektiv eftersom de tar upp miljöhot och olika problem i världen. Eleverna 
får möta olika problem och ta ställning till dessa samt fundera över hur deras 
handlingar skulle kunna hjälpa eller stjälpa den hållbara utvecklingen. My å andra  
sidan har mestadels ett harmoniperspektiv på sin undervisning då hon väljer att istället 
för att konfrontera eleverna med de svåra problem som finns i världen idag, överösa 
eleverna med härligheterna på jorden. Öhman och Öhman menar dock att båda 
perspektiv är nödvändiga för att undervisningen ska verka för en framtida hållbar 
utveckling. Författarna skriver att hot om katastrofer sällan uppmanar till en 
handlingskraftighet hos eleverna. Men inte heller förbereder lärarna eleverna för de 
problem de kommer ställas inför genom att skjuta fram de jobbiga frågorna till 
framtiden (Öhman & Öhman, 2012 s. 69). 

 
Sammanfattning 
Redan tidigt i analyseringsprocessen blir det tydligt att dessa tre lärare har väldigt olika 
sätt att se på både vad hållbar utveckling är och hur detta skulle kunna tillämpas i 
verksamheten. 
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My som har en starkt ekologisk syn på hållbar utvecklig och även ett starkt 
harmoniperspektiv i sin tillämpning, sticker ut mest i trion som intervjuats. Genom att 
guida sina elever i den underbara värld vi lever i anser hon sig ge sina elever alla de 
verktyg som de behöver för att senare i livet kunna förstå vad som behöver göras och 
hur de ska kunna handla för en hållbar utveckling. 

 
Kajsa har i motsats till My mer av ett konfliktperspektiv i sin tillämning och pratar om 
att jorden nu är sjuk och att vi måste agera för att hjälpa jorden att friskna till. Det är 
just medvetenheten om vad man kan göra och möjligheten att handla här och nu som 
är drivkraften i Kajsas syn på hållbar utveckling. Hållbar utveckling finns inte bara 
som ett tema på lektionerna utan hela tiden runt omkring oss och tydliga kopplingar 
kan göras till ordspråket ”en kan inte göra allt, men alla kan göra något” kan göras 
genom vår intervju. Kajsa berättar även om empati till djuren som blir lidande av vår 
överkonsumtion och att hon tillsammans med eleverna funderar på vad de kan göra 
för att hjälpa dessa. 

 
Linda har i likhet med Kajsa också mer av ett konfliktperspektiv på sin tillämpning 
men prioriterar frågan med resursåtervinning och därmed också den ekonomiska 
aspekten på hållbar utveckling. Hon berättar att det är framförallt närmiljön som är 
viktig i arbetet men berättar sedan att de också ser på andra delar av världen. Hon 
belyser till skillnad från de andra två att hon även gör jämförelser över olika tider. 
Linda är också den enda som diskuterar den sociala aspekten av hållbar utveckling i 
en bredare mening än ”empatiska och handlingskraftiga, intellektuella 
medmänniskor”. Linda berättar att oroligheter i världen och rent vatten också ingår i 
arbetet med en hållbar utveckling och hur man ska kunna handla för att få en mer 
jämnställd jord över lag. 

 
Diskussion 
I det här avsnittet av studien diskuteras först metoden och sedan resultatet utifrån de 
tre frågeställningarna som satts upp för arbetet. 

 
Metoddiskussion 
Eftersom jag meddelat lärarna att jag kommer att intervjua dem om hållbar  
utveckling, får de också en möjlighet att läsa på inom ämnet om de så önskar. Det 
finns här en liten risk att jag skulle ha fått ett annat svar om jag inte meddelat dem mitt 
tema från början. Men då jag inte berättat vad jag är ute efter inom ramarna för 
hållbar utveckling anser jag att det känns orimligt att de skulle kunna förbereda sig 
något mer nämnvärt och tror att deras egna tankar och tillvägagångssätt ändå kommer 
att märkas. 

