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Sammanfattning  
 

Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen för hållbar 

utveckling ser ut för fem grundskolor i Varbergs kommun. Förhoppningsvis ska 

studiens resultat kunna hjälpa skolor i framtiden att se över sin undervisning gällande 

hållbar utveckling och på vis kunna bidra för en ljusare framtid. 

 

Metod – Den genomförda studien bygger på en kvalitativ metod och baseras på semi-

strukturerade intervjuer av sju stycken lärare på fem kommunala grundskolor i 

Varbergs kommun. Intervjuerna har bestått av åtta stycken frågor där författaren 

utgått från granskning av skolverkets läroplan samt aktuella undervisningsmetoder 

gällande hållbar utveckling.  

 

Resultat – Samtliga lärare för studien uttrycker kompetensbrist, tidsbrist samt brist av 

stöd från skolverket och Varbergskommun i sin undervisning när det gäller 

undervisningen av hållbar utveckling. Utifrån insamlade intervjuer konstaterades det 

att undervisning för hållbar utveckling hos berörda lärare för studien sker till största 

del genom miljöundervisning, speciellt i yngre åldrar. Där ligger fokus på lärdom om 

miljön i närområdet, materials egenskaper och förändring samt källsortering.  

 

Slutsats– Av studien kan författaren dra slutsatsen att lärarna behöver mer resurser 

för att kunna följa läroplanens mål för hållbar utveckling. Det räcker inte att som 

lärare utföra sina avsedda timmar med givna läroböcker för att nå läroplanens mål. 

För att kunna nå målen för hållbar utveckling måste lärare finna eget material som 

inspirerar elever och möter de kunskapskrav som idag är bärande i lärandet. 

 

Nyckelord – Hållbar utveckling, hållbart lärande, kompetensbrist, Skolverket, 

läroplan, Varbergs kommun 

 

Rapporttyp – Kandidatuppsats   
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Abstract  
 

Purpose - The aim of this study is to investigate how the teaching of sustainable 

development looks for five primary schools in the municipality of Varberg. 

Hopefully, the study’s findings will help primary schools to revise their teaching 

regarding sustainable development and contribute to a brighter future. 

 

Method - The current study is based on a qualitative approach, based on semi-

structured interviews with seven teachers at five public primary schools in the 

municipality of Varberg. The interviews consisted of eight questions, which the 

author has assumed from the review of the curriculum and the current teaching 

practices on sustainable development. 

 

Results – Teachers for the study expresses lack of skills, time and support from 

Skolverket and the municipality of Varberg in their teaching regarding work of 

sustainable development. Based on the collected interviews, it was found that 

education for sustainable development is done mainly through environmental 

education, especially at younger ages. There, the focus is on learning about the local 

environment, material properties and change and recycling. 

 

Conclusion - The author can conclude that teachers need more resources for to be 

able to follow the curriculum's sustainable development objectives. It is not enough 

that teachers perform their intended hours with given textbooks to reach the 

objectives of the curriculum. In order to achieve sustainable development goals, 

teachers must find their own material that inspires students and meet the proficiency 

requirements that are currently bearing in learning. 

 

Keywords - Sustainable development, sustainable learning, lack of skills, Skolverket, 

curriculum, the municipality of Varberg 

 

Report Type - Bachelor Thesis 
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1 Introduktion 

1.2 Bakgrund 
Hållbar utveckling definieras idag med flera hundra definitioner och strävar alla efter 

en önskvärd samhällsutveckling vilket innebär att social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet ska verka för ett bättre samhälle. Ett hållbart samhälle bör vara rättvist 

fördelat där människan ska hushålla med planetens resurser på ett sätt där det är 

möjligt för kommande generationer att tillgodose sina behov på samma sätt som vi 

gör idag (Elliot, 2013).  

 

Hösten år 2015 presenterade FN 17 stycken internationella mål för att uppnå hållbar 

utveckling. Dessa mål ersätter de tidigare Millenium målen och ska uppnås år 2030. 

Mål fyra, God utbildning för alla, innebär att alla har rätt till en avgiftsfri skolgång, 

oavsett kön, religion samt funktionsnedsättning. Alla barn ska ha möjlighet till ett 

livslångt lärande och utbildningen ska främja goda värderingar, kunskaper och 

färdigheter som i sin tur bidrar till en hållbar utveckling (Globala målen, 2015).  

 

Utbildning gällande hållbar utveckling handlar om den kunskapen, värderingar samt 

handlingskompetens elever skapar under sin skolgång. När elever får arbeta med 

verkliga händelser utvecklas en handlingsberedskap som de bär med sig under hela 

sitt liv. Målet för ett hållbart lärande är att elever skapar en förmåga samt en vilja att 

handla för hållbar utveckling (Skolverket, 2016).  

 

Hållbart lärande har under åren som gått fått en allt mer tydlig och viktig roll i vårt 

samhälle. Definitionen för hållbart lärande framkom av rapporten, En gemensam 

framtid, ’’ Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’ (WCED, 

1987).  

 

Enligt Skolverket(2016) innebär ett hållbart lärande: 

 Integrera i skolans samtliga ämnen 

 Belysa globala, regionala samt lokala perspektiv 

 Använda en mångfald av pedagogiska metoder 

 Göra elever delaktiga och kritiskt tänkande  

 Belysa demokratiska värderingar 

 Starta i skolans tidiga år 

 

De internationella beslut som tagits över åren gällande avtal för hållbar utveckling, 

exempelvis Agenda 21, har Sverige varit delaktiga i och har därmed en politisk 

förbindelse att följa de beslut som tagits. Baltic 21 är ett nätverk, startat år 1996, 

mellan nationer för ett internationellt samarbete där en hållbar regional utveckling är 

målet (Council of the baltic sea states, 2016).  
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Baltic 21 riktar sig till flera olika sektorer i samhället, däribland utbildning för hållbar 

utveckling. I implementeringen av Baltic 21 syntes ett stort behov av att öka kunskap 

angående miljö, social rättvisa samt utvecklingsfrågor, där av implementerades Haga 

deklarationen (Gere, 2010). Haga deklarationen betonar behovet av undervisning 

gällande hållbar utveckling på alla nivåer i utbildningssystemet, dock måste det finnas 

lärare med rätt kompetens inom de tre aspekterna (Källström, H. 2010). 

