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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 uppfattar begreppet 
hållbar utveckling samt undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena och dess 
relevans för elever i årskurs 1-3. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare 
beskriver att de planerar och genomför undervisning om hållbar utveckling i So- 
ämnena i årskurs 1-3. Studiens syfte besvaras med hjälp av en kvalitativ metod i form 
av intervjuer med lärare. Resultatet visar att lärare ser på hållbar utveckling  och 
undervisning kring detta utifrån tre perspektiv som i studien benämns som miljö, 
socialt perspektiv samt ett omfattande begrepp. Det mest framträdande perspektivet 
är miljö följt av ett socialt perspektiv. Genom undervisning kopplat till hållbar 
utveckling i So får eleverna lära sig om hur man tar hand om naturen men även om 
sociala och samhälleliga frågor. Undervisningen bidrar även till att eleverna får 
kunskaper om demokrati samt till att ge eleverna förståelse för andra människors 
situation. I studien framkommer att lärare ser undervisning om hållbar utveckling 
som relevant för elever i årskurs 1-3 gällande miljö och sociala frågor. 

 
Nyckelord: hållbar utveckling, So-undervisning, lärares uppfattningar 
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1. Inledning 
Hållbar utveckling är ett begrepp som tas upp ett flertal gånger i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). I läroplanens första del, 
skolans värdegrund och uppdrag, beskrivs att ”undervisningen ska belysa hur 
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 
hållbar utveckling” (Skolverket 2011, s. 9). I läroplanens övergripande mål och 
riktlinjer står det  skrivet att skolan ansvarar för att eleverna  efter genomgången 
skolgång ”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling” (Skolverket 2011, s. 14). Begreppet tas även upp i kursplanerna för 
geografi samt samhällskunskap (Skolverket 2011, s. 159, 199).  Enligt  Skolverket 
(2004, s. 6) bidrar skolans olika ämnen med ett flertal perspektiv på hållbar utveckling. 
I studien undersöks hur lärare uppfattar att undervisning om hållbar utveckling i So- 
ämnet. 

 
På grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna genomförs två examensarbeten. 
Mitt examensarbete 1 var en systematisk litteraturstudie som beskrev vad tidigare 
forskning tog upp angående hållbar utveckling i So-ämnena. Där noterade jag att 
forskningen gällande hållbar utveckling i So-ämnena behandlade grundskolans senare 
år och gymnasiet. Den forskning som handlade om de lägre åldrarna lade inte fokus 
på hållbar utveckling kopplat till So-ämnena. Tidigare forskning visar att So-ämnena 
har en roll i att stärka elevernas kunskaper om hållbar utveckling gällande 
demokratiska kompetenser, att ta ansvar för den gemensamma miljön samt för att 
skapa en helhetsbild av hållbar utveckling (Lundahl m.fl. 2006, s. 39; Björneloo 2007, 
s. 98). Hållbar utveckling är enligt läroplanen något som ska prägla undervisningen i 
grundskolan och Skolverket (2004, s. 6) menar att skolans olika ämnen ger varierande 
perspektiv på hållbar utveckling. Då skolans ämnen bidrar med olika perspektiv på 
hållbar utveckling är det intressant att undersöka hur detta ser ut i ett visst skolämne. 
Begreppet hållbar utveckling tas upp i syftet för So-ämnena geografi samt 
samhällskunskap och ska därmed vara en del av undervisningen i So. Med bakgrund i 
att hållbar utveckling tas upp i skolans värdegrund och uppdrag, läroplanens 
övergripande mål och riktlinjer samt kursplanerna för geografi och samhällskunskap 
är detta av relevans för verksamma lärare inom grundskolans tidigare år. 

 
Denna studie inleds med en problemformulering som grundar sig på resultatet av mitt 
examensarbete 1. Därefter beskrivs syftet och de frågeställningar studien avser att 
besvara. Efter detta följer avsnittet bakgrund med en redogörelse av vad skolans 
styrdokument skriver om hållbar utveckling samt en beskrivning av vad hållbar 
utveckling och lärande för hållbar utveckling innebär. Vidare beskrivs 
undersökningens teoretiska utgångspunkter och förhållandet mellan dessa. Detta 
efterföljs av tidigare forskning där forskning av relevans gentemot studiens syfte tas 
upp. Avsnittet därpå beskriver metod, urval, genomförande, databearbetning, etiska 
aspekter samt studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Efter detta 
presenteras resultatet under rubriker med utgångspunkt i frågeställningarna. Resultatet 
efterföljs  av  en  tolkning  utifrån  ett  sociokulturellt  perspektiv.  Avslutningsvis 
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diskuteras resultatet i förhållande till bakgrunden och den tidigare forskningen. Här 
diskuteras även metodvalet. Slutligen beskrivs undersökningens slutsatser. 

 
2. Problemformulering 
I examensarbete 1 genomförde jag en systematisk litteraturstudie om vad tidigare 
forskning skrev om undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena. Under arbetets 
gång lade jag märkte till att den tidigare forskningen framförallt berörde de högre 
årskurserna i grundskolan (Oscarsson 2006; Lundahl m.fl. 2006) samt gymnasiet 
(Borg 2011; Grahn 2011). Björneloo (2007) har studerat hur lärare i förskola och 
grundskola beskriver sin undervisning om hållbar utveckling. Björneloo (2007) 
fokuserade inte på hållbar utveckling utifrån ett särskilt skolämne. Genom kvalitativa 
intervjuer med lärare som undervisar So i årskurs 1-3 avser denna studie att redogöra 
för hur lärare uppfattar hållbar utveckling och undervisning om detta i So-ämnena i 
årskurs 1-3. Detta är relevant att undersöka då tidigare forskning inte behandlar 
undervisning om hållbar utveckling från detta synsätt. Olika ämnen bidrar med olika 
synsätt på hållbar utveckling och det är därför relevant att undersöka hur ett visst 
skolämne bidrar till att utveckla kunskaper och förmågor gällande hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling ska ligga som ett övergripande perspektiv över all undervisning i 
grundskolan och vara en del av all undervisning i skolan (Skolverket 2011) och 
resultatet av studien är därför av betydelse för pedagoger inom grundskolan. 

 
3. Syfte och frågeställningar 

 
3.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 uppfattar begreppet 
hållbar utveckling samt undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena och dess 
relevans för elever i årskurs 1-3. Vidare är syftet att undersöka hur de beskriver att de 
planerar och genomför undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena. 

 
3.2. Frågeställningar 
• Vad innebär begreppet hållbar utveckling för lärarna? 
• Hur uppfattar lärare undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 

1-3? 
• Hur beskriver lärare att de planerar och genomför undervisning om hållbar 

utveckling i So-ämnena? 
• På vilka sätt menar lärare att undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena 

är relevant för elever i årskurs 1-3? 
 

4. Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs framväxten av begreppet hållbar utveckling, vad skolans 
styrdokument skriver om  hållbar utveckling samt en redogörelse för vad hållbar 
utveckling och lärande för hållbar utveckling innebär. Bakgrunden är delvis hämtad 
från mitt examensarbete 1, en litteraturstudie om skolors arbete med hållbar 
utveckling i So-ämnena (Ekman 2015). 
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4.1. Framväxten av begreppet hållbar utveckling 
Studiens syfte är kopplat till begreppet hållbar utveckling och för att ge en 
bakgrundsförståelse för begreppet beskrivs därför historiken kring hållbar utveckling 
nedan. 

 
Under de senaste 25 åren har begreppet hållbar utveckling vuxit fram och blivit ett 
internationellt vedertaget begrepp med hjälp av forskarsamfund och ideella 
organisationer (SOU 2004:104, s. 36). Fem avgörande milstolpar för begreppets 
framväxt kan fastställas: Stockholmskonferensen 1972, Brundtlandkommissionen 
1983, Riokonferensen 1992 om hållbar utveckling, FN:s milleniedeklaration 2000 
samt Johannesburg toppmötet 2002 om hållbar utveckling (SOU 2004:104, s. 37f). 

 
Under 1960-talet fördes frågor om miljön på tal alltmer och intresset för dessa frågor 
ökade (SOU 2004:104, s. 37). På Sveriges initiativ samlades därför 113 länder på FN- 
konferens i Stockholm 1972 (FN 2012). Stockholmskonferensen avhandlade den 
mänskliga miljön och bidrog till en politisk deklaration och ett handlingsprogram 
(SOU 2004:104, s. 10). FN benämner detta som starten för FN:s arbete för hållbar 
utveckling även om begreppet hållbar utveckling ännu inte var etablerat (FN 2012). 
Även kommittén för hållbar utveckling nämner Stockholmskonferensen som starten 
för arbete för hållbar utveckling (SOU 2004:104, s. 37). 

 
1983 tillsatte FN The World Commission for Environment and Development, mer 
känd som Brundtlandkommissionen (SOU 2004:104, s. 37). 1987 utkom 
Brundtlandrapporten där begreppet hållbar utveckling och dess betydelse 
presenterades (ibid.). I Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling som ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (SOU 2004:104, s. 32, 34). 
Genom Brundtlandrapporten blir begreppet hållbar utveckling  internationellt 
etablerat (SOU 2004:104, s. 37). 

 
På FN-konferensen i Rio de Janeiro, Riokonferensen, 1992 sammanträdde 
regeringsföreträdare, kommunrepresentanter, näringsliv och frivilligorganisationer för 
att diskutera miljö och utveckling (SOU 2004:104, s. 37; FN 2012). Ett av de mest 
betydelsefulla resultaten av Riokonferensen var Agenda 21 som presenterar mål och 
riktlinjer för hållbar utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. I Agenda 21 poängteras 
arbetet på den regionala såväl som den nationella och lokala nivån (SOU 2004:104, s. 
38). 

 
År 2000 antogs FN:s milleniedeklaration som lyfter fram vikten av en helhetssyn för 
att kunna skapa en global utveckling (SOU 2004:104, s. 38). Kommittén för hållbar 
utveckling beskriver att ”Målen handlar om globala utvecklingsfrågor som 
fattigdomsutrotning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv/aids, 
säkerställandet av en miljömässigt hållbar utveckling samt en förstärkning av det 
globala partnerskapet mellan rika och fattiga länder” (ibid.). 



4  

2002 höll FN möte om hållbar utveckling i Johannesburg där man stipulerade att de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling måste tas i 
beaktande i all utveckling (SOU  2004:104, s. 38). Under  mötet beskrevs de tre 
övergripande målen för en hållbar utveckling: ”fattigdomsbekämpning, hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster samt bevarande av naturresursbasen för 
ekonomisk och social utveckling” (ibid.). I samband med mötet klargjorde FN:s 
generalförsamling att år 2005-2014 skulle vara årtiondet för utbildning för hållbar 
utveckling (SOU 2004:104, s. 41). 

 
Idag kan hållbar utveckling beskrivas som något som innefattar tre dimensioner: 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt (UNESCO 2005, s. 7). Kommittén för utbildning 
för hållbar utveckling menar att dessa tre begrepp sammanfaller med varandra och är 
varandras förutsättningar och stöd (SOU 2004:104, s. 33). De ekologiska, ekonomiska 
och sociala dimensionerna påverkar alltså varandra och samtliga är nödvändiga att ta i 
beaktning för arbete för en hållbar utveckling. 

 
4.2. Lärande för hållbar utveckling 

Enligt Skolverket (2004, s. 7) innebär lärande för hållbar utveckling att eleverna, 
genom undervisningen, får öva på att visa respekt för andra människors åsikter och 
tankar. Undervisningen bör dessutom utformas så att eleverna utvecklar sin förmåga 
att kritiskt granska olika åsikter samtidigt som de bör få förståelse för olika tankesätt 
(Skolverket 2004, s. 6). Vidare menar Skolverket (2004) att hållbar utveckling avser 
”frågor som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, 
jämställdhet, etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vår relation till 
naturen” (s. 7). Undervisning och diskussioner kring dessa frågor är väsentligt vid 
undervisning för hållbar utveckling (Skolverket 2004, s. 7). Skolverket (2004, s. 6) 
beskriver därtill att undervisning i skolans olika ämnen ger eleverna möjligheter att se 
hållbar utveckling utifrån olika synvinklar samt att fundera kring sina egna 
levnadsvillkor och livsstilsval. 

 
Kommittén för hållbar utveckling (SOU 2004:104, s. 12) lyfter fram flera kännetecken 
för utbildning som gynnar lärande för hållbar utveckling. De menar att 
undervisningen ska visa på många olika förklaringar av det ekonomiska, sociala och 
ekologiska perspektivet och ämnesövergripande arbetssätt kan med fördel användas. 
Därtill behöver demokratiska arbetsformer användas och olika intressen och behov 
ska synliggöras. Undervisning för hållbar utveckling förväntas också pågå över en lång 
tid och ha fokus på såväl det lokala som det globala. Ytterligare ett kännetecken för 
undervisning för hållbar utveckling är att den är nära sammankopplad med natur och 
samhälle. Slutligen bör undervisningen lägga vikt vid problemlösning, kritiskt 
tänkande och handlingsberedskap (ibid.). 