 
Lärare från olika skolor valdes ut för att inte påverka resultaten med att de från början 
var hoparbetade som ett arbetslag. Jag valde även att försöka få lärare från både 
fristående och kommunala skolor samt skolor från olika kommuner eftersom det är 
mindre risk att lärarna då kommer från sammarbetande skolor och för den sakens 
skull redan har diskuterat ämnet sinsemellan. Och ett hopp om ett mer nyanserat 
resultat i och med detta. Studien utfördes med tre lärare vilket ger en insyn i hur 
verksamma lärare uppfattar begreppet hållbar utveckling samt hur detta skulle kunna 
tillämpas i verksamheten. Ett högre antal intervjuade lärare hade dock bidragit till en 
större förståelse och nyansering av hur lärare i allmänhet ser på ämnet. Tyvärr fick jag 
inte svar av fler lärare så det fanns ingen möjlighet att, inom tidsramarna för arbetet, 
intervjua fler lärare. 
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Kvale & Brinkmann (2009) beskriver en intervju som ett samtal med ett professionellt 
fokus (s. 43) och jag vill mena att jag höll samtalet ganska avslappnat i och med att jag 
hade tre frågor som jag lät lärarna diskutera och prata om för att uttrycka sina tankar 
och åsikter. Men det är också viktigt att tänka över sina frågeställningar och vad man 
säger under intervjuerna för att inte färga av sig på den intervjuade. I och med att jag 
försökte hålla mig passiv i intervjuerna minskar jag risken att färga av mig på den 
intervjuade och jag anser att mina frågeställningar inte är ledande. Däremot gjorde jag 
tolkningar i slutet av intervjuerna som de intervjuade fick reagera och svara på. Det 
finns dock alltid en risk för det som Larsen (2009) kallar för intervjueffekten där den 
intervjuade säger det som den intervjuande kan tänkas vilja höra (s. 27). Och även min 
passivitet skulle kunna påverka den intervjuade på så vis att denne tänker att jag vill 
avrunda eller inte är delaktig i dialogen. För att försöka undvika sådana tankar hos  
den intervjuade så var jag aktiv på andra sätt, genom nickningar och respons i form av 
småord. 

 
Intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna fokusera på samtalen. De 
transkriberades sedan i vilket man också har en möjlighet att än en gång kunna läsa 
mellan raderna på ett nytt sätt. Men i och med inspelningen har jag också möjlighet 
att se på både intervjusvaren och mina egna uttalanden ordagrant och inte bara mina 
anteckningar och minnet. Mina intervjuer var ganska korta, mellan 7 och 11 minuter 
långa, vilket väcker tankar om ifall jag skulle ha fått ett annat svar om intervjuerna var 
längre eller om jag intervjuade samma lärare ett flertal gånger. Då alla tre lärare uttalar 
sig mer om den ekologiska aspekten av hållbar utvecklingen, men också nämner både 
den sociala och ekonomiska, skulle jag kunna tänka mig att alla tre aspekter av 
begreppet skulle få mer utrymme om samtalen varit längre eller upprepade. 
Därigenom är mitt resultat endast ett vittne av vad de tre verksamma lärarnas 
omedelbara tankar på hållbar utveckling och kanske inte deras egentliga, djupare 
uppfattningar. Detta medför också en risk att jag i mitt analysarbete övertolkar 
lärarnas olika utsagor eftersom det inte finns så mycket empiri att grunda sig på. 

 
Enligt vetenskapsrådets fyra grunder till etiska ställningstaganden i forskning anser jag 
att jag uppfyller de krav som vilar på mig. De intervjuade är anonyma och det går inte 
att identifiera dem genom det jag har skrivit i mitt arbete. De har också meddelats i 
förväg genom mitt missivbrev att de när som helst kan avbryta sitt deltagande och att 
deras utsagor endast kommer att användas i forskningssyfte. Inte heller kommer 
arbetet att påverka dem på något negativt sätt efter publicering. 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med det här arbetet var att ta reda på hur tre verksamma lärare i grundskolan 
uppfattar begreppet hållbar utveckling och hur de har arbetat med det samt hur de 
tänker sig att undervisning för hållbar utveckling kan tillämpas. Resultatdiskussionen 
har delats upp under de två frågeställningarna för att på ett översiktligt sätt gå igenom 
svaren för var och en. Därefter följer en sammanfattning över de likheter och 
skillnader som upptäcktes i analysarbetet av de tre intervjusvaren. 

 
Vad anser verksamma i lågstadiet, ingår i begreppet hållbar utveckling?  
Lärarna som intervjuades verkar vara ganska överens om att en hållbar utveckling 
handlar om att värna om miljön och dess kretslopp. My pratade mycket om att 
kretsloppet måste fungera och att det måste finnas en balans för att det ska vara 
hållbart. Hon pratade om empatiska människor, att det är ohållbart att gå med 
konstant vinst på allting och om naturens härlighet som måste värnas om. Linda 
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fokuserade på återvinning och sopsortering men tog också upp vattenförsörjning, 
oroligheter i världen och de smältande isarna. Kajsa pratade, liksom Linda, mycket 
om återvinning men också återanvändning och resurssparande. Kajsa tog även hon 
upp de smältande isarna och empati för djuren som lider som en konsekvens av vårt 
handlande. 