 

Globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP), är en plan 

som UNESCO (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) 

tillsammans med andra nationer och FN framställt med målet av att alla ska ha rätt till 

fri utbildning. Undervisningen ska bland annat innefatta olika livsstilar, attityder samt 

värderingar som krävs för att utveckla vårt samhälle. Detta för att finna lösningar på 

de internationella miljömässiga, sociala samt ekonomiska utmaningar vi idag står 

inför (Unesco, 2016).  

1.2.1 Skolverket 

Skolverket är ett organ som aktivt arbetar för att utvecklas undervisningen och styrs 

av de politiska beslut som tas. Deras huvuduppgift är att framställa en läroplan som 

beskriver vad som krävs för varje enskilt ämne som undervisas i skolans olika nivåer. 

 

’’Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna 

på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar dess förmåga att ta ett 

personligt ansvar för sitt handlande’’ (Skolverket, 2016) 

 

Skolverket beskriver att hållbar utveckling i sin lära karakteriseras av: 

 Demokratiska arbetssätt 

 Kritiska förhållningssätt 

 Ämnesövergripande samarbeten 

 Mångfald av pedagogiska metoder, delaktighet samt inflytande 

(Skolverket, 2016)  

1.2.2 Läroplan 

Läroplanen fungerar som ett verktyg och syftar till att lärare ska ha tillgång till 

underlag att utgå från i sin undervisning, den ska användas för att följa upp mål och 

riktlinjer, skolans värdegrund och uppdrag samt kursplaner för varje enskilt ämne. 

Den beskriver också vilka kunskapskrav som elever måste uppnå i slutet av varje 

termin. Idag har hållbar utveckling en relativt stor plats i läroplanen och ingår i 

kunskapskraven för grundskolan. Hållbar utveckling är idag inget enskilt grundämne 

utan drivs inom andra ämnen då det är ett ämne som påverkar våra beslut i vardagen 

(Skolverket, 2016) 
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Undervisning gällande hållbar utveckling för årskurs 1-3 ska beröras genom följande 

mål som förankras i läroplanen:  

 Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse -> 

samhällskunskap, årskurs 1-3 

 Miljöfrågor i elevens vardag -> Samhällskunskap årskurs 1-3 

 Enkla näringskedjor som beskriver samband i ekosystemen -> 

Naturorienterande ämnen, årskurs 1-3 

(Skolverket, 2011) 

1.2.3 Dagens undervisning  

Antalet skolor som driver ett aktivt arbete med miljöfrågor ökar ständigt, det blir allt 

mer viktigt att förmedla kunskap om vår planet. Hållbar utveckling bör vara ett lika 

prioriterat ämne i skolan som andra, får elever kunskap om hållbar utveckling i tidig 

ålder bär det med sig dessa värderingar, normer och kunskaper genom sin uppväxt 

(Björneloo, 2004).  

 

Idag finns det möjligheter till att driva sin undervisning för hållbar utveckling. Det 

finns miljöledningssystem som syftar till att effektivisera och utveckla miljö och 

hållbarhets arbete. Ett miljöledningssystem beskriver allt från strategier och metoder 

till tekniska åtgärder (Ammenberg, 2004).  

I grundskolan används främst två miljöledningssystem, Grön Flagg och Skola för 

Hållbar Utveckling. Att införa dessa system i skolan kan underlätta för lärare som 

känner sig otrygga gällande undervisning om hållbar utveckling då det skapas ett 

nätverk för andra skolor som också använder sig av samma system (Ammenberg, 

2004).   

 

Sverige har idag 16 miljömål för att främja hållbar utveckling i vårt samhälle. För att 

dessa mål ska kunna nås måste målen göras tillgängliga för alla, de måste appliceras i 

undervisning. Att undervisa med lektionsmaterial kopplat till miljömålen kan vara ett 

effektivt sätt att bidra med miljökunskap i arbete med hållbar utveckling i skolan 

(Naturvårdsverket, 2014). 

 

Håll Sverige Rent har tillsammans med Naturvårdsverket som ansvarar för Sveriges 

miljömål uppföljning tagit fram olika lektionsunderlag som skolor kan använda i sin 

undervisning om hållbar utveckling. Dessa lektionsunderlag är kopplade till 

miljömålen, generationsmålen samt miljömålssystemen och är tillgängliga för alla 

(Håll Sverige Rent, 2016) (Naturvårdsverket, 2014).  
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1.3 Problemformulering 
Utbildning är en grundläggande rättighet, utbildning av god kvalitet är en viktig grund 

för välstånd, god hälsa samt jämställdhet i samhället. Det behöver finnas 

utbildningssystem som möter människans behov i hela skolgången, från förskola till 

högskola. Idag bör all undervisning som sker, oavsett vart i världen och för vilken 

nivå i undervisningssystemet främja en hållbar utveckling (Globala målen, 2015).  

 

Både lärare och skolverket uttrycker en kunskapsbrist om hur hållbar utveckling bör 

undervisas för att illustrera sambandet mellan ekonomisk, ekologisk och social 

hållbarhet (Björneloo, 2004).   

 

Hållbar utveckling behöver få en större roll i samhället och detta genom en ökad 

kunskap. En ökad kunskap hos individen kan bidra till viktiga förändringar i 

samhället. Små förändringar i dess hushåll, i dess konsumtion och i dess attityder kan 

göra större skillnad än vad vi tror. Men problematiken ligger inte heller i själva 

kunskapsbristen, utan den ligger i hur detta ska kunna förmedlas innan det är för sent 

(Skolverket, 2016).  

 

Anders Jidesjö och Thomas Tydén (2015) har tillsammans presenterat 

forskningsresultat som visar att utbildningssystemen i Sverige inte når läroplanens 

mål gällande hållbar utveckling som skolverket har framställt. De menar att om lärare 

involverar elever i verkliga problem i skolan kan intresse för ämnet öka och påverkar 

elevens resultat positivt. Skolverket själva menar att de inte har tillräckligt med 

resurser och tydliga direktiv för att kunna ge tillräckligt med stöd till lärare i ämnet 

hållbar utveckling. Detta gör att direktiv och mål från internationella makter inte nås 

(Larsson, 2013).  