 
Studien behandlar hur lärare uppfattar att lärande om hållbar utveckling sker i So- 
ämnena. I avsnittet ovan beskrivs Skolverkets och Kommittén för hållbar utvecklings 
förklaring av lärande om hållbar utveckling ur ett allmänt perspektiv. I diskussionen 
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av arbetet kommer detta kopplas undervisning om hållbar utveckling i So och lärares 
uppfattning om detta. 

 
4.3. Hållbar utveckling i läroplanen 

Läroplanen är en författning som ges ut av regeringen och de verksamheter som 
läroplanen gäller för ska följa de olika delarna i läroplanen (Skolverket 2015). Skolans 
värdegrund och uppdrag, skolans övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner ska 
därmed ligga till grund för undervisning i skolan. Med anledning av detta presenteras 
vad läroplanens två första delar skriver fram gällande hållbar utveckling. Studien har 
ett fokus på hållbar utveckling i So-ämnena och därför beskrivs därefter vad det står 
om hållbar utveckling i kursplanerna för So-ämnena. 

 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet benämns begreppet 
hållbar utveckling i skolans värdegrund och uppdrag, skolans övergripande mål och 
riktlinjer samt kursplanerna för geografi och samhällskunskap. Innebörden av 
begreppet går även att tolka in i ett flertal skrivelser i läroplanen. 

 
I läroplanens värdegrund och uppdrag beskrivs att all undervisning bör bygga på fyra 
perspektiv: ett historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett internationellt perspektiv 
och det etiska perspektivet (Skolverket 2011, s. 9f). Genom ett historiskt perspektiv 
ska eleverna ”utveckla en förståelse för framtiden och en beredskap inför framtiden 
samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande” (Skolverket 2011, s. 9). Enligt 
miljöperspektivet ska undervisningen ”belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket 2011, s. 
9). Utifrån det internationella perspektivet betonas vikten av att kunna ”se den egna 
verksamheten i ett globalt sammanhang” (Skolverket 2011, s. 9). Ett etiskt perspektiv 
ska ”ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga 
ställningstaganden” (Skolverket 2011, s. 10). Samtliga perspektiv går att koppla till 
hållbar utveckling även om det bara är i samband med miljöperspektivet som hållbar 
utveckling uttryckligen nämns. Därtill är det skrivet att alla som arbetar inom skolan 
ska främja ”aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö” (Skolverket 2011, s. 7) samt ”förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse” (ibid.). Vidare ska undervisningen utveckla elevernas ”förmåga att ta ett 
personligt ansvar” (Skolverket 2011, s. 8) och även bidra till att eleverna ”utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika 
alternativ” (Skolverket 2011, s. 9). Utöver detta ska all undervisning i skolan bedrivas 
under demokratiska arbetsformer och grundas på de mänskliga rättigheterna 
(Skolverket 2011, s. 7). Även dessa delar av läroplanen kan kopplas till hållbar 
utveckling trots att det inte uttryckligen nämns. 

 
I läroplanens övergripande mål och riktlinjer betonas att skolans mål är att varje elev 
efter genomgången grundskola ska ha ”fått kunskaper om förutsättningarna för en 
god miljö och en hållbar utveckling” (Skolverket 2011, s. 14). Förutom detta uttrycks 
inte begreppet hållbar utveckling i denna del av läroplanen, det går dock att tolka in 
begreppet i ett flertal mål. När eleverna går ut grundskolan ska de ha fått ”kunskaper 
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om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” 
(ibid.). Under rubriken normer och värden kan samtliga punkter tolkas som en del av 
hållbar utveckling. Här beskrivs att eleverna ska visa respekt och förståelse för andra 
människor och deras situation såväl som för miljön och närmiljön (Skolverket 2011, s. 
12). Eleverna ska även kunna ”göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter” (ibid.) samt ta ”avstånd från att människor 
utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra 
människor” (ibid.). 

 
Begreppet hållbar utveckling tas upp i kursplanerna för flera av So-ämnena. 
Syftestexten i geografi tar upp begreppet hållbar utveckling och här betonas att alla 
människor ansvarar för att nyttja jorden på ett sätt som bidrar till en hållbar 
utveckling (Skolverket 2011, s. 159). I syftet för geografi beskrivs även att 
geografiundervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att 
”värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring 
etik och hållbar utveckling” (Skolverket 2011, s. 160). I kursplanen för 
samhällskunskap beskrivs att: 

 
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar 
samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och 
problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar 
samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss 
och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. (Skolverket 2011, s. 199) 

 
Undervisningen i samhällskunskap syftar även till att utveckla elevernas kunskaper om 
förhållandet mellan samhälle och individ (Skolverket 2011, s. 199). I kursplanerna till 
historia och religion tas begreppet hållbar utveckling inte upp men vissa delar av 
kursplanerna går ändå att anknyta till hållbar utveckling. I syftet i historia beskrivs att 
”en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen 
om framtiden” (Skolverket 2011, s. 172). Historia påverkar alltså synen på framtiden 
och på så vis kan detta tolkas som att ämnet historia kan bidra till en förståelse av 
hållbar utveckling. I syftet för religion lyfts det fram att undervisningen om religion 
ska ”bidra till att eleverna utvecklar en beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande 
till sig själva och sin omgivning” (Skolverket 2011, s. 186). Utöver detta ska eleverna 
genom undervisningen i religion ”reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 
etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för 
eleverna att utveckla en förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och 
leva” (ibid.). 

 
I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i samtliga So-ämnen beskrivs att eleverna ska 
arbeta med ”miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi 
och matvanor” (Skolverket 2011, s. 161, 174, 188, 201) samt ”grundläggande 
mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i 
enlighet med konventionen om barns rättigheter ” (ibid.). 
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5. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning som är relevant gentemot studiens syfte. 
Den forskning som presenteras är forskning som tar upp hållbar utveckling i barns 
tidiga ålder och/eller i So-ämnena. Forskningen som presenteras är skriven på 
svenska eller engelska mellan åren 2005-2015. Inledningsvis presenteras forskning 
gällande undervisning om hållbar utveckling i barns tidiga ålder. Detta följs av en 
redogörelse för forskning rörande undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena. 
Studien har för avsikt att belysa lärares syn på undervisning för hållbar utveckling, 
därför presenteras slutligen forskning angående lärares syn på undervisning  om 
hållbar utveckling. I resultatdiskussionen diskuteras och kopplas resultatet till den 
tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt. 

 
5.1. Undervisning om hållbar utveckling i barns tidiga ålder 

Att undervisning om hållbar utveckling bör förekomma i barns tidiga ålder är något 
som lyfts fram av flera forskare. Pramling Samuelsson och Kaga (2008, s. 12) menar 
att undervisning om hållbar utveckling bör påbörjas i barns tidiga ålder eftersom det 
är då de utvecklar sina grundläggande värderingar och attityder. I en annan artikel 
lyfter Kaga (2008, s. 54) fram att undervisning för hållbar utveckling måste börja 
redan hos små barn då den undervisning som barn får i de tidiga åldrarna lägger 
grunden för deras framtida lärande. Även Siraj-Blatchford (2008, s. 9) samt Ärleman- 
Hagsér  och  Sandberg  (2011,  s.  198)  belyser  att  framtidens  värderingar  formas  i 
undervisningen i de tidiga åldrarna. Hållbar utveckling har att göra med de frågor som 
rör framtiden och den värld som kommande generationer kommer leva i (Hägglund 
& Pramling Samuelsson 2009, s. 59). Det är därför av betydelse att barn engageras 
och involveras i frågor som rör hållbar utveckling (ibid.). Om undervisningen om 
hållbar utveckling ska vara givande för barn måste den kopplas till den värld och 
verklighet som barnen lever i (Pearson & Degotardi 2009, s. 99). Även Pramling 
Samuelsson & Kaga (2008, s. 12) betonar att undervisning om hållbar utveckling i de 
tidiga åren måste behandlas på ett sätt som är nära barnen för att vara meningsfullt 
och ha inverkan på dem. 

 
5.2. Undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena 

Studien undersöker hur lärare uppfattar undervisning om hållbar utveckling i So- 
ämnena i årskurs 1-3. Tidigare forskning som tar upp hållbar utveckling i förhållande 
till So-ämnet presenteras nedan. 

 
Som tidigare nämnts ger skolans olika ämnen möjligheter till att se hållbar utveckling 
från olika synvinklar (Skolverket 2004, s. 6). Vad So-ämnena bidrar med för fördelar 
vid undervisning om hållbar utveckling är något som tas upp i viss tidigare forskning 
och denna tyder på att So-ämnena har en roll i att stärka elevernas kunskaper om 
hållbar utveckling (Björneloo 2007; Lundahl m.fl. 2006). Lundahl m.fl. (2006, s. 39) 
menar att So-ämnena kan bidra till att eleverna utvecklar demokratiska kompetenser 
samt handlingskompetens och mod för att ta ansvar för vår gemensamma miljö. 
Björneloo (2007, s. 98) visar att historia och samhällskunskap är viktiga ämnen vid 
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arbete med hållbarhetsfrågor som kan bidra till att eleverna får en helhetsbild kring 
hållbarhetsfrågan. 

 
Tidigare forskning indikerar att undervisning om miljön splittras mellan de 
naturorienterande och de samhällsorienterade ämnena (Oscarsson 2006; Lundahl 
2006). Oscarsson (2006, s. 33) menar att splittringen kan bidra med att kopplingen 
mellan exempelvis ekologiska samband och områden som berör global 
resursfördelning inte synliggörs och kopplas samman till en helhet. Lundahl m.fl. 
(2006, s. 39) menar att geografi är det ämne som till störst del öppnar upp för arbete 
som berör såväl de samhällsorienterade som de naturorienterande ämnena. Oscarsson 
(2006, s. 33) anser att arbete med hållbar utveckling i geografi kan bidra till att 
elevernas förståelse för hållbar utveckling främjas. 

 
Forskning visar att när lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen undervisar om 
hållbar utveckling används många olika arbetssätt och det mest förekommande 
arbetssättet är gruppdiskussioner (Borg 2011, s. 31, 33). Forskningen visar även att 
lärare som utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv vid undervisning om 
miljöförändringar använder mer elevaktiva arbetsformer än lärare med ett 
naturvetenskapligt perspektiv på miljöundervisning (Grahn 2011, s. 78). 

 
5.3. Lärares syn på undervisning om hållbar utveckling 

Forskning gällande lärares syn på undervisning om hållbar utveckling visar att lärare 
anser att elever ska lära sig att ta ansvar och utveckla en egen vilja att arbeta med 
formandet av framtiden (Björneloo 2007, s. 111, 117). Lärare menar att eleverna 
behöver bli medvetna om hur de själva kan påverka och vilka konsekvenser olika val 
kan ge (ibid.). För att få förståelse för hur individens handlingar kan påverka anser 
lärare att man bör inleda undervisningen med det som är nära för eleverna för att 
sedan utöka till ett större perspektiv (Björneloo 2007, s. 95). En viktig aspekt för att 
undervisning om hållbar utveckling ska vara meningsfull är att den kopplas  till 
barnens verklighet (Pearson & Degotardi 2009, s. 99; Pramling Samuelsson & Kaga 
2008, s. 12). För att öka elevernas förståelse bör undervisningen till en början bör utgå 
från det lokala (Lundahl m.fl. 2006, s. 38). Detta för att synliggöra hur lokala 
handlingar kan kopplas till det globala och hur globala beslut kan påverka det lokala 
(ibid.). 

 
Björneloo (2007) har genomfört en kvalitativ intervjustudie med 17 lärare som fått 
beskriva sin undervisning om hållbar utveckling. Studien visade att lärarna såg på 
undervisning om hållbar utveckling utifrån tre perspektiv: etik, kultur och individen. 
Utifrån ett etiskt perspektiv ska undervisningen ”präglas av medvetna och moraliska 
förhållningssätt kring hållbarhetsfrågor” (Björneloo 2007, s. 143). Sett från ett 
kulturellt perspektiv är undervisningen ett kulturbygge som sker genom att skapa en 
gemensam kultur med delade kunskaper och erfarenheter (Björneloo 2007, s. 146). 
Skolan är en social och kulturell plats som ger eleverna möjligheter att möta och få 
förståelse för andra människor (Björneloo 2007, s. 149). Med ett perspektiv med 
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fokus på individen handlar det om att utveckla ”individens självkänsla, hälsa, förmåga 
att lära, kunskap att tala, läsa och skriva” (Björneloo 2007, s. 150). 