 
De tre dimensionerna, det ekologiska, ekonomiska och sociala, går att urskilja rent 
överlag i intervjusvaren som framkom men alla lärare tog inte direkt upp alla tre 
dimensioner. Den ekologiska dimensionen är väldigt tydlig hos dem alla tre. Den 
sociala dimensionen finns nämnd i alla intervjuer också mer eller mindre och samma 
sak med den ekonomiska dimensionen. Det vittnar om att hos de tre verksamma 
lågstadielärare jag intervjuade är det just den ekologiska aspekten av hållbar utveckling 
som verkar vara den starkaste och det de kommer att tänka på mest. Om jag skulle 
generallisera mina resultat så skulle jag påstå att det är den ekologiska aspekten som 
verkar vara den största och det som verksamma lärare verkar tycka vara viktigast. På 
andra plats kommer sedan den ekonomiska aspekten med hushållning av resurser och 
återvinning samt återanvändning. Sist men inte minst hamnar sedan den sociala 
aspekten med empati för våra medmänniskor och verkningar för fred och jämställdhet 
på jorden. 

 
Dock är det svårt att dra några större slutsatser över lag då mina intervjuer är ganska 
korta, det är svårt att veta att de intervjuade svarat helt sanningsenligt eller om någon 
drabbats av ”intervjueffekten” samt att jag inte vet ifall undersökningen, vid 
upprepade intervjuer av samma lärare, hade gett samma resultat. 

 
Hur anser versamma lärare i lågstadiet att undervisningen ska kunna verka för en 
hållbar utveckling? 
Här var lärarna lite mer oense och den som skiljer ut sig mest i trion är My. My 
menade att hennes ansvar var att låta eleverna upptäcka alla samband i den fantastiska 
miljö som finns runt omkring dem, för att de sedan ska kunna förstå och handla för 
en förändring. Kajsa och Linda var lite mer lika i den här frågan och pratade båda två 
ganska mycket om just återvinning och vikten av att hålla rent och hushålla med 
resurser. Resurshushållning pratade även My om och även återanvändning i form av 
kompostering och odling. 

 
Alla tre verkade fokuserade på att skapa empatiska, handlingskraftiga och kritiskt 
tänkande människor, precis som Världsnaturfonden (2010) menar är det som 
undervisning för hållbar utveckling handlar om (s. 59). Lärarna berättade alla tre om 
lite olika arbetsätt de har använt sig av för att försöka lära ut en hållbar utveckling till 
sina elever. Och de verkar alla ha sett till närmiljön i första hand för att sedan arbeta 
sig ut mot det mer abstrakta och globala. Kajsa och Linda pratade till exempel om 
polerna och Linda hade även arbetat med Afrika. 

 
Kajsa berättade mycket om att hon verkar för ett handlande hos eleverna på så vis att 
de får tänka efter hur mycket mat de tar, sortera soporna, fundera över 
återanvändning och städa upp och sortera om de hittar något skräp ute på rasterna. 
Linda berättar också om sopsortering och att de verkar för agerande och tänkande till 
den grad att eleverna själva har sagt ifrån om den bristande sopsorteringen på skolan. 
Till skillnad från Kajsa och Linda så pratar My inte om ett agerande med en gång, 
utan ett framtida agerande av sina nuvarande elever. Genom att lära eleverna att ta 
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ansvar för sina handlingar i tidig ålder, och sedan lära dem om alla samband i naturen 
vill My att de ska växa upp till kritiskt tänkande och handlingsaktiva människor. 

 
Skillnader och likheter som framträtt under analysarbetets gång 
De skillnader som utmärker sig mest är nog att Kajsa och Linda som arbetar i 
kommunala skolor, mestadels pratar om återvinning och sopsortering. De hjälper och 
lotsar sina elever till handlande redan idag och ett kritiskt tänkande. Eleverna är aktivt 
med och funderar på vad man kan göra för att hjälpa till att skapa en hållbar 
utveckling. De ser på olika platser i världen och upptäcker att alla kanske inte har det 
lika bra som vi här i Sverige. Kajsa pratar om återanvändning av resurser också 
eftersom inte ens här i Sverige har alla det lika bra. 

 
My å andra sidan vill lära barnen om det fantastiska värld vi lever i och skapa en 
framtidstro istället för en oro för framtiden. Hon säger att det är i vuxen ålder som 
man sedan upptäcker att allt inte står rätt till i världen och att det är då som hennes 
elever kommer att handla för en hållbar utveckling. Idag handlar det mer om att 
upptäcka världen och skapa en framtida önskan om att ha kvar den. 

 
Genom att generalisera lärarnas utsagor går det att dra paralleller till att Linda och 
Kajsa har mer av ett konfliktperspektiv på sin undervisning medan My har mer av ett 
harmoniperspektiv. Nu är det inte så att det enda Linda och Kajsa gör är att ta upp 
och behandla konflikter i världen, och på samma sätt väjer inte My för alla frågor om 
konflikter eller orättvisor. Vilket är bra eftersom Öhman och Öhman (2012) menar 
att lärare behöver lite av båda perspektiven för att kunna forma och förbereda 
eleverna till tänkande och agerande människor i framtiden. 