 

’’Hög elevaktivitet och demokratiska förhållningssätt. Det verklighetsbaserade 

lärande som utbildning för hållbar utveckling kräver förefaller bristfälligt’’ 

(SOU 2004:104)  

 

Undersökningar visar att lärare idag vill bidra till en hållbar utveckling i sin 

undervisning, om det bara fick det stöd och hjälp som behövs för att öka förståelse i 

ämnet. Idag anses inte skolverkets stöd vara tillräckligt, trots internationella strategier, 

mål och åtaganden. Undervisning av hållbar utveckling kan inte enbart bygga på en 

lärares egna engagemang utan det krävs att hela utbildningssystemet på alla nivåer 

bidrar till en ökad medvetenhet hos eleverna för hållbar utveckling (Larsson, 2013).  

 

Idag når kunskapen inte fram vilket kan beror på den brist av kompetens som lärare 

uttrycker. Finns det inte kompetens på skolan om hållbar utveckling och hur detta ska 

undervisas når inte kunskapen kring hållbar utveckling ut till eleverna. För att fylla 

det antagna kunskapsglapp mellan skolverket och grundskolelärare bör det finnas 

kompetens, kunskap och färdighet inom de tre områdena för hållbar utveckling (SOU 

2004:104). 
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Som Jidesjö och Tydén (2015) förklarar att involvera elever i samhällets verkliga 

problem kan intresset för hållbar utveckling öka. Hållbar utveckling ska ha en lika 

givande plats i utbildningen som andra ämnen, dock måste det ske på ett annat sätt än 

vad som sker just nu. Den brist som Skolverket själva berättar om är oroväckande, 

därför anser författaren att det vore intressant att undersöka om det finns en brist av 

kunskap och otydlighet kring läroplanens mål i Varbergs kommun.  
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1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen för hållbar utveckling 

ser ut för fem grundskolor i Varbergs kommun. Förhoppningsvis ska studiens resultat 

kunna hjälpa skolor i framtiden att se över sin undervisning gällande hållbar 

utveckling och på vis kunna bidra för en ljusare framtid. 

1.4.1 Frågeställningar 

 Hur bedrivs undervisning gällande hållbar utveckling för årskurs 1-3 i 

Varbergs kommun?  

 Anser berörda lärare att de uppfyller målen för hållbar utveckling från 

läroplanen?  

 Vilka huvudproblem finns för undervisning gällande hållbar utveckling?  

 Vilka förbättringsmöjligheter anser lärarna behövas?  
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3 Metod 
 

I metodologiska forskningsstudier skiljer man på kvantitativa och kvalitativa studier. 

En kvantitativ studie betonar kvantifiering vid insamling och analys av data. Den 

innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning, 

samt har en stark koppling till positivismen. En kvalitativ studie betonar däremot ett 

induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning samt tar avstånd från 

vetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt. Vikten läggs istället på hur 

personerna uppfattar och tolkar sin sociala verksamhet (Bryman & Bell, 2013). 

3.1 Metodval  
Valet av studiemetod bestäms av vilka svar studien vill visa. Författaren för denna 

studie har valt att använda en kvalitativ studie med intervjuer som en grundläggande 

metod. I kvalitativa studier betonas forskningen på ord och inte siffror (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där vikten av insamling och analys av data 

oftare ligger på ord än kvantifiering. De flesta forskare beskriver den som induktiv, 

tolkande samt konstruktionistisk. Intervjuer är en fördel att använda då intervjuaren 

kan anpassa frågorna efter personen samt skapa en bättre dialog. I en kvalitativ studie 

kan man beröra människors upplevelser eller dess syn på verkligheten. Det är en 

tolkningsfråga och intresset av att förklara och beskriva är stort. Kvalitativa studier 

innebär att människan kan tolka resultatet och undersökningen på olika sätt, det finns 

inte en exakt sanning (Bryman & Bell, 2013).  

 

Eftersom denna studie inte söker efter en generalisering utan en djupare förståelse har 

en kvalitativ metod valts. Som Bryman och Bell (2013) hävdar visar inte kvalitativa 

studier en verklighet, utan genom de gjorda intervjuerna för denna studie genereras 

flera olika tolkningssätt och därmed troligen olika verkligheter.  

 

Kvalitativa studier omfattar till största sannolikhet inte en stor skala personer men de 

är ofta djupgående. Dock används inte siffror på samma sätt som i andra studier då 

man inte kan generalisera på samma sätt som i andra studier. Den insamlade data 

beskrivs istället utförligt i ord och beskrivningar. Forskaren själv är viktig i studien 

för kvalitativa studier i samband med att samla och tolka data. Syftet med en 

kvalitativ studie är till största del att forskaren vill ha en så bred och noggrann 

beskrivning av studiens forskningsfråga (Bryman & Bell, 2013).  

3.1.1 Semi-strukturerad metod 

I kvalitativa studier kan intervjuerna variera beroende på hur forskaren väljer att 

angripa dem. Den vanligaste metoden inom kvalitativa studier är semi-strukturerade 

intervjuer där en person i taget blir intervjuad. En semi-strukturerad intervju 

kännetecknas genom öppna frågor som successivt smalnar av och blir mer 

detaljerade. Forskaren intervjuar utifrån en lista med specifika ämnen som bör täckas 
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under intervjun men själva intervjun är flexibel. En fördel med semi-strukturerade 

intervjuer är att personen som blir intervjuad har en stor fördel att utforma svaren på 

sitt sätt vilket kan känna dem mindre utsatta och mer trygga i situationen. Genom en 

semi-strukturerad intervju ges chansen att gå ner på djupet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Likt Bryman och Bell (2013) beskriver, är fördelarna med semi-strukturerade många 

när det gäller kvalitativa studier. Studiens frågor behandlar en lärares synsätt på 

läroplanens tydlighet och hur deras egen kompetens fungerar i dagens läge. På så sätt 

fungerar semi-strukturerad intervjumetod bra då läraren får en chans att bli trygg och 

inte känna sig utsatt.  

 

I intervjuerna är det viktigt att tydliggöra lärarens egen syn på hur undervisning av 

hållbar utveckling går till. Därför har en stor del av intervjun bestått av följdfrågor 

samt uppmuntran. För att få en så bred intervju som möjligt har intervjuerna byggt på 

tekniker som kontrastfrågor, frågor som berör dess känslor, personliga kopplingar till 

dess egen undervisning samt exempel för att tydliggöra vad denna studie vill uppnå. 