 
Även Borg (2011) har genomfört en studie om hur lärare uppfattar undervisning om 
hållbar utveckling. Denna i form av en enkätstudie med 3229 medverkande 
gymnasielärare. Borgs (2011, s. 30) forskning visar att lärares uppfattning om hållbar 
utveckling skiljer sig beroende på vilket ämne de undervisar i. Lärare i 
samhällsvetenskapliga ämnen undervisar om hållbar utveckling utifrån ett brett 
angreppssätt med varierande arbetsmetoder (Borg 2011, s. 33). Trots att lärare i 
samhällsvetenskapliga ämnen behandlar hållbar utveckling på ett mångsidigt sätt anser 
de sig sakna ämneskunskaper och exempel på hur de kan arbeta med hållbar 
utveckling i sin undervisning (Borg 2011, s. 33f). 

 
Forskning visar att lärares uppfattning om hållbar utveckling ofta har en stark 
koppling till ett miljöperspektiv eller ett socialt perspektiv (Pettersson 2014, s. 74). 
Vissa lärare har en koppling till båda perspektiven (ibid.). Det ekonomiska 
perspektivet på hållbar utveckling är något som lärare inte associerar lika starkt med 
undervisning om hållbar utveckling (Pettersson 2014, s. 74; Borg 2011, s. 30). I 
allmänhet associerar lärare främst begreppet hållbar utveckling med miljö följt av ett 
socialt perspektiv (Pettersson 2014, s. 71f). Borg (2011, s. 34) visar dock att lärare 
inom samhällsvetenskapliga ämnen visar större säkerhet för att undervisa om de 
sociala aspekterna av hållbar utveckling. 

 
6. Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkter är fenomenografi och sociokulturellt perspektiv. I 
det här avsnittet beskrivs förhållandet mellan dessa. Här beskrivs även det 
sociokulturella perspektivet. Det fenomenografiska perspektivet beskrivs närmre 
under rubrik 7.1.2. Fenomenografi. 

 
6.1. Förhållandet mellan fenomenografi och ett 

sociokulturellt perspektiv 
Med det fenomenografiska perspektivet som metodansats lyfts lärares olika 
uppfattningar fram. De synsätt som framkommer efter den fenomenografiska 
analysen presenteras i resultatdelen och tolkas därefter utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2000, s. 13, 135) att 
människor lär sig i alla sammanhang och lärandet påverkas av den kulturella kontext 
man befinner sig i. I diskussionen av resultatet vill jag synliggöra hur lärarna beskriver 
undervisning om hållbar utveckling och hur de menar att man lär sig om hållbar 
utveckling. Detta tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att visa hur kunskap 
kring hållbar utveckling skapas. I det sociokulturella perspektivet menar man att 
kunskap skapas mellan människor (Säljö 2010, s. 193). Sammanfattningsvis används 
fenomenografin i studien för att belysa lärares olika uppfattningar om det undersökta 
fenomenet medan det sociokulturella perspektivet kopplar resultatet till hur kunskap 
kring hållbar utveckling skapas i skolan. 
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6.2. Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet härstammar från Vygotskijs arbete om utveckling, 
lärande och språk (Säljö 2010, s. 183). 

 
Enligt det sociokulturella perspektivet kan man inte undvika att lära, det handlar 
snarare om vad man lär sig i olika situationer (Säljö 2000, s. 47). Inom perspektivet 
menar man att kunskap i skolan skapas mellan lärare och elever samt elever 
sinsemellan (Säljö 2010, s. 194). Skolans funktion i lärande anses vara att ge 
människor kollektiva kunskaper som det inte är säkert att man kommer i kontakt med 
i vardagen (Säljö 2010, s. 195). Säljö (2010, s. 193) menar att kommunikation är 
väsentligt vid lärande och genom språket kan man få förståelse för vetenskapliga 
teorier, politiska åsikter och ”hela den värld av mänskliga företeelser som är språkliga 
till sin natur” (Säljö 2000, s. 84). Vidare lyfter Säljö (2010, s. 195) fram skolans roll 
och förklarar att genom skolan får eleverna möta vetenskapliga och abstrakta 
kunskaper som är nödvändiga i det komplexa samhälle vi lever i. 

 
Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett vanligt förekommande 
begrepp. Mediering innebär att olika typer av redskap, språkliga och materiella, 
används för att förstå världen (Säljö 2010, s. 185). Språket är ett av de redskap 
människan använder för att skapa förståelse och för att analysera omvärlden och 
anses vara redskapens redskap (Säljö 2010, s. 185, 187). Vygotskij (ibid.) menar att 
människor upplever världen med hjälp av medierande redskap och beroende på vilka 
erfarenheter man har uppfattar man världen på olika sätt. Genom att människor 
kommunicerar med varandra framkommer nya sätt att tänka, resonera och handla 
vilket utvecklar individens tänkande (Säljö 2000, s. 115).  Det talade och skrivna 
språket gör så att vi kan kommunicera med omvärlden och på så vis utveckla en 
gemensam förståelse (Säljö 2010, s. 188). Vygotskij (Säljö 2010, s. 191) anser att 
skolan är en plats där barnen får utveckla kunskaper som bidrar till en förståelse för 
den värld som finns utanför deras egna erfarenheter. 

 
Vygotskij (Säljö 2010) talar om den proximala utvecklingszonen vilket innebär ”den 
zon där människor är känsliga för instruktion och förklaringar” (s. 191). I denna zon 
kan en mer kompetent person vägleda den som lär sig, exempelvis lärare till elev 
(Säljö 2010, s. 191). Vygotskij (1999, s. 254) menar att barnet lär sig genom ett 
systematiskt samarbete mellan pedagogen och barnet, där barnet lär sig och mognar 
med hjälp av pedagogen. Vygotskij (1999, s. 333) beskriver att det som barnet kan 
göra med hjälp av vägledning idag kommer barnet kunna genomföra på egen hand 
imorgon. Vidare menar Vygotskij (1999, s. 336) att inlärningen är mest effektiv i den 
proximala utvecklingszonen. 

 
Vygotskij (1999, s. 349) lyfter fram begrepp och menar att för att barnet ska kunna ta 
till sig ett vetenskapligt begrepp krävs att det vardagliga begreppet når upp till en viss 
nivå hos barnet. I den proximala utvecklingszonen kan barnet, med stöd av en vuxen, 
utveckla vardagliga begrepp till vetenskapliga begrepp (Vygotskij 1999, s. 350f). 
Vygotskij (ibid.) menar att det vardagliga begreppet utvecklas i förhållande till det 
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vetenskapliga begreppet. Här beskriver Vygotskij (1999) att ”de vetenskapliga 
begreppen växer neråt, genom de vardagliga. De vardagliga begreppet tillväxer uppåt, 
genom de vetenskapliga” (s. 349f). Vygotskij (1999, s. 361) tar även upp begrepps 
olika utvecklingsnivåer. Han menar att ”varje generaliseringsstruktur har sin egen 
abstrakta och konkreta måttenhet” (Vygotskij 1999, s. 361). Det vill säga hur ordens 
betydelse utvecklas på olika nivåer (ibid.). Vygotskij (1999, s. 361) ger ett exempel och 
beskriver att barn lär sig orden bord, stol, skåp, soffa och hylla men när barnet ska 
lära sig ordet möbel går det inte på grund av att det är ett mer generellt ord och 
svårare att förstå. 

 
I studien används det sociokulturella perspektivet för att belysa hur lärande kring 
hållbar utveckling skapas. Perspektivet var lämpligt att koppla till studien då det 
behandlar hur lärande sker mellan människor och hur lärande sker i den proximala 
utvecklingszonen. Enligt Skolverket (2004, s. 7) ska lärande om hållbar utveckling 
bygga på bland annat diskussioner och utveckla kunskaper som ligger utanför 
elevernas egna erfarenheter. I avsnitt 9. Tolkning av resultatet utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv diskuteras och kopplas lärarnas svar till det sociokulturella perspektivet. 

 
7. Metod 
I metodavsnittet presenteras val av metod, urval av intervjupersoner, genomförande, 
databearbetning, etiska aspekter samt studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. 

 
7.1. Datainsamlingsmetod 

7.1.1. Intervju 
Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom intervjuer med lärare i årskurserna 
1-3. För att få djupare förståelse för lärarnas tankar genomfördes intervjuerna med en 
kvalitativ undersökningsmetod. Intervjuerna var halvstrukturerade intervjuer vilket 
innebär att intervjun utgår från ett visst antal förbestämda frågor, utifrån dessa frågor 
kan följdfrågor ställas för att få en bättre förståelse för den intervjuades svar (Larsen 
2009, s. 26). 

 
Larsen (2009, s. 23) förklarar att studiens frågeställningar avgör valet av metod. En 
kvalitativ metod, exempelvis djupintervjuer,  lämpar sig då man är intresserad av 
attityder angående det som ska undersökas (Larsen 2009, s. 23). En fördel med 
kvalitativa undersökningar är att forskaren träffar den intervjuade under 
intervjutillfället vilket ger möjlighet att ställa följdfrågor som kan bidra till en djupare 
förståelse (Larsen 2009, s. 26f). Nackdelarna med en kvalitativ metod är att, 
databearbetningen är mer tidskrävande än vid en kvantitativ undersökning samt den 
så kallade intervjuareffekten (Larsen 2009, s. 27). Intervjuareffekten innebär att den 
intervjuade blir påverkad av intervjuaren eller metoden och ger de svar som hen tror 
förväntas (ibid.). Detta vägs dock upp av de fördelar som finns med kvalitativa 
intervjuer. En stor fördel med kvalitativa intervjuer är att det finns möjlighet att gå på 
djupet i intervjufrågorna och därmed få en bättre förståelse för den intervjuades svar 
(ibid.).  Eftersom  studien  syftade  till  att  undersöka  lärares  uppfattningar  om  det 
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undersökta fenomenet var det lämpligt att använda kvalitativ metod. Detta för att 
kunna ställa följdfrågor och gå djupare in på lärarnas svar. 

 
Enligt Eliasson (2013, s. 25) är det fördelaktigt att spela in intervjuerna eftersom det 
då är möjligt att lyssna flera gånger på inspelningen samt citera den intervjuade. Om 
intervjuerna spelas in är det viktigt att den intervjuade lämnar sitt samtycke om detta 
(Eliasson 2013, s. 25). I det informationsbrev som skickades ut till lärarna förklarades 
att samtalen skulle spelas in och innan inspelningen började fick lärarna frågan om det 
gick bra att intervjun spelades in. 

 
7.1.2. Fenomenografi 

Analysen av data har genomförts med en fenomenografisk ansats. Eftersom studien 
syftade till att synliggöra lärares uppfattning kring undervisning om begreppet hållbar 
utveckling och undervisning om hållbar utveckling i årskurs 1-3 var detta en lämplig 
analysmetod. Fenomenografin är en kvalitativ forskningsmetod som används då man 
är intresserad av att beskriva människors uppfattning av någonting (Larsson 1986, s. 
13). Ansatsen används oftast vid insamlad data från enskilda individer, exempelvis 
intervjuer (Dahlgren & Johansson 2015, s. 162). Inom fenomenografin syftar man till 
att finna människors olika sätt att uppfatta ett fenomen på och visa på de variationer 
som finns i människors uppfattningar (Dahlgren & Johansson 2015, s. 162f). En 
viktig aspekt vid en undersökning med fenomenografisk ansats är att forskaren 
efterfrågar en persons uppfattning om ett särskilt fenomen (Dahlgren & Johansson 
2015, s. 165). Vid fenomenografiska intervjuer är det viktigt att svaren på frågorna har 
så mycket innehåll som möjligt och följdfrågor som ”Hur menar du då?” är lämpliga 
att ställa (Dahlgren & Johansson 2015, s. 166). Intervjuaren kan också göra gester, 
som att nicka, för att bekräfta att det finns ett intresse för det intervjupersonen har att 
säga (ibid.). Den fenomenografiska analysen i denna studie kommer utgå från den 
analysmodell som Dahlgren och Johansson (2015, s. 167) beskriver. Analysen sker i 
sju steg och beskrivs närmre under rubrik 7.4. Databearbetning. Med hjälp av den 
fenomenografiska analysen kommer lärarnas olika uppfattningar synliggöras och på så 
sätt stärka studiens resultat. 

 
7.2. Urval 

Intervjuerna genomfördes med lärare på olika skolor. På grund av studiens syfte 
skulle de lärare som tillfrågades om att delta i studien undervisa i årskurs 1-3 och ha 
undervisning inom So. 