 
Avslutande kommentarer och framtida forskning 
Rent generellt kan man säga att även om begreppet hållbar utveckling är ett väldigt 
komplext begrepp, har dessa tre lärare ändå en ganska likartad syn på vad det innebär 
och hur man kan tillämpa hållbar utveckling i skolan. Den vanligaste synen på hållbar 
utveckling, forskare emellan, är just att det handlar om treenigheten i det sociala, 
ekologiska och ekonomiska. Dessa tre finns också mer eller mindre representerade i 
alla de tre lärarnas intervjusvar. All undervisning handlar alltid om ett urval av 
arbetssätt och arbetsmaterial och alla lärare lär inte ur allting precis lika. Detsamma 
gäller med arbetet om hållbar utveckling. Genom att arbetet ändå är holistiskt och 
ämnesövergripande i skolorna samt att de innefattar alla tre perspektiv, kan det ändå 
sägas att undervisningen i hållbar utveckling är lika likartad i Sveriges skolor som 
resten av undervisningen. 

 
Det är dock ett ständigt problem att vi kan prata om hållbar utveckling och i samma 
samtal, mena två olika saker. Detta gör att ett ständigt pågående samtal om hur vi 
uppfattar hållbar utveckling behövs. Däremot kan man alltid ställa sig frågan om detta 
verkligen är ett problem, och inte en möjlighet till en djupare förståelse både mellan 
sina arbetskamrater men också i sig själv. 

 
Ett steg vidare härifrån skulle kunna vara att se på om undervisningen för hållbar 
utveckling rent praktiskt matchar lärarnas utsagor och tankar om hur det kan 
tillämpas i undervisningen. Observationer över en längre tid skulle kunna bidra till en 
översikt av hur ämnesövergripande hållbar utveckling är i klassrummen eller hur 
aktuellt det är på skolorna utanför klassrummet. En annan intressant fråga att 
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undersöka hade vart hur delaktig övrig skolpersonal känner sig, och är, i arbetet med 
hållbar utveckling i skolan. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Missivbrev 

 
 

Examensarbete 2 om hållbar utveckling 
 

Hej! 
 

Jag går min sista termin på Högskolan Dalarnas grundlärarprogram och skriver nu del 
2 av mitt examensarbete som handlar om hållbar utveckling. Syftet med mitt 
examensarbete är att ta reda på hur verksamma lärare i lågstadiet ser på hållbar 
utveckling. Detta kommer att undersökas genom intervjuer med verksamma lärare i 
lågstadiet som kommer att spelas in och sedan transkriberas. Resultaten kommer 
endast att användas i vetenskapliga syften och de intervjuade samt skolorna de arbetar 
på kommer att vara helt anonyma. 

 
Min önskan är att få kontakt med verksamma lågstadielärare på olika skolor och även 
i olika kommuner. Jag undrar nu om du skulle ha möjlighet att delta i min 
undersökning? Din medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att 
du behöver motivera dig vidare. Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av 
dig antingen till mig eller till min handledare Robert Thorp. 

 
Amelie Östergaard Robert Thorp 
0735398999 rth@du.se 
amelie.ostergaard @hotmail.com 

 
 

Amelie Östergaard 
[Kommun], 2015-09-16 

mailto:rth@du.se
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till verksamma lärare 
 

• Hur skulle du definiera begreppet hållbar utveckling? 
 

• Vad anser du ingår i begreppet hållbar utveckling för dig som lärare? 
 

• Hur anser du att undervisning för hållbar utveckling skulle kunna 
tillämpas i verksamheten? 
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Bilaga 3: Intervjuer 
 
 

Intervju med Kajsa 
Verksam lärare på en kommunal, multikulturell F-9 skola i en mindre kommun 
24 september 2015 

 
Jag: Så, då kan ju du få börja med att presentera dig själv. 

 
Kajsa: Ja, jag heter Kajsa [efternamn] och jag arbetar nu i årskurs 4 på [skolan]. Och är 
lärare i NO och svenska kanske jag ska säga. 

 
Jag: Hur skulle du definiera hållbar utveckling? 

 
Kajsa: Mm. När vi pratar om hållbarutveckling med eleverna så pratar vi om hur man 
ska få jorden att leva så länge som möjligt. Och vi pratar ofta om att jorden håller 
på… Att den har fått feber. Och vi pratar mycket om hur vi själva känner oss när vi 
blir sjuka och att… Ja ungefär så. 

 
Jag: Mm. Feber alltså… 

 
Kajsa: Ja, feber. Och hur vi ska göra för att få en frisk jord. 

 
Jag: Låter ju jättebra. Men hur skulle DU definiera hållbar utveckling? Om du tänker 
på hur du ser på hållbar utveckling… 

 
Kajsa: Ja, jag tänker nog också ungefär så. 