3.2 Urval  
Urval för en studie beskriver den del av populationen som väljs för undersökningen.  

I kvalitativa studier syftar urvalet till att intervjua och undersöka personer med så 

olika bakgrunder som möjligt. Undersökningen bör vara noggrann och bred för att 

kunna styrka det syfte som undersöks. Anledningen till att inte fler personer intervjuas 

är för att studien inte syftar till generalisering utan är mer konkret (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Önskvärt för denna studies resultat vore att det fanns möjlighet att undersöka alla 21 

grundskolor i Varberg. Tyvärr med den givna tidsramen finns inte den möjligheten 

utan författaren har begränsat sig till fem stycken grundskolor samt sju stycken lärare 

för årskurs 1-3. Valet av grundskolor är slumpat, likaså valet av lärare.  

3.3 Insamlad data  
Studien har genomförts med sju stycken intervjuer av grundskolelärare på fem 

stycken olika skolor i Varbergs kommun. Varbergs grundskolechef, Joachim, har 

också blivit intervjuad för att öka förståelsen för vilka förutsättningar en lärare får 

med sig själv i sin utbildning. Denna intervju har också en betydelse för att förstå 

sambandet av verkligheten som lärare beskriver i sina intervjuer och vad 

grundskolechefen anser fungera idag. För studien visas frågor för intervjuerna i bilaga 

1 och analysen av intervjuerna som genomförts i bilaga 2.  

 

Under studien har skolverket och dess läroplan granskats. De kriterier som har 

granskat är hur tydlig läroplanen är och vilket stöd de berörda lärarna för studien får 

från skolverket i dess yrke. Olika undervisningsmetoder som skolverket belyser har 

också granskats, exempel vis olika miljöledningssystem som Grön Flagg och Skola 



 15 

för hållbar utveckling. Samt olika metoder där undervisningen gällande Sveriges 

miljömålsarbete står i centrum.  

 

Analys av insamlad data har hanterats genom följande:  

 Nyckelord -> Vid framtagning av nyckelord har författaren studerat insamlad 

data och tagit fram nyckelord utifrån varje fråga. Beroende på svarets längd 

har nyckelordens mängd varierats. Utifrån framtagna nyckelord får författaren 

en tydligare bild av vad intervjuerna visar och vad de handlar om.  

 Teman -> Författaren har tagit fram teman efter de nyckelord som 

framkommit av varje fråga. Intervjuerna har systematiskt bearbetats för att leta 

efter sammanhang av genomgjorda intervjuer.  

 Analysera och sammanställ -> Efter framtagning av nyckelord och teman har 

insamlad data analyserats med hjälp utav förståelsen av dessa nyckelord och 

teman. Analysens resultat har presenterats i en sammanställning av samtliga 

resultat senare i rapporten.  

(Bilaga 2) 

3.4 Metodkritik  
För att bedöma en studies trovärdighet används ofta kriterierna validitet och 

reliabilitet. Vissa forskare hävdar att kvalitativa undersökningar bör bedömas utav 

helt andra kriterier än vid kvantitativa undersökningar där validitet och reliabilitet 

dominerar (Bryman & Bell, 2013). 

 

Det har föreslagits två grundläggande kriterier för att kunna bedöma kvalitén i 

kvalitativa forskningsstudier, trovärdighet och äkthet. Andeldningen till att vissa 

tvekar på att validitet och reliabilitet inte är lämpligt vid kvalitativa studier grundas på 

att de kriterierna förutsätter att det är möjligt att tolka en enda bild av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2013).  

 

I enlighet med Bryman och Bell (2013) har denna studie analyserats med hjälp utav 

trovärdighet och äkthet istället för validitet och reliabilitet då dessa är mer anpassade 

för kvalitativa studier. Eftersom studien är uppbyggd på intervjuer där 

intervjuobjekten har olika åsikter och därför går det inte att sammanställa och värdera 

på samma sätt som vid kvantitativa studier.  

 

På grund utav att äkthet kräver en uppföljning av intervjuobjekten vid ett senare 

tillfälle är den inte aktuell på grund av den givna tidsramen. Därför har endast 

trovärdighet används som bedömningskriterier.  
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Trovärdighet består av fyra delkriterier som alla har en motsvarighet till kvantitativa 

studier: 

 Tillförlitlighet (motsvarar intern validitet)  

 Överförbarhet (motsvarar extern validitet)  

 Pålitlighet (motsvarar reliabilitet)  

 Styrka och bekräfta (motsvarar objektivitet)  

(Bryman & Bell, 2013) 

 

Kriterien Tillförlitlighet beskriver hur pass trovärdig studien är i andras ögon och om 

författaren följer de regler som finns vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013).  

För att säkerställa tillförlitligheten för denna studie har analysen av insamlad data 

skett efter de regler som satts för semi-strukturerade intervjuer. 

 

Genom en god överförbarhet kan studien förse andra personer med en så kallad 

databas av information med vars hjälp kan bedöma hur pass överförbara resultaten är 

till annan miljö (Bryman & Bell, 2013). 

För att hantera överförbarheten för denna studie har lärare intervjuats på olika 

grundskolor i kommunen vilket generar flera olika infallsvinklar på 

forskningsfrågorna.  

 

Pålitligheten beskrivs genom beskrivningar för hela forskningsprocessen, det gäller 

med andra ord att vara noggrann i arbetet för hela studien (Bryman & Bell, 2013). 

För denna studie anses pålitligheten vara hög, fyra av sju intervjuer har gjorts 

personligen medan tre stycken har behandlats genom mail. Under hela intervjuerna 

med både lärare samt grundskolechef och högskolelärare har författaren antecknat 

aktivt samt spelat in intervjuer för att kunna analysera i efterhand.   

 

För kriterierna möjligheter och styrkor är det viktigt att vara objektiv. Det ska vara 

tydligt att författaren inte medvetet påverkat och låtit personliga värderingar påverka 

utförandet och slutsatsen av studien (Bryman & Bell, 2013).  

För att resultatet av denna studie ska kunna styrkas måste författaren vara objektiv till 

informationen som har analyserats. I intervjuer som genomförts har inga ledande 

frågor ställts utan de följdfrågor som tillkommit har uppstått av det data som den 

intervjuade läraren ger. Författaren har också ingen egen vinning av studiens resultat.  
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4 Resultat  
 

Utifrån genomförda intervjuerna konstaterades det att undervisning gällande hållbar 

utveckling hos berörda lärare sker till största del genom miljöundervisning, speciellt i 

yngre åldrar. Där ligger fokus på lärdom om miljön i närområdet, materials 

egenskaper och förändring samt källsortering. Intresset är stort hos lärare för att utöka 

sin undervisning för hållbar utvecklings alla tre dimensioner.  