 
De lärare som tillfrågades om medverkan i studien valdes ut utifrån snöbollsmetoden. 
Snöbollsmetoden innebär att forskaren kontaktar personer som tros vara insatta i det 
aktuella ämnet och som vidare kan tipsa om lämpliga personer att kontakta (Larsen 
2009, s. 78). Inledningsvis klargjordes hur många skolor i en kommun som har lärare 
som undervisar inom årskurs 1-3. Utifrån dessa valdes fem skolor ut och rektorerna 
kontaktades per mail där de tillfrågades om de kunde förmedla kontaktuppgifter till 
lärare som undervisade i årskurs 1-3 inom So. Några av rektorerna förde vidare min 
förfrågan till lärarna och meddelade att lärarna skulle kontakta mig om de hade 
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möjlighet och tid att delta. De andra rektorerna skickade kontaktuppgifter till de lärare 
som undervisade So i årskurs 1-3. De lärare som jag fått kontaktuppgifter till 
kontaktades via mail med en förfrågan om de kunde tänka sig att delta. I mailet till 
lärarna bifogades även ett informationsbrev om undersökningen (se Bilaga 1). På 
grund av att endast tre lärare besvarat att de ville delta i studien skickades mail till 
ytterligare två rektorer som hade hand om totalt tre skolor. Detta resulterade inte i 
några nya intervjuer. Det visade sig även att jag haft fel adress till en av de rektorer jag 
mailat i vid första utskicket. Ett nytt mail skickades därför till den rätta adressen och 
jag fick kontaktuppgifter till två lärare varav en ville medverka i studien. Slutligen 
kontaktades en skola jag var bekant med sedan tidigare vilket resulterade i ytterligare 
två intervjuer. Totalt intervjuades sex lärare och de presenteras nedan. Namnen är 
fingerade för att säkerhetsställa lärarnas anonymitet i enlighet med Vetenskapsrådets 
(2002) forskningsetiska principer. 

 
Eva är utbildad grundskolelärare för årkurserna 1-7 med svenska/so-inriktning och 
har arbetat som lärare i 23 år. 

 
Susanne är utbildad lärare mot yngre åldrar, årskurs 1-7 med huvudämnet svenska och 
har arbetat som lärare i omkring 15 år. 

 
Irene är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i ungefär 40 år. 

 
Helen är utbildad lärare för årskurs 1-7 och har en svenska/so-inriktning i botten men 
har även läst till matte, no och teknik. Hon har arbetat som lärare i 16 år. 

 
Cecilia är utbildad grundskollärare för yngre åldrar men kan även undervisa i svenska 
upp till årskurs 6. Hon har arbetat som lärare i 8 år. 

 
Pia är utbildad lärare för årskurs 1-7 med svenska/engelska/so-inriktning och har 
arbetat som lärare i ungefär 17 år. 

 
7.3. Genomförande 

Inför intervjuerna förbereddes intervjufrågor med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar (Se Bilaga 3). Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) ska intervjun 
inledas med en kort så kallas orientering. De första minuterna av intervjun är 
avgörande för hur resten av intervjun ska fortlöpa (Kvale & Brinkmann 2009, s. 144). 
I det här fallet inleddes intervjuerna med att redogöra för studiens syfte för 
intervjupersonerna, förklara att intervjun spelas in samt med att lärarna fick skriva på 
informationsbrevet. Innan intervjun startade läste jag upp ett stycke från en skrift av 
Skolverket (se Bilaga 3). Detta för att lärarna skulle få igång tankarna kring 
undervisning för hållbar utveckling. Kihlström (2007a, s. 52) menar att det är bra med 
ett visst antal uppvärmningsfrågor innan intervjufrågorna kommer. Till en början fick 
lärarna därför besvara hur många år de arbetat i yrket och vilken utbildning de hade. 
Därefter ställdes de intervjufrågor som var kopplade till studiens syfte. 
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Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser och spelades in för att inte missa 
viktiga detaljer i lärarnas utsagor. Inspelningarna skedde med hjälp av en 
inspelningsfunktion på en smartphone. De inspelade intervjuerna transkriberades till 
textform så fort det var möjligt. Efter att samtliga intervjuer genomförts skedde 
dataanalysen. 

 
7.4. Databearbetning 

Inledningsvis transkriberades inspelningarna. Det transkriberade materialet är 
ordagrant bortsett från hostningar, suckar och skratt. När samtliga inspelningar 
transkriberats påbörjades analysen av intervjuerna. Analysen har skett i sju steg enligt 
den fenomenografiska analysmetod som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015, 
s. 167ff). 

 
Steg 1 innebär att man bekantar sig  med det insamlade materialet (Dahlgren & 
Johansson 2015, s. 167). I det här steget lästes de transkriberade intervjuerna flera 
gånger tills jag kände mig bekant med materialet. 

 
I steg 2 ska materialet koncentreras och analysen påbörjas (Dahlgren & Johansson 
2015, s. 168). I detta steg rekommenderar Dahlgren och Johansson (2015, s. 168) att 
man arbetar med papper och sax för att kunna sortera och få en överblick över 
materialet. De delar av texten som är mest relevanta för studien klipps ut för att 
senare användas för att jämföra med andra intervjuer (Dahlgren & Johansson 2015, s. 
168). Det är även möjligt att använda olika dataprogram för att sortera materialet 
(ibid.). Det här steget genomfördes likt Dahlgren och Johanssons beskrivning men 
istället för papper och sax användes ett Word-dokument. Detta på grund av att det är 
tidsbesparande att arbeta i datorn och metoden som användes var likadan förutom att 
det genomfördes i datorn. De mest signifikanta delarna av intervjuerna klipptes ut och 
sammanställdes varsitt Word-dokument. Varje intervju hade ett varsitt dokument för 
att det inte skulle blandas ihop. 

 
I steg 3 jämförs de olika delarna som är kvar efter steg 2 (Dahlgren & Johansson 
2015, s. 169). I detta steg söker forskaren skillnader mellan de intervjuades 
uppfattningar och för att finna dessa behöver man även söka efter likheter (ibid.). Här 
skrevs de dokument som framkommit i steg 2 ut. Markeringspennor i olika färger 
användes för att synliggöra olika uppfattningar. 

 
I steg 4 grupperas de likheter och skillnader som blivit synliga steg 3 (Dahlgren & 
Johansson 2015, s. 169). Här sorterades och klipptes de olika textdelarna ut och 
sorterades i olika högar utifrån de kategorier som påträffades i steg 3. 

 
I steg 5 försöker forskaren komma fram till vad som är kärnan av likheter i de 
påträffade kategorierna (Dahlgren & Johansson 2015, s. 170). I denna del av analysen 
avgörs var gränserna mellan uppfattningar dras och hur bred en kategori får vara 
innan en ny kategori måste skapas (ibid.). 
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I steg 6 ska de funna kategorierna namnges (Dahlgren och Johansson 2015, s. 170). 
Namnet på kategorin ska spegla det mest utmärkande i kategorin (ibid.). Kategorierna 
som påträffades i detta steg var miljö, barns rättigheter, ett omfattande begrepp och ett 
samhälleligt perspektiv. 

 
Slutligen kommer steg 7 där alla delar undersöks återigen för att se om de passar in i 
fler kategorier än en (ibid.). Om det visar sig att många delar stämmer överens med 
flera kategorier kan dessa sammanföras (ibid.). Efter att ha undersökt kategorierna 
ännu en gång upptäcktes att två kategorier kunde sammanföras med varandra. 
Kategori barns rättigheter och kategori ett samhälleligt perspektiv sammanfördes till 
kategorin ett socialt perspektiv. 

 
De kategorier som framkom ur analysen var avslutningsvis miljö, ett socialt perspektiv 
och ett omfattande begrepp 

 
7.5. Forskningsetiska principer 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning beskriver 
Vetenskapsrådet (2002) fyra allmänna krav på forskning som bedrivs inom de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 
Enligt informationskravet ska undersökningsdeltagare informeras om studiens syfte samt 
att deltagandet är frivilligt och de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i 
studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I det informationsbrev som skickades ut framgår 
studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. 

 
Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha samtycke från de deltagande i studien 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). De som deltar i studien bestämmer själva över sin 
medverkan och får avbryta sitt deltagande i studien utan negativa konsekvenser eller 
påtryckningar (Vetenskapsrådet 2002, s. 10). I informationsbrevet finns beskrivet att 
deltagandet i studien är frivilligt och att medverkan i studien får avbrytas utan 
motivering. 

 
Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter som framkommer i en undersökning 
ska vara konfidentiella och försvaras på ett sätt som gör att inga obehöriga kommer åt 
uppgifterna. Det insamlade materialet förvaras på ett säkert sätt och i studien är 
namnet på kommunen, skolan och de deltagande anonymt. Detta framgår i 
informationsbrevet. 

 
Enligt nyttjandekravet får den insamlade informationen om personer enbart användas 
till forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). I informationsbrevet beskrivs att 
insamlad data endast kommer användas till denna undersökning. 

 
I De forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna 
(Högskolan Dalarna 2013) står det skrivet att om en undersökning bedöms som etiskt 
problematisk måste den etikprövas. För att ta reda på om undersökningen är etiskt 
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problematiskt ska en blankett för etisk egengranskning fyllas i. Om någon av frågorna 
i blanketten besvaras med ”Ja” eller ”Tveksamt” ska en diskussion ske med 
handledaren om en etisk ansökan behöver göras. Till denna studie besvarades alla 
frågor med ”Nej” och en etisk ansökan behöver därför inte göras (se Bilaga 2). 

 
7.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om  ifall studien undersöker det som  det är avsett att den  ska 
undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s. 270; Eliasson 2013, s. 16). De data som 
samlas in ska vara av betydelse för studiens syfte och de frågor som ställs under 
intervjuerna måste vara relevanta utifrån de frågeställningar studien avser att besvara 
(Larsen 2009, s. 41). Alla frågor som ställdes under intervjuerna i denna studie var 
kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 

 
För att få god validitet krävs det att reliabiliteten är hög (Eliasson 2013, s. 16). En 
studies reliabilitet handlar om huruvida en studie är pålitlig och om den kommer ge 
samma resultat om den upprepas (Eliasson 2013, s. 14). Desto säkrare man är på att 
studien går att upprepa med samma resultat, desto högre reliabilitet (Eliasson 2013, s. 
15). Vid en kvalitativ undersökning innebär detta att uppgifterna som framkommer ur 
undersökningen är pålitliga (ibid.). Tolkningen av de insamlade uppgifterna ska kunna 
tolkas på samma sätt oavsett vem som genomför undersökningen (ibid.). Genom att 
intervjuerna i denna undersökning spelades in stärks reliabiliteten eftersom det går att 
gå tillbaka till materialet flera gånger för att undvika missförstånd och misstolkningar. 
Enligt Eliasson (2013, s. 15) kan reliabiliteten ökas genom att utarbeta tydliga rutiner 
för undersökningens genomförande och när det inspelade materialet är utskrivet bör 
det kontrolleras gentemot inspelningen. Innan intervjuerna genomfördes utarbetades 
en rutin för hur intervjuerna skulle gå till genom att sammanställa en intervjuguide (se 
Bilaga 3). När intervjuerna var utskrivna kontrollerades de mot inspelningarna. 

 
Om en studie har god validitet och hög reliabilitet bör man även undersöka om 
studien är generaliserbar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 280). Om studien är 
generaliserbar kan den ”appliceras på personer, situationer, händelser eller fall som 
inte ingått i studien” (Thornberg & Fejes 2015, s. 270). Vid fenomenografiska studier 
menar man att resultatet kan generaliseras till andra kulturer som liknar den där 
studien genomfördes (Kihlström 2007b, s. 165). 

 
8. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av insamlad data. Resultatet presenteras under 
rubriker utifrån studiens frågeställningar och beskrivs med utgångspunkt i de 
kategorier som framkom under den fenomenografiska analysen. Inom 
fenomenografin studerar man uppfattningar och variationer i uppfattningar. Utifrån 
intervjuerna framkom temana miljö, socialt perspektiv och ett omfattande begrepp. 

 
8.1. Lärares uppfattning av begreppet hållbar utveckling 

Under följande rubrik presenteras lärarnas uppfattning om hållbar utveckling vilket 
svarar mot frågeställningen ”Vad innebär hållbar utveckling för lärarna?”. 
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I intervjuerna framkom att lärarna förknippar begreppet hållbar utveckling med olika 
företeelser men majoriteten av lärarna nämner i första hand att hållbar utveckling 
handlar om miljö. 

 
Miljö 
Eva förklarar att spontant tänker hon mest på miljön och handlingar som 
sopsortering när hon hör begreppet hållbar utveckling. Susanne uppfattar att hållbar 
utveckling innefattar mycket, i första hand miljön: 

 
Många olika komponenter så att jag, jag kan tycka att det handlar om, ja, det första som 
pluppar upp är miljön givetvis. Att det liksom är hur värnar vi om det vi har. 

 
Även Pia har en liknande uppfattning av begreppet: 

 
Ja, det var ju som jag sa då med miljötänket, alltså hur man håller jorden hållbar. Alltså 
miljömässigt. 