Jag: Att jorden har feber? 

Kajsa: Ja, nej… Men att vi ska hjälpa jorden att hålla så länge som möjligt. Att inte 
slösa så mycket med våra resurser och så… Ja… 

 
Jag: Ja… Absolut. 

 
Kajsa: Nej men just hållbar utveckling. Det syftar ju till att vi ska få jorden att hålla så 
länge som möjligt i dess utveckling, alltså under tiden som vi lever här. Så att det är ju 
inte bara svårt att definiera det för sig själv, utan jag tycker även det är svårt att 
förklara för eleverna så att de ska förstå själva begreppet. För att hållbar utveckling är 
ju inte ett ord som vi kanske använder så mycket i vår vardag. 

 
Jag: Ja absolut. Jag tyckte att det var jättekomplicerat innan jag… Det är fortfarande 
jättekomplicerat. Och jag har ju ändå skrivit ett långt arbete… Men ja. Nu har du ju 
änna svarat lite på nästkommande fråga, men om du vill utveckla det lite. Vad innebär 
det för dig som lärare? Hållbar utveckling. 

 
Kajsa: Mm. Ja men det innebär ju att jag undervisar eleverna, inte bara i NO utan 
även i övriga ämnen, att man hela tiden tar upp vad man kan göra. För att vara så 
snäll mot vår planet som möjligt. Vi går till återvinningscentralen, man kan göra 
studiebesök på returen, den där stora återvinningscentralen vi har i [kommun 1], vi 
sorterar papper, vi… Hittar vi någonting på skolgården så går vi och lämnar det i vår 
sortering här på skolan, som vi har. Vart ska den ligga? Vad är det för någonting? Vi 
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pratar mycket om vad kan man återvinna? Vad kan man återanvända? Vad är farligt 
avfall? Och…. Och det är inte bara i NO utan det är ju sånt som ingår i vardagen. I 
matsalen så pratar man om att man inte ska slänga så mycket mat och… Ja. 

 
Jag: Jättebra. Och hur anser du att hållbar utveckling skulle kunna tillämpas i 
verksamheten? 

 
Kajsa: Mm. Det är ju litegrann som jag nämnde innan det att man försöker integrera 
det även i vardagen och inte bara när man just kanske pratar om hållbar utveckling 
utan… Även i övriga ämnen. 

 
Jag: Mm… Ja precis… 

 
Kajsa: Nej men att man tar till vara på det som händer i vardagen. 

 
Jag: Och skapar en utveckling som är hållbar… för… miljö och människa? 

 
Kajsa: Ja precis! Och sen kanske man inte alltid pratar om att man gör det för att 
våran planet ska hålla så länge som möjligt. Men man grundar ju alltid ett beteende… 
eh… hos dem som ska bli våra framtida samhällsmedborgare. Och att… Jag vet 
inte… Jag har väl tyckt lite gann att man försöker skapa lite empati också att… Vad är 
det som händer när isarna smälter? Och så tittar vi på en isbjörn som ser svult… 
Alltså en mager isbjörn och då ser man ju med en gång ”åh, vad kan vi göra?” Alltså 
att man spelar lite på känslorna också. 

 
Jag: Ja men absolut. Medkänsla för andra… 

 
Kajsa: Så att man skapar ett beteende som också är hållbart i längden, som sitter i 
ryggmärgen hos eleverna… 

 
Jag: Ja… Men det känns ju jättebra det här och tack så mycket för att jag fick komma! 
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Intervju med My 
Verksam lärare på en privat F-6 skola i en mindre kommun 
12 oktober 2015 

 
Jag: Så! Då kan ju du få börja med att presentera dig själv bara, så att jag har det på 
inspelningen… 

 
My: Ja! Jag heter My [efternamn] och arbetar på montessoriskolan [namn på skolan]. Och 
jag jobbar i en två-trea. Ja. Det är väl ungefär så. 

 
Jag: Ja, härligt! Det låter bra. Och då undrar jag… Hur skulle du definiera begreppet 
hållbar utveckling? 

 
My: Hållbar utveckling är… för mig… att vi har ett kretslopp som fungerar. Att vi 
har ekonomi som funkar, så att det blir hållbart. Ehm… Det är ju problem med det 
här att det ska vara vinst på allting för det anser ju inte jag är hållbar utveckling. Utan 
att det ska tillbaka till naturen och tillbaka igen i ett kretslopp. Att vi inte ska ta ut mer 
än vad vi behöver av jordens resurser. Ungefär så… 

 
Jag: Ja men absolut. Det låter jättebra. Och hur anser du… Eller vad anser du… Jag 
läser ju som en kratta… ingår i begreppet hållbar utveckling för dig som lärare? 