 

’’ Lektioner där vi arbetar med miljökunskap fångar ofta stort intresse, vore 

intressant och roligt att försöka sig på en illustration gällande sambandet för miljö, 

social och ekonomi. ’’ (Personlig kommunikation, 11 april 2016) 

 

Intervjuerna visar att sex av sju lärare känner till kriterierna för hållbar utveckling i 

läroplanen. Två av dem ansåg att de inte kände till dem tillräckligt men kan läsa sig 

till vid behov. De intervjuade lärarna är dock eniga att det brister vid tydlighet för 

hållbar utveckling, det står klart och tydligt vart det ingår men det framgår inte tydligt 

hur målen ska kunna uppnås. En annan faktor som ansågs vara otydlig av samtliga 

lärare är definitionen av hållbar utveckling samt dess roll i lärandet.     

 

Vid mailkontakt med en lärare för utbildningen för grundskolelärare på Campus 

Varberg, som vid denna studie valt att vara anonym, framkom resultatet att 

högskoleelever erbjuds enstaka kurser för hållbar utveckling men att elever har 

möjlighet att utöka sin kunskap med fria kursval.  

 

Samtliga lärare anser att det inte finns tillräcklig kunskap i sin utbildning för den roll 

som hållbar utveckling har i skolan, de hävdar att det känns orättvist att inte få 

grundkunskaper gällande hållbart lärande när hållbar utveckling ska vara framtiden i 

skolan.  

 

’’Om man ser till hur viktig roll kunskapen om hållbar utveckling faktiskt har för vår 

framtid, bör lärare få större kunskap om ämnet redan i dess egen utbildning. 

Samtidigt är hållbar utveckling ett ämne i förändring vilket bara gör de tydligare att 

vi behöver stöd längs vägen och få fortsatt utbildning gällande hållbart lärande.’’ 

(Personlig kommunikation, 18 april 2016) 

 

Idag eftersträvar sju av sju lärare från studien mer stöd från kommunen och 

skolverket, inte bara för undervisning gällande hållbar utveckling utan samtliga 

uttrycker att de känner sig osedda i sin yrkesroll. När man inte känner sig sedd i sin 

yrkesroll menar de att motivationen för att lära sig mer samt utveckla sin undervisning 

inte räcker till. För vissa ämnen kommer skolverket med nya direktiv kontinuerligt 

vilket kan i sin tur skapa negativa reaktioner anser en av sju lärare eftersom nya 

direktiv inte följs upp tillräckligt.  
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’’ Tungt att vara lärare idag, ingen ser mig och motivationen brister allt oftare’’ 

(Personlig kommunikation, 14 april 2016) 

 

Samtliga lärare berättar att Skolverket skickar då och då ut information och 

undervisningsmaterial men aldrig angående hållbar utveckling. Det vore enkelt och 

tidseffektivt som lärare att få ett färdigställt material om hållbar utveckling för varje 

årkurs, det tar tid att finna eget material som ska både möta satta mål men också 

utmana eleverna till eget initiativ.  

 

De externa källor av information och undervisningsmaterial som studiens lärare 

använder idag, är exempel från Grön Flagg, Naturspanarna, bioresurs samt filmer från 

SLI media, är material de finner själva. Detta upptäcks genom timmar på internet, 

kollegor emellan men också genom läroböcker.  

 

Författaren frågade samtliga lärare om de hade uppskattat extern hjälp från kommun 

eller Skolverket och fick då svaret att externa faktorer är inget som skulle uppfattas 

negativt. Samtliga lärare uttrycker alla ett behov av ny inspiration och energi som kan 

mötas genom extern kompetens för ämnet hållbar utveckling.  

 

Intervjuerna visar en enighet av brist på tid i undervisning. Detta är enligt fyra av sju 

lärare en faktor som sker överallt i skolan, men till största del i ämnen som inte är lika 

tydligt beskrivna i läroplaner. Samtliga intervjuer berättar att upplevelsen från 

Varbergs Kommun är negativ, då kommunen anses främja ett hållbart samhälle.  

Studiens lärare hävdar också att i ämnen som matematik råder det också en påtaglig 

tidsbrist men inte på själva kompetensen utan där är fokusen på hur mycket som ska 

hinnas med. Hållbar utveckling är ett ämne som hamnar i bakgrunden trots det ska 

främjas i hela lärandet.  

 

För att kunna reducera den rådande tidsbristen önskas mer stöd av studiens lärare från 

Varbergs kommun. Varbergs kommun bidrar med olika metoder för lärandet av 

hållbar utveckling men det anses vara otydligt och otillräckligt enligt fem av sju 

lärare. Samtliga lärare i undersökningen vill ha mer material och mer stöd i sitt 

lärande, olika temadagar fungerar men önskar mer kontinuerlig hjälp för att kunna 

driva hållbar utveckling framåt i sin undervisning.  

 

Två av sju lärare använder sig av kommunens miljö och städdagar för skolor som 

arrangeras runt om i Varbergs kommun. Elever lär sig källsortera och vad som kan 

skänkas vidare. De lär sig vad matsvinn innebär för vår planet och varför vi inte ska 

slänga mat då andra människor i andra delar av världen inte har tillräckligt med 

resurser för att mätta sina familjer.  

 

Genom temaveckor, främst FN veckor, får elever möjligheten att ta del av den sociala 

aspekten inom hållbar utveckling. Då reflekteras och skapas lektioner för ett lärande 

om demokrati, barns rättigheter samt att få chansen att själva vara delaktiga i en 
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förändring mot ett hållbart samhälle. Detta är enligt de två lärarna ett solklart exempel 

på hur hållbar utveckling formas i undervisning idag, dock till stor del från lärares 

eget initiativ.  

 

Önskvärt för studiens samtliga lärare är studiedagar för lärare där de får tillgång till 

föreläsningar där de kan öka sin kunskap gällande hållbar utveckling i sin 

undervisning. Samtliga lärare för studien anser att utbyte av varandra är en bra 

kunskapskälla och de är inte rädda för att vilja använda extern kompetens. Detta 

önskas dock att ske regelbundet för att ge resultat då hållbar utveckling är ett ämne 

som ständigt förändras utifrån vad politiker säger samt vilka avtal Sverige ingår i 

tillsammans med FN och EU.  