 
Irene uppfattar att begreppet handlar om hur man kan leva för att bevara planeten: 

 
Ja, men jag uppfattar det ju med att det gäller liksom om att inte förstöra den här 
planeten… och att, ehm, ja göra barnen medvetna om hur vi förorenar och var man 
kan göra för att stoppa det och att vi konsumerar för mycket och ja, såna saker. 

 
Socialt perspektiv 
Cecilia beskriver att hon tror att tidigare var hållbar utveckling inriktat på miljötänk, 
men att det nu utvecklats åt att handla mer om mänskliga rättigheter och demokrati. 
Även Susanne påpekar att demokrati också är en del av hållbar utveckling. Eva tar 
upp att hållbar utveckling handlar om att det ska finnas en bra värld för kommande 
generationer: 

 
När vi pratar med barnen så försöker man ju, alltså, då tänker vi oss att det ska finnas 
en bra värld för kommande generationer då typ. 

 
Ett omfattande begrepp 
Helen uttrycker att hållbar utveckling innefattar mycket. Susanne är av samma åsikt 
och menar att hållbar utveckling är ett stort begrepp som är svårt att sätta in i någon 
mall. 

 
Ja, jag tycker att det är ett vitt och ett stort begrepp. Jag tycker det är svårt och, liksom, 
vad ska jag säga, få in det i någon nisch. (Susanne) 

 
Susanne berättar vidare att hon anser att de arbetar en hel del med hållbar utveckling 
då det är ett stort begrepp som går in under många olika områden. 

 
Sammanfattningsvis uppfattar majoriteten av de intervjuade lärarna att hållbar 
utveckling handlar om miljö och hur vi behandlar vår planet. Ett flertal av lärarna tar 
också upp en social aspekt av hållbar utveckling då de beskriver att hållbar utveckling 
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handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Två av lärarna tar därtill upp att 
hållbar utveckling är ett omfattande begrepp som går in under mycket. 

 
8.2. Undervisning om hållbar utveckling i So i årskurs 1-3 

Nedan presenteras hur lärare ser på undervisning om hållbar utveckling i årskurs 1-3 i 
So-ämnena. Här presenteras resultatet av frågeställningarna ”Hur uppfattar lärare 
undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 1-3?” samt ”Hur beskriver 
lärare att de planerar och genomför undervisning om hållbar utveckling i So- 
ämnena?”. 

 
Miljö 
Större delen av lärarna ansåg att undervisning om hållbar utveckling inbegriper frågor 
om miljö. Susanne anser att i årskurs 1-3 arbetar man mycket med naturen och 
årstidsväxlingar. På så vis menar hon att man kommer in på hur vi måste göra för att 
vara rädda om naturen. På ett liknande sätt framhäver Pia att de varje år arbetar med 
vår relation till naturen och följer årstider och ser hur man kan ta hand om naturen. 
Cecilia tar upp att relationen till naturen kan vara hur man beter sig när man är i 
naturen, exempelvis allemansrätten. Även Irene är inne på att arbete med hållbar 
utveckling inom So kan kopplas till miljön. Hon berättar att de i ett antal år haft ett 
temaarbete med hållbar utveckling. Hon ger ett exempel på ett arbete de genomfört i 
ämnet de kallade hållbar utveckling: 

 
Förra året i ettan grävde vi ner olika saker här. Vi grävde ner, ja något som var 
organiskt, nåt skal och så. Och sen grävde vi ner lite plast och lite aluminium och… jag 
kommer inte ihåg allt vad det var för någonting men så gick det ett år och  så 
undersökte vi om de försvunnit eller inte. Och då såg man ju att plasten och metallen 
var kvar. 

 
Irene menar även att med äldre klasser tar man upp exempelvis vad som händer i 
matindustrin och hur mycket gifter det är när man odlar bananer och färgar kläder. 

 
Pia förklarar att i årskurs 1 handlar arbetet mycket om kroppen och i samband med 
det tar de upp mat och krav: 

 
Vi har ett sånt här arbete som vi gör varje år, om vi säger i ettan gör vi det, i tvåan gör 
vi det och i trean det. Oftast har vi så. Och i ettan handlar det ju mycket om kroppen 
och då blir det också att man går in på mat och då går man in på det här med krav och 
sånt. 

 
Vidare förklarar Pia att i årskurs 2 tar de upp livet på jorden och kommer då in på 
miljön. Här berättar Pia att de pratar om hur vi ska ta hand om jorden och bevara den 
som den är. I anslutning till detta kommer de in på miljö och sopsortering, 
källsortering och återanvändning. Detta är något som även Susanne tar upp. Susanne 
lyfter fram att man i årskurs 1-3 arbetar med hur man återvinner och hur man kan 
göra för att inte skada naturen. Pia ger ett exempel på hur de arbetat med återvinning: 
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Och vi brukar gå, eller vi har i alla fall gjort så i några år, att vi går till… vi ber barnen 
samla sopor och så sorterar vi dom och så går vi till närmaste sopstation då och så 
sorterar vi det där. Så får alla barn lägga i rätt låda. 

 
Pia tar upp att de i årskurs 3 arbetar med slit och släng då de pratar om att man kan 
bevara och laga saker samt återanvända genom exempelvis loppis. Pia menar att man 
också pratar om att man ska vara rädd om sakerna på skolan. Hon betonar att det dels 
är för att de har dålig ekonomi men även för att man ska vara rädd om saker så det 
inte slösas på dem. Susanne belyser också att man pratar om hur man kan göra för att 
vara rädd om sakerna som finns i klassrummet. 

 
Både Susanne och Pia tar upp att de har en dag avsatt till att städa på skolgården 
vilket de båda kopplar till hållbar utveckling. Susanne berättar att i samband med detta 
har de gått till återvinningsstationen och slängt skräpet med eleverna: 

 
Vi har ju en dag avsatt för att städa på skolgården då vi städar här ute och tittar och 
försöker, aa, dels löv och allt sånt där, men då blir det också att man går in väldigt 
mycket på, vad, hur ska vi göra för att vi ska kunna göra så att det blir bättre. […] och 
lika det här med när man håller på och städar, att man liksom, då hittar man ju alltid 
glas och burkar och sånt och att man då liksom tar upp källsortering i samband med 
det också och liksom, aa då går vi med dom. Då kan vi lägga en hög för det och en för 
det och så kan vi knalla iväg sen till återvinningscentralen. Så har vi gjort några gånger, 
att vi verkligen går dit och slänger grejerna så att dom får se. 

 
Eva tänker att So-ämnena främst öppnar upp för den sociala delen av hållbar 
utveckling och menar att det framförallt är genom No-ämnena man kommer in på 
miljön. 

 
Socialt perspektiv 
Lärarna lyfter även fram att undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 
1-3 handlar om sociala och samhälleliga företeelser. Eva berättar att i just So-ämnena 
kommer de oftast in på hållbar utveckling i samband med aktuella händelser. Hon 
förklarar att med utgångspunkt i aktuella händelser kan de komma in på barns villkor 
och hur barn har det i världen. För tillfället pratar de mycket om barn på flykt: 

 
Så pratar vi ju mycket om barns rättigheter och vi pratar ju om barn på flykt och vad 
barn behöver. […] Och vad barn behöver och vad föräldrar, alltså vad gör, vad det är 
som gör att barn råkar illa ut och så. (Eva) 

 
I samband med detta fick eleverna skriva texter om vad de anser att barn behöver för 
att få ett bra liv. När klassen samtalar om frågor likt detta framhäver Eva att eleverna 
ofta har många frågor och funderingar kring aktuella händelser de sett exempelvis på 
tv. Hon menar att diskussionen tar olika vägar beroende på vad barnen funderar på. 
Eva berättar om diskussionen de hade innan eleverna fick skriva texter om vad barn 
behöver: 



20  

Så då får dom, fick dom ett uppdrag då att skriva om det. Men, det började ju med att 
vi disk… tog fram kartor och diskuterade. Dom har ju hört talas om flyktingbåtar och 
så. Vill ju veta var det händer och om det är nära Sverige och hur det blir i de länderna 
sen, och så. 

 
Susanne är inne på liknande tankar och förklarar att de pratat mycket om att det är 
många som flyr från krig just nu: 

 
Så vi har pratat mycket om att det är många som flyr nu och vad det får för 
konsekvenser för de som flyr och dit dom kommer också. 

 
Detta är något som Susanne märker att eleverna pratar om hemma också: 

 
Och sen är det ju, många som ju, man hör att dom pratar om det hemma mycket. 
Och att det liksom kommer ju gärna hit sen då och ja men ”Vadå flyr? Har dom 
ingenstans och bo?” 

 
Eva menar att man pratar om saker som går in under hållbar utveckling men 
begreppet hållbar utveckling är inget som tas upp uttryckligen: 

 
När vi pratar om till exempel det här med flyktingar nu då och hur barn har det att 
förklara att vad händer, vad kommer och hända om det, ja, hur det blir för människor 
och vad behöver hända för att dom ska få det bättre och så att. Men man kanske inte 
använder begreppet hållbar utveckling så mycket i det sammanhanget. 

 
När Cecilia får frågan om hon brukar planera för undervisning om hållbar utveckling 
inom So-ämnena förklarar hon att det sker genom arbete med demokrati och 
mänskliga rättigheter. Som exempel tar hon upp att de arbetar med detta i samband 
med FN-dagen. 

 
Vi planerar då så att vi jobbar med mänskliga rättigheter. FN-dagen är den 24 oktober. 
Då har vi tänkt att två veckor innan dess så kommer vi att jobba med demokrati. 

 
Vid arbetet med FN-dagen beskriver Cecilia att man kommer prata om demokrati 
och rättigheter. Hon lyfter fram att när de tidigare arbetat med FN har de pratat om 
varför man har rättigheter i vissa länder medan man i andra länder inte har samma 
rättigheter. Framförallt har fokus då varit på barns rättigheter och de har pratat om att 
här är det en självklarhet att man går i skolan medan man i vissa andra länder inte har 
rätt att gå i skolan, exempelvis beroende på vilket kön man har. Även Pia anser att 
arbete med mänskliga rättigheter ofta sker i anknytning till FN-dagen. Cecilia menar 
vidare att arbetet med frågor som rör demokrati inte alltid är planerat utan kan tas 
upp när det hänt något särskilt: 

 
Så då är det inte så att det är planerat, utan att jag måste, vi måste ta upp och prata om 
det här och nu märker jag. För att det kanske är någon som har, alltså man tycker olika 
om saker och det får man, men man kan också tycka saker som inte riktigt stämmer 
överens med de mänskliga rättigheterna. Beroende på, jag kanske alltså, kommer det 
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rasistiska uttalanden, aa, då kan jag inte planera in det där tar jag om tre veckor. Det 
måste vi ta upp nu, hur man pratar till varandra också. 

 
Även Susanne tar upp arbete med demokrati som en del av undervisning för hållbar 
utveckling. Hon menar att arbete med demokrati är någonting som sker dagligen 
genom att lyssna på andra och visa respekt för andra och deras åsikter. Cecilia tar upp 
en liknande aspekt och menar att en del av arbetet med hållbar utveckling är att få 
eleverna att förstå att alla är lika mycket värda. Det spelar ingen roll hur man ser ut 
eller varifrån man kommer. Cecilia menar även att arbete med demokrati rymmer 
frågor om barns rättigheter men även skyldigheter: 

 
Sen så frågor som rör demokrati till exempelvis, ehm, vi pratar också om att man... 
även fast man är barn så har man rättigheter, men mycket med om att barn har också 
skyldigheter. Man har inte bara rättigheter som individ utan man har skyldigheter. 

 
Ett omfattande begrepp 
Några av lärarna tar upp att hållbar utveckling ska ligga som ett övergripande syfte 
över all undervisning i grundskolan. Helen menar att hållbar utveckling är något som 
är med hela tiden och som är en del av alla pedagogiska planeringar. Även Eva 
betonar att hållbar utveckling ska ligga med i bakgrunden i all planering och hon 
beskriver att lärarna brukar fundera på hur man kan få med hållbar utveckling i 
planering av undervisning: 

 
Det är ju en av de bitarna som ska finnas med i bakgrunden på alla, eller som 
övergripande syfte i alla fall då så. Så tittar man alltid på det, hur kan vi tänka, men som 
sagt det kan vara svårt ibland och… sen tror jag vi gör mer, man gör mer än vad man 
tänker på. 

 
Likaså Susanne är inne på ett liknande spår och anser att planeringen av hållbar 
utveckling är mer som ett övergripande syfte över undervisningen: 

 
Så den går ju liksom in under det området man läser, men det blir ju en del av den 
pedagogiska planeringen så att… på det sättet. Men jag kan ju inte säga att jag har en 
pedagogisk planering för hållbar utveckling, det har jag inte. Utan den går med under 
dom områdena vi läser. 

 
För att sammanfatta detta avsnitt är att de flesta lärarna av åsikten att undervisning 
om hållbar utveckling  berör miljön.  Hälften av  lärarna beskriver att deras 
undervisning om hållbar utveckling i So berör sociala frågor. Tre lärare betonar att 
hållbar utveckling ligger som ett övergripande perspektiv över all undervisning. 