 
My: Ja det är ju att försöka förmedla de här tankarna till barnen. Och… och det.. 
Maria Montessoris tanke är ju ganska grundläggande i det här. Så hon har ett tankesätt 
som heter… Nu tappar jag alltid bort detta namnet så nu ska jag läsa på i min bok. 
Den kosmiska planen. 

 
Jag: Den kosmiska planen… 

 
My: Den kosmiska planen. Och den handlar om att vi alla hör ihop, både djur och 
natur och människor hör ihop. Vi har alla ett syfte på denna jorden. Det är, vi har ett 
uppdrag på… Vi som lärare har ett uppdrag att se till att varje barn utvecklas till det 
som det barnet var ämnat för. Så att alla barn kommer hit med resurser som det är 
min uppgift att ta vara på. Och… Och då tänker vi oss att det blir smarta barn av det. 
Och empatiska barn. Det är vår tanke. Sen lyckas vi väl inte alltid, men det är i alla fall 
vår grundtanke. 

 
Jag: Ja precis. 

 
My: Och vi försöker lära barnen… Om djur och natur… Och om hur alltting hänger 
ihop i världen. Alltså vi pratar ju om rymden, och om planeterna och hur jorden 
skapades och hur människan skapades och hur livet skapades. Vi har gedigna 
berättelser om det som vi berättar för våra barn. För att väcka nyfikenhet och lust att 
lära om djur och natur och om hur allting hänger ihop. Så det finns en väldigt 
detaljerad grundtanke i montessoripedagogiken som…. Handlar om hur allting har 
skapats och hur allting är beroende av varandra. 

 
Jag: Mm… Så det… Hållbarheten kommer in i att det blir som ett kretslopp alltihopa 
liksom..? 

 
My: Ja! Alltså brister det i de här… I det här sammanhanget som vi alla ingår i, då 
brister det ju i hållbarheten… Så tänker man… Så att… 
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Jag: Och det är lite så som du tänker… Alltså själv som person också…? 
 

My: Ja det är så som jag tänker själv som person också. Att… Det är så. Allting på 
jorden hänger ihop. Och skadar vi de kedjorna så… så… Har vi inget hållbart 
samhälle längre. 

 
Jag: Nej precis… Det lät väldigt… Jag tänkte säga matnyttigt, men det är inte riktigt 
det rätta ordet… Men jag hoppas att du förstår vad jag menar… 

 
My: Ja… 

 
Jag: En bra tanke liksom! 

 
My: Ja det är en bra grundtanke. Sen ska man ju ha in all det här i ett sammanhang 
som är begripligt för barnen. Och på nått vis tycker jag att… 
Montessoripedagogiken… Jag är ganska ny montessoripedagog. Jag har jobbat i 
skolan, alltid. Men bara varit i montessoriskolan i fyra år. Men jag ser ju… Alltså… 
Montessoripedagogiken och vår läroplan… ah… dom är… väldigt lika. Man 
använder olika språk. För Maria Montessori levde ju för länge sen. Hon hade ju sitt 
språk. Men hon var ju både vetenskapsman och… Och… Pedagog och… och så.. Så 
att hon fick ju… och läkare. Så hon fick ju ihop det här. På ett väldigt tydligt och på 
ett förvånansvärt fantastiskt sätt. 

 
Jag: Ja absolut! 

 
My: Så att… Det är bara att börja gräva där man står! 

 
Jag: Hur anser du att undervisning för hållbar utveckling skulle kunna tillämpas i 
verksamheten? 

 
My: Ja som sagt, hållbar utveckling för mig, det är att man förstår hur allting hänger 
ihop. Eh.. Och då lär vi ju våra barn som olika sortsers djur och om olika sorters 
växter och om vem som äter vad och vilka som är växtätare och vilka som är 
djurätare och sånna saker. Och sen så har vi… Ehm… Alltså konkreta saker är ju att 
vi har grön påse som vi lägger alla apelsinskal i… Eller inte apelsin men… Alla 
fruktskal och sånt i. Vi lär oss om kretsloppen, alltså livscykler för… för olika… djur. 
Alltså maskarna är ju intresserade av det som vi har i producerat här. Och vi har ju en 
jättefin trädgård med ett växthus i som vi kan använda. För att liksom få till att vi 
liksom… fixar vi maskmat här och så fixar maskarna till oss… Vi försöker återvinna 
genom att inte slösa. Va… Ja. Vi har små lappar där som man kan skriva på istället 
för att man ska ta ett stort och fint papper på varje gång man ska skriva något litet så 
har vi små smålappar där som man kan ta. Och vi försöker tänka på sånna saker. 
Eh… Sen åker vi till Bergagården med jämna mellan… Eller varje år. För att få… Ja, 
för att få de här naturupplevelserna och så… Så jag är inte så säker på att det är just… 
Vad ska man säga… Lärsit.. De konkreta… Alltså de abstrakta lärsituationerna som är 
det viktiga i så här tidiga åldrar. Utan för mig så är det… Steg 1 upptäck vilken 
fantastisk värld vi har. Steg 2 hur ska vi göra för att vara rädda om den. Men för att 
kunna förstå vad det är man ska vara rädd om, så måste… Att man ska vara rädd om 
den. Så måste man förstå… Alltså man måste ha någon slags upplevelse med sig. Från 
det konkreta till det abstrakta. Så konkreta härliga uppgif… upplevelser i naturen. 
Tycker jag är hållbart i ett klass… grunden till hållbar utveckling i ett klassrum. 
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Jag: Absolut… 
 