 

Samtliga lärare är eniga om en brist på kunskap för att lära ut om aktuella 

miljöproblem i stora perspektiv. Det pågår undervisning gällande närmiljö och vad 

som händer i naturen av vissa material samt hur detta kan reduceras med hjälp av till 

exempel källsortering. 

 

Ingen av de tillfrågade lärare för studien använder officiellt något av de två 

miljöledningssystem som finns tillgängliga för skolan. Detta anser dem vara tråkigt då 

de hört andra kollegor som uttrycker att de är effektiva och stödjande. Orsaken till 

brist på miljöledningssystem på berörda skolor antas bero på tidsbrist samt brist av 

engagemang av både lärare och rektor.  

 

Varbergs grundskolechef, Joachim Wadström, anser att skolor i Varbergs kommun 

driver ett bra arbete för hållbar utveckling som utgår från ett hållbart lärande. Joachim 

beskriver arbetet genom ämnesövergripande med demokratiska och kritiska 

förhållningssätt. Detta är en bra grundtanke för ett aktivt arbete gällande hållbar 

utveckling men vad intervjuer med lärare för studien visar upplever de inte samma 

sak. Joachim beskriver att undervisningen ska innehålla en mångfald av pedagogiska 

metoder för att möta varje enskild elev och dess möjligheter i lärandet.    

 

’’Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna 

på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett 

personligt ansvar för sitt handlande. Hållbar utveckling handlar om gemensamt 

ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan 

folkgrupper och länder.’’ (Personlig kommunikation, 28 april 2016)  
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5 Diskussion 
 

Ett hållbart lärande bör värderas högt i Varbergs kommun där hållbar utveckling har 

en stor roll i samhällsutvecklingen. Genom ett hållbart lärande har vi möjligheten att 

skapa en ljusare framtid för kommande generationer och samtidigt leva med gott 

samvete.  

 

Grundskolan är en viktig del av utveckling mot ett hållbart samhälle, det är där som 

vår framtid ligger. Får inte lärare de förutsättningar som krävs för att undervisa 

gällande hållbar utveckling kommer kunskapen inte nå eleverna. I grundskolan har vi 

chansen att påverka i tidig ålder, att få elever att förstå konsekvenser av sitt handlande 

och kunna ta goda beslut i sin vardag, både nu och i framtiden. Det blir allt tydligare 

hur viktigt det är med utbildning gällande hållbar utveckling och vad det kräver och 

innebär för samhället idag och vilka förändringar det kan ge vår framtid.  

 

Hållbar utveckling är diffust och svårt, det är ett begrepp som myntar stora 

frågetecken och är i många fall missförstått. Det handlar inte enbart om att ta hand om 

våra träd, marker och vatten utan det handlar om en helhet, vi måste ta hand om hela 

vår planet, allt som växer på den, allt som lever på den och allt som kommer att leva 

och växa på den, det är vårt ansvar som ledande art.  

 

Hur ska elever kunna förstå vad sina handlingar ger för konsekvenser för det hållbara 

samhället om de inte får en chans att bygga kunskap kring det. Lika väl som 

matematik eller engelska tillämpas i tidig ålder bör hållbar utveckling också göra det 

då de likväl andra ämnena behöver tid för att gro och ta fäste i en elevs 

kunskapsregister. 

 

Skolverket påverkas av olika mål, direktiv samt strategier från högre besluttagare och 

påverkas av de politiska vindarna som blåser vid tillfället. För lärare är skolverket en 

portal som tillgodoser material, inspiration samt vägledning för att kunna hjälpa alla 

elever, oavsett behov. Läroplanen för grundskolan vilar på en stark värdegrund där 

demokrati och att varje elevs utbildning ska främja dess utveckling av kunskap och 

värden står i centrum.  

 

Läroplanen som skolverket framställer är uppenbarligen inte tydlig nog när det 

kommer till hållbar utveckling efter gjorda intervjuer. Den lyfter inte hållbar 

utveckling i den grad som krävs för att lärare ska kunna förstå exakt vad som 

förväntas av dem i sin undervisning.  
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Genom denna rapport har det diskuterats om hur vida definitionen gällande en hållbar 

utveckling uppfattas av personer, inte bara lärare. Men just i skolan bör det finnas en 

grund tanke gällande hållbar utveckling så att budskapet blir mer tydligt. Idag har 

hållbar utveckling flera hundra definitioner, även inom skolvärlden, vilket innebär att 

även lärarna för studien har olika uppfattningar om vad hållbart lärande innebär, detta 

kan såklart spela in i studiens resultat.  

 

Varbergs grundskolechef, Joachim Wadström anser att kommunens grundskolor når 

de satta mål som finns för hållbart lärande och att de får den hjälp de eftersträvar. Vad 

författaren kan tolka utifrån detta är att Joachim inte delar samma uppfattning som 

studiens samtliga lärare. Vart brister kommunikationen mellan kommun och lärare? 

Har inte Varbergs kommun ett ansvar att lärare känner sig trygga i sin yrkesroll och i 

sin undervisning? Författaren anser att kommunikationen brister i den information 

som bär nå lärare.   

 

Varbergs kommun arbetar för att främja hållbara val men i utbildningssektorn och 

dess olika nivåer blir det inte lika tydliga att främja en hållbar utveckling. De spelar 

en viktig roll i att visa ett föredöme för hur vi ska agera och de sätter också politiska 

ramar för hur grundskolan ska verka i sin dagliga verksamhet.  

 

Författaren kan inte låta bli att ställa sig frågan: Hur kan Varbergs kommun främja 

hållbar utveckling om dess anställda inom utbildningssektorn inte känner ett stöd alls 

gällande hållbar utveckling i sitt lärande. Beror detta på ekonomiska aspekter? Att det 

inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att hjälpa och stödja lärare genom 

externa kompetenser som uppenbarligen idag saknas? Kommunen har en chans att 

hjälpa skolor i dess undervisning gällande hållbar utveckling, dels genom förbättrad 

kommunikation men också genom förbättrat material samt resursfördelning.  

 

Vad som tydliggörs i denna studie är helt klart en kompetensbrist angående hållbart 

lärande för aktuella grundskolor vilket känns oroväckande. Skolans värld är vår 

framtid, det är där som våra barn studerar verkligheten för att på så sätt kunna skapa 

egna värderingar och kunskap. Utbildningen för grundskolelärare årskurs 1-3 är idag 

240 högskolepoäng och möjligtvis bör det ske förbättringar i deras utbildningar 

gällande hållbart lärande.  