 
8.3. Relevansen av undervisning om hållbar utveckling i 

årskurs 1-3 
I denna del presenteras om och hur lärare anser att undervisning om hållbar 
utveckling är relevant för elever i årskurs 1-3. Detta svarar mot frågeställningen ”På 
vilka sätt menar lärare att undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena är relevant 
för elever i årskurs 1-3?” 



22  

Miljö 
Samtliga lärare anser att hållbar utveckling är relevant för elever i årskurs 1-3. Irene 
tänker att hållbar utveckling är ett jätteviktigt ämne som handlar om hur vi kan 
hushålla med resurserna som finns på vår planet. När hon får frågan om hon anser att 
det är relevant att undervisa om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 1-3 svarar 
hon att: 

 
Ja, det tycker jag. Ja men absolut det tycker jag för att även om dom kanske inte kan, 
att det kan va på sådär jättehög nivå så är det ändå… dom förstår liksom när man 
pratar om att havet håller på att bli fullt av plast och att dom tycker det är förskräckligt 
och såhär va. Så det sätter nog igång någon tankeverksamhet i alla fall. Ja, att dom 
kanske vill jobba för det här med att bevara planeten när dom blir större. 

 
Socialt perspektiv 
Eva menar att det framförallt är relevant att undervisa om hållbar utveckling i årskurs 
1-3 gällande frågor om hur människor har det och hur människor lever. Hon anser att 
det är det som ligger barn i den åldern närmast och det är det är saker om familjen 
och hur barn har de som de lättast kan sätta sig in i och förstå. Vidare beskriver Eva: 

 
Det här med miljö och den biten är kanske inte lika, ja vi pratar om det också, men det 
är ju lättast att få dem att engagera sig och tänka sig in tror jag hur människor har det. 
Och vad som händer om man inte har det man behöver och så. Så jag tror absolut, det 
är väldigt tacksamt om man säger, och prata. […] Man har lättare och förstå och ta till 
sig det liksom i de här åldrarna. 

 
Cecilia anser att arbete med hållbar utveckling är relevant men hon beskriver att hon 
inte sätter det begreppet på det: 

 
Ja, men jag sätter nog ett annat ord. Jag sätter nog inte dom begreppen hållbar 
utveckling utan då har jag ju… mer haft, ja men, mänskliga rättigheter och där måste 
jag bryta ner det. Demokrati, där måste vi bryta ner det. 

 
Cecilia tänker att hon skulle kunna ta upp begreppet hållbar utveckling med eleverna 
men känner att det för tillfället är bra om de vet lite vad demokrati, mänskliga 
rättigheter, rätt och fel samt människors lika värde. Det anser Cecilia att de arbetar 
mycket med. 

 
Ett omfattande begrepp 
Susanne menar att det är relevant att undervisa om hållbar utveckling i årskurs 1-3 
och anser att eleverna bör få en aning om vad det innebär. Susanne kommer in på att 
arbete med hållbar utveckling är ett stort område som ingår i många ämnen men hon 
säger att det är främst inom So och teknik de kommer in på det. Men även No och 
idrott. I och med att det är barnens framtid det handlar om anser Susanne att det i 
högsta grad är relevant att undervisa om. 
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Sammanfattningsvis är alla lärare överens om att undervisning om hållbar utveckling 
är relevant i årskurs 1-3. Detta kan handla om miljö och sociala frågor men även ses 
som ett övergripande perspektiv över all undervisning. 

 
9. Tolkning av resultatet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv 
Studien har en teoretisk utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Nedan tolkas 
resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet. 

 
Som tidigare nämnts är ett grundantagande inom det sociokulturella perspektivet att 
människor använder olika typer av medierande redskap för att förstå världen (Säljö 
2010, s. 185). Utifrån intervjuerna framstår det som att det vanligaste medierande 
redskapet lärarna använder är det talade språket. Enligt Vygotskij (Säljö 2010, s. 187) 
är språket redskapens redskap och det är med hjälp av det skrivna och talade språket 
som en gemensam förståelse för världen kring oss skapas. Flera av de intervjuade 
lärarna lyfter fram att frågor gällande hållbar utveckling är något de samtalar om. Två 
av lärarna berättar att de under den senaste tiden samtalat med eleverna om 
människor på flykt. Med utgångspunkt i barnens funderingar har de diskuterat kring 
att fly och vad det innebär. Sett utifrån det sociokulturella perspektivet används 
språket här som ett medierande redskap. Säljö (2010, s. 193) menar att inom det 
sociokulturella perspektivet skapas kunskap i skolan mellan människor. I intervjuerna 
framkommer att lärarna använder språket som ett redskap för att skapa kunskap 
mellan lärare och elever. Genom att diskutera frågan om människor på flykt i hela 
klassen skapas även kunskap mellan elev och elev då de får delge varandra sina tankar. 

 
Enligt Säljö (2010, s. 195) har skolan en roll i att låta eleverna möta vetenskapliga och 
abstrakta kunskaper samt ge människor kollektiva kunskaper som det inte är säkert att 
man kommer i kontakt med i vardagen. Vygotskij (Säljö 2010, s. 191) menar att 
skolan bidrar med kunskaper som utvecklar elevernas förståelse för den värld som 
finns utanför deras egna erfarenheter. I intervjuerna beskriver några av lärarna hur de 
undervisar om företeelser som ligger utanför det som eleverna vanligtvis kommer i 
kontakt med i vardagen. Lärarna förklarar att de tar upp frågor som är långt från de 
flesta barnens vardag så som sociala frågor om människor på flykt och frågor om 
miljö som att havet är fullt av plast. 

 
Som nämnts ovan menar Vygotskij (Säljö 2010, s. 191) att skolan ger eleverna 
kunskaper utanför deras egna erfarenheter. För att ta till sig kunskaper utanför sina 
egna erfarenheter och för att förstå världen lyfter Vygotskij (ibid.) fram att barnet 
behöver stöd av en mer kompetent kamrat eller vuxen. Vygotskij (ibid.) kallar detta 
för den närmaste proximala utvecklingszonen. I det sociokulturella perspektivet anser 
man att inlärningen är som mest effektiv i den proximala utvecklingszonen och det 
barnet kan göra med hjälp av handledning idag kommer barnet kunna göra på egen 
hand imorgon (Vygotskij 1999, s. 333, 336). En av lärarna betonar att det är relevant 
att arbeta med hållbar utveckling i årskurs 1-3 då det sätter igång en tankeverksamhet 
hos eleverna som bidrar till att de kanske vill jobba för att bevara planeten när de blir 
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större. Detta kan tolkas som att det eleverna lär sig tillsammans med lärare och andra 
elever idag kan bidra till att de på egen hand arbetar med hållbarhetsfrågor när de blir 
äldre. 

 
Inom det sociokulturella perspektivet talar man även om begrepp och menar att för 
att barn ska kunna ta till sig ett vetenskapligt begrepp måste det vardagliga begreppet 
först nå upp till en viss nivå hos barnet (Vygotskij 1999, s. 349). Det vetenskapliga 
begreppet utvecklas i förhållande till det vardagliga begreppet och det vardagliga 
begreppet utvecklas i förhållande till det vetenskapliga begreppet (ibid.). Den 
proximala utvecklingszonen kan även kopplas till barns begreppsutveckling. Vygotskij 
(1999, s. 350f) menar att barns vardagliga begrepp kan omvandlas till vetenskapliga 
begrepps och lyftas till en högre nivå med hjälp av en vuxen. Med hjälp av en vuxen 
kan barnet utveckla vardagliga begrepp till vetenskapliga begrepp som ligger i den 
närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1999, s. 350f). I intervjuerna lyfter en av lärarna 
fram att begreppet hållbar utveckling inte är något hon tar upp med eleverna än. Just 
nu anser hon att det är bra om eleverna lär sig lite om mänskliga rättigheter, 
demokrati, rätt och fel samt människors lika värde. Lärarens svar kan utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv tolkas som att begreppet hållbar utveckling måste brytas 
ned till mer vardagliga begrepp på elevernas nivå. Sett utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv utvecklas kunskap om begreppet hållbar utveckling utifrån det vardagliga 
för eleverna. En annan lärare beskriver att arbete med demokrati sker dagligen genom 
att öva på att lyssna på andra och visa respekt för andras åsikter. En lärare menar att 
arbete med demokrati handlar om att visa förståelse för att alla är lika mycket värda 
och att det spelar ingen roll varifrån man kommer eller hur man ser ut. Även här 
bryter lärarna ner begreppet hållbar utveckling till demokrati som i sin tur bryts ner till 
frågor på elevernas nivå. Även detta kan kopplas till den sociokulturella traditionen då 
man inom perspektivet menar att skolan ska ge elever kunskaper som är nödvändiga 
för det samhälle vi lever i (Säljö 2010, s. 195). I det här fallet handlar det om att 
eleverna socialiseras in i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle. 

 
10. Diskussion 
Följande avsnitt består av två delar. I metoddiskussionen utvärderas och diskuteras 
metodvalet. I resultatdiskussionen tolkas resultatet av studien och diskuteras i 
anslutning till bakgrunden och den tidigare forskningen. 

 
10.1.  Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 uppfattar begreppet hållbar 
utveckling samt undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena och dess relevans 
för elever i årskurs 1-3. Vidare var syftet att undersöka hur lärare beskriver att de 
planerar och genomför undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena. På grund av 
att studiens syfte var att synliggöra lärares åsikter var kvalitativa intervjuer en lämplig 
datainsamlingsmetod. Larsen (2009, s. 23) menar att en kvalitativ metod är passande 
när man är intresserad av attityder om det som ska undersökas. Det var därför 
fördelaktigt att använda sig av en kvalitativ metod i denna studie. Ytterligare en fördel 
med   en   kvalitativ   metod   är  att   forskaren   och   den   intervjuade   träffas  vid 
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intervjutillfället vilket ger möjlighet att ställa följdfrågor som kan bidra till en djupare 
förståelse (Larsen 2009, s. 26f). Studien genomfördes med en fenomenografisk ansats. 
Vid fenomenografiska intervjuer är det viktigt att svaren är så uttömmande som 
möjligt och frågor som ”Hur menar du då?” är lämpliga (Dahlgren & Johansson 2015, 
s. 167). Vid intervjuerna fanns ett antal frågor som ställdes till samtliga lärare men det 
fanns möjlighet att ställa ytterligare frågor till lärarna för att få större förståelse för 
deras svar. De frågor som ställdes vid intervjuerna bidrog till att besvara studiens 
syfte. Vissa av frågorna påminde dock om varandra och gav liknande svar. Några av 
svaren under intervjuerna utvecklades till att handla om undervisning om hållbar 
utveckling i allmänhet och var inte så koncentrerade kring just So-ämnena. Kanske 
hade fler frågor behövts för att få så uttömmande svar som möjligt om hållbar 
utveckling i So-ämnena. En annan aspekt av detta skulle kunna vara att lärare i årskurs 
1-3 ser på elevers lärande från ett helhetsperspektiv snarare än ämnesspecifikt. 

 
Det fanns en variation i hur mycket lärarna hade att säga utifrån intervjufrågorna och 
därför tar vissa lärares uppfattning om hållbar utveckling större plats i resultatet av 
studien. Även om vissa lärares uppfattningar framkommer mer än andras i resultatet 
är samtliga lärares åsikter presenterade i olika grad. Anledningen till att vissa lärare 
hade mer att säga tycks inte bero på det ämne de främst är utbildade i. Kanske kan de 
bero på lärarnas eget intresse för hållbar utveckling eller vilken skola de arbetar på. 
Hur mycket olika lärare har att säga om frågan är inget som primärt undersökts i 
studien, men det är ändå intressant gällande lärares uppfattning om hållbar utveckling. 

 
Valet av metod var lämpligt för att besvara studiens syfte. Om studien genomförts 
med en kvantitativ metod, exempelvis en enkätundersökning, hade inte möjligheten 
att ställa följdfrågor funnits. Med en kvantitativ metod hade lärarnas svar inte blivit 
lika omfattande och denna metod betraktades därför inte som lämplig för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Något som kunnat berika arbetet hade varit 
observationer när lärare undervisar i So. Detta hade dock varit ett mycket 
tidskrävande arbete och valdes bort  på grund av att  den tid som fanns för att 
genomföra arbetet var för begränsad. 