My: För vet inte barnen vad jag pratar om, så kan jag…. Visst, jag kan ha jättekäcka… 
ehm… Fina lektioner här. Men det hjälper ju inte om barnen inte har egna 
upplevelser att relatera till. Så att det… Det… Det… Filtrera vatten och sånna saker. 
Mm… Det är ju sånt man kan göra. Det finns ju massor med tips och idéer på vad 
man kan göra… Ägna sig åt konkreta saker i klassrummet. Ja… Jag vet inte om det 
var svar på din fråga? 

 
Jag: Jo men det är väl jättebra… Saker som man kan arbeta med, och göra för att… 
Barnen ska förstå vad som behövs göras för att världen ska… överleva. Eller klara 
sig… Så absolut! 

 
My: Sen så tänker jag så här… Det du sa nu med att ”vad behövs för att världen ska 
överleva”. De här små barnen… de… de… för de är ju världen självklar. Det är ju vi 
intellektuella, lite… Vi vuxna som vart med ett tag som inser att det kanske inte… 
världen mår så himla bra. Men det, där har ju inte… Där är ju inte de här små barnen. 
För de är ju i den här fantastiska världen och håller på och upptäcker den… och hur 
allting hänger ihop. Och det tänker jag att det är grunden till att så småningom bli en 
smart vuxen som tänker att… Som kan se i sambanden. Men har jag lärt dem 
sambanden i naturen. Och de, senare i liver upptäcker att, det har blivit något fel… då 
kan de relatera tillbaka till det. För då har de grunden. Ja men jag förstår att det här 
händer för att jag vet hur allting hänger ihop. Så att… det… Jag vill inte prata så 
mycket om att… Jag vill ingjuta hopp och framtidstro på sånna här små barn. Så jag 
vill inte prata om att ”Åh nu måste vi vara rädda om världen” och ”hur ska det gå” 
och så… Det. Det har jag svårt för. Däremot vill jag gärna tala om hur underbar värld 
vi har. 

 
Jag: Ja precis… 

 
My: Och… Få… Uppleva den med alla sina sinnen. Så tänker jag. 

 
Jag: Ja, och det är väl jättebra! Det känns om att man skapar starka individer. Om de 
får tycka och känna som de vill eller så… 

 
My: Starka och tänkande individer som kan… som kan… som inte bara går i flock 
utan som kan reflektera själva. Det är ett sätt att få… Att lägga en bra grund. Och det 
är det som montessoripedagogiken bygger också på att… Jag menar här… Här är det 
ju ingen som står och har lektioner. Utan varje barn. Målet för varje barn är för oss att 
de ska äga sitt eget lärande kunna vara självgående. Och kunna… Alltså kunna äga sitt 
lärande och se, vad de behöver… få i sig för att bygga… bygga sin… ehm… sina 
kunskaper. Så att det… Mmm.. A. Tycker nog att hela montessoripedagogiken bygger 
på ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. 

 
Jag: Mm.. 

 
My: Mm. Så tänker jag. 

 
Jag: Ja! Och det tackar jag jättemycket för! 
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Intervju med Linda 
Verksam lärare på en kommunal F-6 skola i en liten kommun 
14 oktober 2015 

 
Jag: Då startar jag inspelningen, så skulle du kunna få börja med att presentera dig 
själv. Och vad du jobbar med… Eller ja. 

 
Linda: Ja, ja. Ok. Jag är lärare, pedagog. Svenska 1-7. Svenska-SO pedagog och jag 
har jobbat sen jag tog min examen då… 2000… Januari 2000. Och jag har jobbat på 
en mindre skola får man väl säga. 100… 175 elever. En F till… Förskoleklass till 
årskurs 6 skola. Och jag har jobbat. Först så jobbade jag på mellanstadiet och sen så 
jobbade jag på lågstadiet. 

 
Jag: Jättebra! Då är min första fråga då.. 

Linda: Ja! 

Jag: Hur skulle du definiera begreppet hållbar utveckling? 
 