Det bör implementeras fler kurser där lärarstudenter får möjlighet att förstå hållbar 

utveckling och vilka förändringar som de kan skapa för samhället och sina elevers 

framtid.  

 

Enligt Sveriges högskolelag ska arbetet med hållbar utveckling bedrivas följande:  

 ’’ I sin verksamhet skall främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och 

social rättvisa och välfärd ’’ (SFS 1992:1434).  
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Detta visar att hållbar utveckling bör finnas i lärandet, men vad studiens resultat visar 

når inte kunskapen fram i den grad som krävs. Viktigt för studiens resultat är också att 

reflektera över hur utbildning för lärarhögskolan har förändrats över tid. De studenter 

som är antingen arbetat som lärare de senaste tio åren samt de som studerar idag har 

större möjligheter till en högre kompetens gällande hållbart lärande än de lärare som 

utbildade sig på 80 och 90 talet. Dessa lärare har inte lika förutsättningar då hållbar 

utveckling inte var förankrat i dess utbildning som idag.  

 

Arbetet för hållbar utveckling inom högskolan bedrivs i största del utifrån 

miljödimensionen. Enligt statens offentliga utredning (SOU 2004:104) varierar 

utbudet av engagemang och kunskap gällande hållbar utveckling på lärarutbildningar 

i Sverige. Vissa skolor integrerar ekonomiska, social och miljömässiga aspekter i sina 

kurser om hållbar utveckling medan andra knappt uppmärksammar dem i sina kurser. 

Lärare måste få chansen till en grundläggande utbildning för hållbar utveckling i 

skolan, de måste få känna sig trygga i sin yrkesroll och att de faktiskt gör rätt.  

 

För att förbättra situationen för samtliga lärare i Varbergs kommun måste de utveckla 

grundutbildningen för lärare. Varbergs kommun har uppenbarligen inte möjligheten 

att gå in och styra vad som ska läras i dessa utbildningar men för att hjälpa kan de 

erbjuda fortbildning och studiedagar som det efterfrågades i givna intervjuer. De 

måste stärka kunskapen om hållbar utveckling och om hur utbildning bör främja 

hållbar utveckling samt vilka framgångar det kan genera.  

 

Idag arbetar lärare med hållbar utveckling främst genom miljökunskap i grundskolor, 

precis som det görs i dess egen utbildning. Elever lär sig att källsortera och betydelsen 

av åtgång av energi, men också hur viktigt det är med demokrati och allas lika värde. 

De lär sig betydelsen av matsvinn och sina egna vanors konsekvenser. Hållbar 

utveckling i undervisningen anses vara svårtolkat men det behöver det inte, det gäller 

bara att förstå alla delar och vad de har för roll i det stora hela.  

 

Författaren anser att undervisning om hållbar utveckling bör vara lekfull och 

inspirerande för att kunna fånga intresse hos elever i låga åldrar. Som lärare spelar de 

en nyckelroll för att å ut med denna kunskap. Vad som intervjuerna tydligt uttrycker 

är bristen på dess grundläggande kunskap angående hållbar utveckling och dess roll i 

lärandet. Det finns ingen kunskap eller material där den aktuella 

samhällsproblematiken kan illustreras.  

 

Efter granskning av de material som finns tillgängliga för lärare att ta del av, 

exempelvis ansöka om olika miljöledningssystem för sin skola, tydliggörs det också 

att hållbar utveckling kommer i skymundan. Ett miljöledningssystem är ett effektivt 

verktyg för att öka förståelse gällande hållbar utveckling för skolor men också visa för 

elever att skolan är villiga att satsa på framtiden för deras skull. De olika 

miljöledningssystem som idag finns tillgängligt för lärare måste lyftas fram av 

Varbergs kommun. Men ett miljöledningssystem är inte allt som krävs eftersom ett 
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sådant system ofta visar den direkta miljöpåverkan och inte de indirekta. Indirekt 

miljöpåverkan är sådant som kan lösas genom att förstå samband av ekonomiska, 

sociala samt ekologiska aspekter. Och här kan författaren se en bristfällighet, 

sambandet mellan dimensionerna når inte elever då studiens lärare inte har kunskapen 

som krävs för att själva förstå den stora bilden.   

 

Som resultatet av studien visar är tid är en bristande faktor och en stor utmaning för 

att öka den rådande kompetensbrist som uttrycks av samtliga lärare. Lärare är idag 

redan mycket underbemannade vilket kan göra det svårt införa ytligare direktiv om 

undervisning men samtidigt efterfrågas det mer extern hjälp. För att öka kompetens 

och kunskap om hållbar utveckling i skolan måste det finnas tid för lärare att 

diskutera och utbyta material med varandra, de får då en möjlighet att skapa ett 

kollegialt lärande. 

 

I ett kollegialt lärande får lärarna chans till att utbyta tillgångar av material, 

erfarenheter och kunskap gällande hållbar utveckling. Detta bör ses som en fördel för 

utveckling av alla typer av undervisning men främst hållbar utveckling då det är ett 

osäkert ämne. Genom utbyta av kollegor skulle känslan av osäkerhet minska drastiskt.  

 

I en av intervjuerna för undersökningen föreslogs det en studiedag där lärare får 

föreläsningar om hållbart lärande som kommunen anordnar. Även här kan lärare få 

chansen till kollegialt lärande. Om dessa träffar blir anordnade regelbundet skulle 

lärare få chans att dels skapa intresse för mer kunskap gällande hållbar utveckling 

men även en chans att bli bemötta och få stöd.  

 

Hållbar utveckling går att belysa genom verkliga händelser, det finns runt omkring 

oss i samhället och är nödvändigt för att vi ska kunna bevara det samhälle som vi 

lever i idag. Det råder ett glapp mellan orden i klassrummet och verkligheten. Ett 

hållbart lärande borde handla om att förvandla lärande till verklighet. Elever lär 

genom verkliga situationer, det är genom verkliga händelser vi får chans att förändra 

handlingar som skapar negativa effekter. Genom att undervisa med verkligheten som 

klassrum kan lärare skapa ett aktivt intresse hos elever där de får chans att utveckla 

sin kunskap till verkliga handlingar för verkliga samhällsproblem.  