 
Urvalet av intervjupersoner skedde enligt snöbollsmetoden genom att rektorer 
kontaktades per mail och ombads förmedla kontaktuppgifter till lärare som 
motsvarade urvalskriterierna och som kunde tänka sig att delta i studien. Detta 
tillvägagångssätt var smidigt då många rektorer kunde kontaktas på samma gång och 
de kunde besvara förfrågan när de hade tid. Dessvärre bidrog detta i för få 
intervjupersoner och fler rektorer kontaktades efterhand vilket bidrog till en lång 
väntan och att analysen av intervjuerna inte kunde påbörjas så fort som det var tänkt. 
I efterhand funderar jag på om det varit mer lämpligt att ringa rektorerna och på så 
sätt få svar direkt. Slutligen hade dock sex lärare intervjuats för studien vilket var 
tillräckligt för att kunna få ett trovärdigt resultat. 

 
Analysen av data skedde med en fenomenografisk ansats i enlighet med den modell 
som   beskrivs   av   Dahlgren   och   Johansson   (2015).   Vid   en   fenomenografisk 
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undersökning syftar man till att synliggöra olika sätt att uppfatta ett fenomen på och 
är lämplig att använda vid då data från enskilda individer ska analyseras (Dahlgren & 
Johansson 2015, s. 162f). Den fenomenografiska analysen bidrog med att synliggöra 
likheter och skillnader i lärarnas uppfattningar och det var därför lämpligt och 
gynnsamt för studien att analysera utifrån en fenomenografisk ansats. 

 
För att studien ska ha god validitet ska de data som samlas in ska vara relevanta 
utifrån studiens syfte och de frågor som ställs under intervjuerna ska vara kopplade 
till de frågeställningar studien avser att besvara (Larsen 2009, s. 41). Den forskning 
som tas upp i studien har valts ut med utgångspunkt i studiens syfte och de frågor 
som ställdes under intervjuerna var skrivna med utgångspunkt i studiens 
frågeställningar och bidrog till att besvara studiens syfte. Vidare handlar validitet om 
huruvida studien undersöker det den ska undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s. 
270; Eliasson 2013, s. 13). Studien avsåg att besvara hur lärare uppfattar det 
undersökta fenomenet och genom kvalitativa intervjuer och analys utifrån en 
fenomenografisk ansats synliggjordes likheter och skillnader i lärares uppfattningar. 

 
Studiens reliabilitet anses vara god. Vid en kvalitativ studie menar Eliasson (2013, s. 
15) att reliabiliteten avgörs av tolkningen av data. Eliasson (ibid.) beskriver att 
tolkningen av data ska uttydas på samma sätt oavsett vem som gör tolkningen. 
Eliasson (ibid.) lyfter fram att reliabiliteten kan öka genom att utarbeta tydliga rutiner 
vilket gjorts i studien. Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide som använts vid 
samtliga intervjuer (se Bilaga 3). Den analysmetod som använts har beskrivits och 
analysen har skett steg för steg i enlighet med analysmodellen. Intervjuerna har även 
spelats in och transkriberats vilket gör det möjligt att gå tillbaks till materialet ett 
flertal gånger för att undvika misstolkningar. Det transkriberade materialet har 
jämförts med inspelningarna vilket ökar reliabiliteten enligt Eliasson (ibid.). 

 
Enligt Kihlström (2007b, s. 165) kan resultatet vid fenomenografiska studier 
generaliseras till kulturer som är liknande den där studien genomfördes. Med 
bakgrund i detta kan resultatet av den här undersökningen generaliseras till lärares 
uppfattning om det undersökta fenomenet. 

 
I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och 
de fyra kraven som finns på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Lärarna har 
fått information om detta genom ett informationsbrev (se Bilaga 1). Undersökningen 
är inte heller etiskt problematisk enligt blankett för etisk egengranskning (se Bilaga 2). 

 
10.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 uppfattar begreppet 
hållbar utveckling samt undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena och dess 
relevans för elever i årskurs 1-3. Vidare är syftet att undersöka hur de beskriver att de 
planerar och genomför undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena. Tidigare 
forskning gällande detta är begränsad. 

 
Lärares uppfattning om begreppet hållbar utveckling 
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Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner i form av ett ekologiskt, ett socialt och 
ett ekonomiskt perspektiv (UNESCO 2005, s. 7). Tidigare forskning visar att lärare i 
regel associerar hållbar utveckling med miljö följt av ett socialt perspektiv (Pettersson 
2014, s. 71f). Detta stämmer överens med svaren från lärarna i den här studien. I 
lärarnas beskrivningar av hållbar utveckling framträder miljöperspektivet och det 
sociala perspektivet. Det ekonomiska perspektivet är inget som lärarna tar upp som 
en del av hållbar utveckling. Lärarna anser att hållbar utveckling handlar om miljö och 
att bevara planeten genom handlingar som sopsortering och att inte överkonsumera. 
Några lärare lyfter även fram att hållbar utveckling handlar om sociala och 
samhälleliga frågor som mänskliga rättigheter, demokrati och att skapa en bra värld 
för kommande generationer. Kommittén för hållbar utveckling tar upp hållbar 
utveckling i förhållande till undervisning och menar att undervisning om hållbar 
utveckling är nära sammankopplad med natur och samhälle (SOU 2004:104, s. 12). 
Lärarnas svar är av en liknande karaktär som den som beskrivs av kommittén för 
hållbar utveckling då de kopplar undervisningen till naturen och samhället. 

 
Pettersson (2014, s. 74) och Borg (2011, s. 34) visar att lärare inte lyfter fram någon 
stark koppling mellan hållbar utveckling och det ekonomiska perspektivet. Även i den 
här studien saknas en beskrivning av det ekonomiska perspektivet hos lärarna. De 
lyfter istället fram miljöperspektivet och det sociala perspektivet. Anledningen till det 
att det ekonomiska perspektivet inte framkommer i lärarnas beskrivning av hållbar 
utveckling skulle kunna bero att de har sina undervisande åldrar i åtanke när de svarar. 
Lärarna undervisar i årskurs 1-3 och det ekonomiska perspektivet kan tyckas långt 
bort för elever i den åldern. Undervisning om hållbar utveckling ska vara 
sammankopplad med det som är nära eleverna för att vara meningsfullt för dem 
(Pramling Samuelsson & Kaga 2008, s. 12). 

 
Lärarna uppfattade därtill hållbar utveckling som ett omfattande begrepp som går in 
under många områden. Denna uppfattning av hållbar utveckling kan förenas med 
delar av läroplanen. I läroplanen står det att all undervisning bör bygga på ett antal 
perspektiv. Enligt ett av dessa perspektiv ska undervisningen ”belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling” (Skolverket 2011, s. 9). Lärarna är av åsikten att hållbar utveckling går in 
under många områden vilket stämmer överens med läroplanen som tar upp att all 
undervisning ska ha hållbar utveckling i åtanke. 

 
Undervisning om hållbar utveckling i So i årskurs 1-3 
När lärarna berättade kring undervisning om hållbar utveckling i So visade det sig att 
de flesta kopplade detta till miljö. Enligt Pettersson (2014, s. 74) har lärares 
uppfattning om hållbar utveckling vanligtvis en stark koppling till miljö. Flera av 
lärarna beskriver att hållbar utveckling handlar om naturen och i årskurs 1-3 ter det 
sig genom att undervisa om hur man kan ta hand om och vara rädd om naturen. 
Detta sker bland annat genom att arbeta med allemansrätten, miljö, källsortering och 
återanvändning. Enligt Skolverket (2004, s. 7) handlar hållbar utveckling bland annat 
om  relationen  till  naturen.  Detta  är  något  som  även  beskrivs  i  läroplanen  för 
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grundskolan där det lyfts fram att när eleverna gått klart grundskolan ska de visa 
respekt för miljön och närmiljön (Skolverket 2011, s. 12). Att lärarna har läroplanen i 
åtanke när de besvarar intervjufrågorna står klart i flera fall. I det centrala innehållet i 
So för årskurs 1-3 beskrivs att eleverna ska arbeta med miljöfrågor utifrån deras 
vardag (Skolverket 2011, s. 161, 174, 188, 201). Lärarnas beskrivning av hållbar 
utveckling utifrån ett miljöperspektiv har anknytning till denna del av läroplanen. De 
exempel lärarna tar upp på undervisning om hållbar utveckling kopplat till miljö har 
en stark koppling till elevernas vardag. De talar bland annat om hur man kan ta vara 
på det som finns på skolan, hur man kan återvinna och hur man ska bete sig när man 
är ute i naturen. 

 
En lärare beskrev hur eleverna fått gräva ner saker i naturen och undersöka vad som 
försvunnit efter ett år för att bli medvetna om hur naturen hanterar olika material. 
Lundahl m.fl. (2006, s. 39) menar att So-ämnena kan utveckla elevernas mod för att ta 
ansvar för vår gemensamma miljö. I läroplanen beskrivs att undervisningen ska 
utveckla elevernas ”förmåga att ta ett personligt ansvar” (Skolverket 2011, s. 8). 
Genom en övning som den ovan bör eleverna rimligtvis bli medvetna om hur naturen 
hanterar skräp vilket skulle kunna bidra till att eleverna utvecklar en ansvarskänsla för 
sin närmiljö. 

 
Några av de intervjuade lärarna beskriver hållbar utveckling från ett socialt perspektiv. 
Lärarna beskriver att de kopplar undervisning om hållbar utveckling i So till sociala 
och samhälleliga företeelser. En av lärarna betonar att So-ämnena är lämpliga för just 
detta vilket kan kopplas till tidigare forskning om att So-ämnena är gynnsamma för 
elevernas utveckling av demokratiska kompetenser samt för att eleverna ska få en 
helhetsbild av hållbar utveckling (Lundahl m.fl. 2006, s. 39; Björneloo 2007, s. 98). 

 
Några av lärarna tar upp att de kommer in på frågor gällande hållbar utveckling i 
samband med sociala och samhälleliga företeelser. I och med detta beskriver en av 
lärarna att de kommer in på barns villkor och hur barn har det i världen. Två av 
lärarna förklarar att de i nuläget pratar om att det är många människor på flykt just nu. 
Enligt Skolverket (2004, s. 7) handlar hållbar utveckling bland annat om frågor som 
rör samhälleliga intressekonflikter. I läroplanens andra del beskrivs att eleverna efter 
genomgången skolgång ”[…] medverkar till att hjälpa andra människor” (Skolverket 
2011, s. 12) samt att eleverna visar respekt och förståelse för andra människor och 
deras situation (ibid.). Björneloo (2007, s. 149) menar att skolan är en plats där 
eleverna får möta och få förståelse för andra människor. Genom att samtala om 
människor på flykt får barnen ta del av samhälleliga företeelser och få förståelse för 
andra människors situation. Skolverket (2004, s. 7) framhäver vikten av att föra 
diskussioner kring frågor som rör hållbar utveckling. 

 
Kommittén för hållbar utveckling förklarar att undervisning om hållbar utveckling 
bör utgå från det lokala till en början för att senare kopplas till det globala (SOU 
2004:104, s. 12). Detta betonas även av Lundahl m.fl. (2006, s. 38) och Björneloo 
(2007, s. 95). De intervjuade lärarna återkommer till att deras undervisning om hållbar 
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utveckling är sammankopplad med elevernas erfarenheter. Lärarna beskriver att 
undervisningen om hållbar utveckling handlar om mänskliga rättigheter och främst 
barns rättigheter eftersom det är det som ligger eleverna närmast. Undervisningen 
behandlar saker som skola i olika länder och vad barn behöver för att få ett bra liv. 
Några av  lärarna förklarar att undervisningen  och  diskussionerna  tar olika  vägar 
beroende på händelser i elevernas vardag och beroende på elevernas funderingar. 
Pearson och Degotardi (2009, s. 99) belyser att undervisning om hållbar utveckling 
för barn måste vara kopplad till deras verklighet för att vara meningsfull. 

 
Lärarna ser även demokrati som en del av arbetet med hållbar utveckling. Några 
lärare menar att detta sker dagligen genom att öva på att lyssna på andras åsikter och 
visa respekt för varandra. Detta sker även genom att eleverna får utveckla en 
förståelse för att alla är lika mycket värda samt genom att ta del av de rättigheter och 
skyldigheter man har som individ. Detta är förenligt med Skolverkets (2004, s. 7) 
skrivelser om hållbar utveckling där det beskrivs att lärande för hållbar utveckling 
innefattar att eleverna lär sig visa respekt för andras åsikter och tankar. Utöver att 
arbetet med demokrati sker dagligen tar några av lärarna upp att de kommer arbeta 
mer med demokrati i samband med FN-dagen. En lärare förklarar att de i anknytning 
till FN-dagen brukar arbeta med mänskliga rättigheter, barns rättigheter, att få gå i 
skolan och demokrati. Efter genomgången skolgång ska eleverna ha utvecklat 
grundläggande demokratiska kompetenser (Skolverket 2011, s. 12). Enligt Lundahl 
m.fl. (2006, s. 39) har So-ämnena en roll i att stärka elevernas demokratiska 
kompetenser. Genom att arbeta med demokrati dagligen och i vissa teman ges 
eleverna möjlighet till att utveckla sina demokratiska kompetenser. 