Linda: Mm. Ehm… Hållbar utveckling för mig, det är… Hur vi lever. Och att vi ska 
kunna fortsätta leva på det här jordklotet i fortsättningen också. Och vad vi gör 
liksom… Här och nu. Vi… I vår närmiljö så att säga. 

 
Jag: Ja… 

Linda: Ja. 

Jag: Och vad anser du ingår i begreppet hållbar utveckling för dig som lärare? 
 

Linda: Jo men då tänker jag så här att… Då är det viktigt att… Eftersom jag nu 
jobbar med 8-9-10 åringar, så är det viktigt att… De börjar ju liksom att förstå… Och 
de har lätt för att ta till sig detta. Ehm… Som vi pratade om. Hur… De förstår det 
här med gifter och de förstår det här med… Mycket kring hur vi ska hantera sina 
sopor och liksom sånna här vardagliga saker. Ehm… Är egentligen ingenting konstigt 
att få med sig in i skolans värld utan det börjar bli så. Det ligger nära dem så att säga 
så det är lätt att… blir… Det är inte så svårt att få till. Sen att de är medvetna och de 
vill, liksom. De vill att vi ska… sopsortera i skolan. Att… vi har så att vi kan. Ah. 
Sköta det så gott vi kan på skolan så det har de fått inflytande över. Och det var 
ganska länge sen som de tyckte att vi skulle sopsortera lite bättre… Så då gjorde vi 
det. Så det har vi nu. 

 
Jag: Ja. 

 
Linda: Ja… Nej men… Ja… Jag vet inte… Vad jag ska säga mer… 

Jag: Nej men det låter jättebra. 

Linda: Det ligger nära… Och det ligger liksom nära till hands hur vi har det här i 
[stadens namn]. Som om… Vi har vart… Med nästan alla klasser som vi har haft nu de 
sista fem åren… Har vi vart… Då är det viktigt… Då har vi haft sånt tema också som 
handlar om miljön. Och då har vi vart runt på sop… Återvinningsstationer här och 
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sånt så de vet vart den ligger och, de kan följa med sina föräldrar och sopsortera där 
och… Ja sånna saker. Allt vi gör försöker vi att det ligger nära eleverna själva. 

 
Jag: Ja precis så att det blir… Så att de känner sig trygga i vad som händer. 

Linda: Mm. 

Jag: Och vad… Hur, anser du att undervisning för hållbar utveckling skulle kunna 
tillämpas i verksamheten? Det är ju lite det du har pratar om här nu men… 

 
Linda: Ja, det är ju lite det vi har vart inne där på. Ja precis… Ehm… Samtidigt ska 
man ju försöka få med det så mycket som möjligt. Och det gör vi då och då när det 
passar ihop med det vi gör för övrigt. Som… Ja… Nu… Alldeles nyligen så har vi 
jobbat med forntiden. Och då… Historia. Och… Det kan man ju också koppla till 
hur vi lever idag och den hållbara utvecklingen. Hur det ser ut i dagens liv jämfört 
med det som var då. 

 
Jag: Mm… 

 
Linda: Då ligger vi ju inte så bra till. Idag. Kanske. Men… Så är det ju. Man måste ju 
ändå koppla tillbaka till… Ja, försöka få med det i ämnet som man jobbar med och få 
med det så gott det går helt enkelt. 

 
Jag: Ja precis… Mm. 

 
Linda: Och vi har också… Ja det har vi inte jobbat med nu men vi har också; Förra 
året så hade vi ett stort SO-tema i geografi kring världen, så att säga. Och då fick vi ju 
med mycket kring det också. Just det här kring miljöperspektivet om kring hur… 
Uppvärmningen och isen på polerna och sånt där. Mm. Även hur miljöarbetet så att 
säga, kopplas till… till… FN och det, hur världen ser ut idag med. Hur oroligt det ser 
ut på vissa ställen i världen. Och det kan ju kopplas lätt till att det finns ju inte rent 
vatten och det finns ju inte sånna saker… Ehm… Så det miljöperspektivet la vi också 
in i det temat då så att säga. Ah. 

 
Jag: Ja precis… 

 
Linda: Och då, just då så gjorde vi ett nedslag i Mali, i Afrika. Kring rent vatten och 
den problematiken där. Och även kring a bland annat pingvinerna då på sydpolen. 
Och det var ju lätt, de tar till sig det lätt. Och de gillar ju det, de tycker det är 
jätteroligt! Så det är några exempel på hur vi har jobbat. 

 
Jag: Ja men absolut. Det låter som att det är roliga exempel. 

Linda: Ja det var det! 

Jag: Precis. Det känns som att det är lätt för barnen att ta till sig till exempel pingviner 
och sån där… 

 
Linda: Jaa! Ja absolut! Det är jättespännande! 

Jag: Ja. Men då får jag tacka så mycket för mig! 
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