 
Enligt läroplanen ska hållbar utveckling ligga som ett övergripande perspektiv över all 
undervisning (Skolverket 2011, s. 9). Detta är något som framkommer i de 
intervjuade lärarnas svar. Några av lärarna menar att hållbar utveckling är ett 
omfattande begrepp som är en del av all planering i skolan. En lärare förklarar att hon 
inte har en särskild planering för hållbar utveckling utan det går in i det ämnet de 
läser. Då hållbar utveckling ska ligga övergripande över all undervisning har So- 
ämnena såväl som andra ämnen ett ansvar att arbeta med frågor kopplade till hållbar 
utveckling. I kursplanerna för So-ämnena kan flera delar direkt eller indirekt kopplas 
till hållbar utveckling. Detta gäller frågor om att nyttja jorden på ett hållbart sätt, 
frågor om miljö och utveckling i förhållande till hållbar  utveckling,  förhållandet 
mellan samhälle och individ, hur historia påverkar nutiden och hur nutiden påverkar 
framtiden, hur man handlar ansvarsfullt utifrån sig själv och i förhållande till andra 
samt att skapa förståelse för sitt eget och andra sätt att tänka (Skolverket 2011, s. 
159f, 172, 186, 199). Lundahl m.fl. (2006, s. 39) och Björneloo (2007, s. 98) lyfter 
fram att So-ämnena kan bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och kompetenser 
gällande hållbar utveckling angående frågor om demokrati och den gemensamma 
miljön samt genom att ge en helhetsbild angående hållbar utveckling. Med bakgrund i 
detta kan det tolkas som att So-ämnena har ett ansvar för att arbeta med hållbar 
utveckling gällande vissa frågor. De intervjuade lärarna beskriver undervisning om 
hållbar   utveckling   i   So-ämnena.   So-ämnet   innefattar   fyra   ämnen:   geografi, 
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samhällskunskap, historia och religion. Av lärarnas svar att döma tycks de främst 
koppla undervisning om hållbar utveckling till samhällskunskapen samt geografidelen 
av So-ämnet. Lärarna kopplar framförallt hållbar utveckling och undervisning om 
detta till miljö samt samhället och sociala aspekter. Till viss del kan religionsämnet 
tolkas in i lärarnas svar medan historieämnet inte har någon tydlig koppling till 
lärarnas svar. Genom religionsämnet kan frågor som utvecklar elevernas förståelse för 
andras sätt att leva diskuteras och eleverna ska utveckla förmågan att handla 
ansvarsfullt (Skolverket 2011, s. 186). Historieämnet skulle kunna komma med 
ytterligare en aspekt för hållbar utveckling då historia kan bidra till en förståelse för 
framtiden enligt Skolverket (2011, s. 172). Enligt Björneloo (2007, s. 98) kan 
historieämnet bidra till att eleverna får en helhetsbild kring hållbarhetsfrågan. 

 
De intervjuade lärarna återkommer till att de för diskussioner och samtalar kring 
frågor som berör hållbar utveckling. Språket används som ett redskap för att skapa 
förståelse kring frågor som rör hållbar utveckling. Att lärarna använder diskussioner 
som arbetssätt kan förenas med Borgs (2011, s. 31, 33) studie som visar att lärare i 
samhällsvetenskapliga ämnen ofta använder gruppdiskussioner när de undervisar. 

 
Relevansen av undervisning om hållbar utveckling i årskurs 1-3 
Ett flertal forskare har i tidigare forskning lyft fram att undervisning om hållbar 
utveckling bör ske i barns tidiga ålder (Pramling Samuelsson & Kaga 2008; Kaga 
2008; Hägglund & Pramling Samuelsson 2009). I intervjuerna med lärarna 
framkommer att samtliga lärare anser att undervisning om hållbar utveckling är 
relevant för elever i årskurs 1-3. En av lärarna berättar att hon tror arbete med frågor 
som rör miljön sätter igång en tankeverksamhet hos eleverna som kan bidra till att de 
vill arbeta med att bevara planeten när de blir större. Pramling Samuelsson och Kaga 
(2008, s. 12) menar att det är i barns tidiga ålder som de utvecklar sin grundläggande 
värderingar och attityder. Även Siraj-Blatchford (2008, s. 9) samt Ärleman-Hagsér och 
Sandberg (2011,  s. 198) framhäver  att framtidens värderingar formas i de tidiga 
åldrarna vilket stämmer överens med lärarens tankar kring hållbar utveckling i årskurs 
1-3. 

 
Några av lärarna beskriver att det är relevant att undervisa om hållbar utveckling i 
årskurs 3 gällande hur människor har det i världen, barns rättigheter, mänskliga 
rättigheter och demokrati. En av lärarna beskriver att det som ligger barn i årskurs 1-3 
närmast är hur människor har det och hur människor lever. Lärarnas tankar kan 
kopplas till Pramling Samuelsson och Kaga (2008, s. 12) som menar att för att 
undervisning om hållbar utveckling i de tidiga åldrarna ska vara meningsfullt och ha 
inverkan på barnen måste det kopplas till det som är nära för dem. En lärare lyfter 
fram att hållbar utveckling är relevant i årskurs 1-3 men hon sätter inte det ordet på 
det. Istället anser hon att det för tillfället är tillräckligt att eleverna kan lite om 
demokrati, mänskliga rättigheter och människors lika värde. Pearson och Degotardi 
(2009, s. 99) påpekar att undervisning om hållbar utveckling i de tidiga åldrarna måste 
kopplas  till  den  värld  och  verklighet  barnen  lever  i  för  att  vara  givande.  Detta 
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påminner om de tankar läraren är inne på, det vill säga att bryta ner innehållet i hållbar 
utveckling till olika delar som är relevanta för eleverna. 

 
Hägglund Samuelsson och Pramling (2009, s. 59) belyser att hållbar utveckling 
innefattar frågor som rör vår framtid och den värld kommande generationer kommer 
leva i. De menar därför att det är betydelsefullt att barn involveras i frågor om hållbar 
utveckling. En av lärarna menar att detta är en stor anledning till att undervisa om 
hållbar utveckling i årskurs 1-3 då det är deras framtid det handlar om. 

 
11. Slutsats 
I studien framkommer att lärarna ser på hållbar utveckling och undervisning kring 
hållbar utveckling utifrån tre olika synsätt i form av miljö, ett socialt perspektiv och 
ett omfattande begrepp. Lärarnas beskrivning av undervisning om hållbar utveckling i 
So har en stark koppling till miljö följt av ett socialt perspektiv vilket stämmer överens 
med tidigare forskning gällande lärares  uppfattning om undervisning om hållbar 
utveckling. Studien visar även att lärare menar att undervisning om hållbar utveckling 
måste kopplas till det som är elevnära för att vara av betydelse för eleverna. 
Undervisningen handlar främst om att vara rädd om naturen, vad som händer i 
världen, att få förståelse och visa respekt för andra samt demokrati. De flesta lärare 
har ingen särskild planering för hållbar utveckling och några lärare beskriver att 
hållbar utveckling är ett övergripande perspektiv över all undervisning. Lärarna är 
eniga om att undervisning om hållbar utveckling är relevant att undervisa om och de 
uttrycker även att undervisningen måste tas ner på elevernas nivå. 

 
Studiens betydelse 
Då hållbar utveckling ska ligga som ett övergripande perspektiv över all undervisning 
är det nödvändigt att studera hur det kan ske i olika ämnen. Av den anledningen 
bidrar studien med en inblick i hur man undervisar om hållbar utveckling i So i 
årskurs 1-3. Resultatet av studien är till nytta för lärare som undervisar i So i årskurs 
1-3. I studien undersöks hur lärare i årskurs 1-3 anser att man kan arbeta med hållbar 
utveckling i So-ämnena och tidigare forskning kring området beskrivs. Studien stärker 
tidigare forskning om undervisning om hållbar utveckling men kommer även med ett 
nytt perspektiv genom sin koppling till So-ämnena i årskurs 1-3. 

 
Studien kommer inte med en klar mall för hur man kan arbeta med hållbar utveckling 
i So-ämnena men den kan förhoppningsvis inspirera lärare till att arbeta med hållbar 
utveckling i So och öka förståelsen kring hur det kan ske. Enligt Skolverket (2004, s. 
6) har olika skolämnen olika styrkor gällande undervisning för hållbar utveckling. Den 
här studien ger en insyn i hur lärare anser att de använder So-ämnet för att stärka 
elevernas kunskaper om hållbar utveckling. 

 
12. Vidare forskning 
Resultatet indikerar att det finns  svårigheter att koppla undervisning om hållbar 
utveckling till ekonomi i So-ämnena i årskurs 1-3. Lärarna har en tendens att gå mot 
natur och miljö samt den sociala delen av hållbar utveckling. Detta är inte något som 
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huvudsakligen undersökts i studien men det är ändå en intressant aspekt som 
framkommit. Undervisning för hållbar utveckling ska bygga på det ekologiska, 
ekonomiska och sociala perspektivet och visa på många olika förklaringar av 
perspektiven (SOU 2004:104, s. 12). Den här studien liksom tidigare studier visar att 
lärare främst kopplar hållbar utveckling till de delar som berör miljö och det sociala. 
Intressant för vidare forskning vore därför att undersöka vad detta kan bero på samt 
om och hur det går att integrera samtliga tre perspektiv i undervisning om hållbar 
utveckling i årskurs 1-3. Det vore även intressant att genom observationer studera hur 
lärare undervisar om hållbar utveckling i årskurs 1-3. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 

Information om en studie av lärares syn på 
undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i 

årskurs 1-3 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Jag heter Karin Ekman och studerar just nu min sista termin på 
grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Som examensarbete har jag valt att 
skriva om hur lärare i årskurs 1-3 ser på undervisning om hållbar utveckling i årskurs 
1-3. Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar undervisning om hållbar 
utveckling i So-ämnena och dess relevans för elever i årskurs 1-3.  Den tidigare 
forskning som finns gällande undervisning om hållbar utveckling i So berör 
framförallt de högre årskurserna i grundskolan och det är därför intressant att 
undersöka hur lärare i de lägre årskurserna uppfattar undervisning om hållbar 
utveckling i So. 

 
I studien kommer jag intervjua ett antal lärare som undervisar So i årskurs 1-3. För att 
resultatet ska bli trovärdigt kommer lärare från olika skolor att intervjuas. För att jag 
inte ska missa något viktigt i samtalet och för att kunna lyssna på intervjun i efterhand 
ber jag om din tillåtelse att spela in intervjun. Intervjuerna kommer genomföras under 
veckorna 38-39 vid en tidpunkt som passar dig. Intervjun beräknas ta högst en timme 
och frågorna är relaterade till undervisning om hållbar utveckling i So. 
Undersökningen kommer presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Du kommer självklart få ta del av den färdiga uppsatsen. 

 
Det inspelade materialet kommer behandlas med försiktighet och namnet på 
kommunen, skolan och deltagande är  anonymt. Endast jag och min handledare 
kommer ha tillgång till inspelningarna från intervjun. Intervjuerna kommer endast 
användas till denna undersökning och när kursen avslutas kommer det inspelade 
materialet att förstöras. 

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som  helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Student Handledare 
Karin Ekman Jenny Rosén 
073 – xxx xx xx xxx – xx xx xx 
xxx@xxx.se xxx@xxx.se 

Jag samtycker till deltagande i studien: 

Underskrift Ort och datum 

mailto:xxx@xxx.se
mailto:xxx@xxx.se
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor 

Projekttitel: Lärares syn på undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 1-3 
Student/studenter: Karin Ekman 
Handledare: Jenny Rosén 

 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)? 

   

 
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)? 

   

 
3 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt 
ingrepp på forskningspersonerna? 

   

 
4 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 
till liv)? 

   

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   

 
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 

   

 
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)? 

   

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 



 

 
Intervjuguide 

• Berätta att intervjun kommer spelas in 

• Gå igenom studiens syfte 
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• Prata kort om vad lärande för hållbar utveckling innebär innan intervjun sätter 
igång: 

Frågor som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, 
etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vår relation till naturen. (Lärande om 
hållbar utveckling. Skolverket 2004, s. 7) 

 
• Fråga om den intervjuade vill säga något innan vi påbörjar intervjun. 

• Intervjufrågor 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Vilken utbildning har du? 

Intervjufrågor 
3. Hur uppfattar du begreppet hållbar utveckling? 
4. Hur anser du att man kan arbeta med hållbar utveckling inom So-ämnena i årskurs 1-3? 
5. Brukar du planera för undervisning om hållbar utveckling inom So? 

- Om ja, hur då? Hur ofta? 
- Om nej, varför inte? 

6. Kan du berätta om något särskilt tillfälle då du haft undervisning om hållbar utveckling 
inom So-ämnena? 

7. Anser du att undervisning om hållbar utveckling är relevant för elever i årskurs 1-3? Om 
ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

8. Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

• Avslut 
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