 

Studien avser ett antal lärare på slumpmässiga grundskolor i Varbergs kommun vilket 

gör att resultatet inte visar en tydlig och klar bild av hur det ser på alla skolor och hur 

alla lärare i Varbergs kommun upplever situationen. För att få en klar bild av 

situationen krävs en mer genomgående undersökning där fler grundskolor kan delta.  

Studien bygger som tidigare nämnt på semi-strukturerade intervjuer.  
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Intervjuerna är anonyma vilket gör att de inte går att genomföra lika resultat av en 

annan forskare då lärarna pratar från egna erfarenheter och styrs av följdfrågor som är 

tagna från stunden. Kommer studien att genomföras av en annan forskare kommer 

resultatet troligen visa annorlunda.  

 

På grund av en begränsad tidsram har flera avgränsningar tillämpats vilket försämrat 

kvalitet på studien. Studien baseras på intervjuer under en viss tid som skapar en 

ögonblicksbild. Det hade vart intressant att undersöka en längre tidsperiod samt fler 

skolor inom kommunen för att kunna stärka insamlad data och stärka slutsatser som 

dragits. Det hade även varit av intresse för att kunna komma med förslag om vad som 

bör förbättras för undervisning gällande hållbar utveckling.  

 

För att sammanfatta intervjuernas innebörd bör Skolverket vara mer tydliga i sina mål 

för hållbar utveckling i undervisningen. Läroplanerna behöver ses över så att de 

stödjer hållbar utveckling. Det borde vara ett större fokus på hur lärarens kompetens 

kan utvecklas och det borde skapas mer tid för att stödja lärare i dess undervisning. 

För att hållbar utveckling ska kunna slå rot hos elever behöver det finnas mer 

ingående i undervisningen, kanske till och med som enskilt ämne. Det behöver skapas 

långsiktiga strategier och handlingsplaner hos Varbergs kommun för arbetet med 

hållbar utveckling och dess roll i skolans värld de närmsta åren.  

 

Författaren för denna studie anser att om berörda lärare ska få möjlighet att öka sin 

kunskap och därmed utveckla sin undervisning krävs det följande åtgärder:  

 Förbättringar för lärarens grundutbildning. Det behöver utvecklas pedagogiska 

metoder gällande hållbar utvecklings tre dimensioner och dess betydelse för 

elevens framtid.  

 Förbättringar av stöd från Varbergs kommun. Som en hållbar kommun anser 

författaren att kommunen bör ta sitt ansvar i ett eventuellt hållbart lärande. De 

borde arrangera träffar för lärare för hållbar utveckling som önskat i studien, 

då detta kan öka betydelsen för hållbar utveckling i hela kommunen men 

också bidra med samverkan för kommunens lärare.  

 Läroplanen måste ses över av Skolverket. Är den tillräckligt tydlig samt om 

den gynnar en hållbar utveckling.  

 Skolverket borde skicka ut undervisningsmaterial gällande hållbar utveckling 

för att reducera den tidsbrist för att finna “lovande” material som lärare för 

studien belyser.   

 Kollegialt lärande för att öka samarbete mellan kollegor. Samtliga lärande bör 

se sina kollegor som en tillgång av kompetens, kunskap och erfarenheter finns 

tillgängligt.  
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6 Slutsats 
 

Den hållbara utvecklingen är viktig, den är grunden för människans välmående och 

utan ett bra välmående är vi ingenting. Om hållbar utveckling ska få chans att skapa 

betydelse och skillnad anser författaren av denna studie att det bör värderas likt andra 

ämnen i skolan. Elever förtjänar att få den kunskap de behöver för att i framtiden 

kunna ta beslut och göra val som inte påverkar vår planet negativt.  

 

Men lärare förtjänar också att få rätt förutsättningar och tillräckligt med stöd i sitt 

yrke för att kunna tillgodose elever med den baskunskap som krävs. Skolan bildar en 

värld av kunskap, det är en värld där tankar blir till handling och handling blir till 

förändring. Det är en aktör i samhället som inte får komma i kläm för det är där den 

stora skillnaden kan skapas.  

 

Undervisning gällande hållbar utveckling för årskurs 1-3 domineras idag utav 

miljöundervisning där källsortering, förståelse för energi, miljö i närområdet samt 

förståelse och betydelse för demokrati står i fokus. En större kunskap om hållbar 

utveckling i tidig ålder skulle skapa stor skillnad för de hot ett ohållbart samhälle för 

med sig. Om hållbar utveckling kan skapa fäste i tidig ålder kan medvetenhet om 

hållbarhet öka och påverka senare val i livet som påverkar vår miljö och hälsa.  

Genom att förändra och påverka individers attityder, beteende och vanor innan dem 

får starkt fäste kan vara nyckeln till ett hållbart samhälle.  

 

Av studiens undersökningar kan författaren dra slutsatsen att det är svårt att vara 

lärare gällande hållbar utveckling idag, det räcker inte att arbeta dina timmar med 

läroböcker som köps in för att nå läroplanens mål utan för att kunna nå målen för 

hållbar utveckling måste lärare finna eget material som inspirerar elever och möter de 

kunskapskrav som idag är bärande i lärandet. Detta anses skapa en problematik där 

lärare tvekar på om dess undervisning gällande hållbar utveckling är tillräcklig för att 

nå skolverkets mål. Det är också tydligt av studiens samtliga lärare hur otydlig och 

otillräcklig Skolverkets läroplan är för att hjälpa lärare i sin yrkesroll.  

 

De huvudproblem som författaren finner genom studien är brist på tid, kunskap och 

tillräckligt undervisningsmaterial för att möta skolverkets satta krav för hållbar 

utveckling i lärandet. Det hållbara lärandet ska idag belysa hållbar utveckling i 

samhällets alla nivåer, både nationellt och internationellt.  

 

Som lärare ska du använda olika pedagogiska metoder för att skapa en mångfald för 

elever i dess lärande och eleven ska få möjlighet att vara delaktiga i förändringar och 

utveckla ett kritiskt tänkande inför framtiden. Vad studiens lärare konstaterar 

illustrerar inte dessa förhoppningar i dess utbildning, de har inte de grundläggande 

verktygen som krävs för att belysa det samband gällande hållbar utveckling och vårt 

samhälle.  
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Idag krävs det en grundläggande kunskap, kompetens och färdighet hos lärare inom 

hållbar utveckling för att kunna uppnå Skolverkets krav. Utbildning är därför en 

viktig komponent i arbetet att öka medborgarnas förmåga att vilja och kunna läsa 

miljöproblem.  

 

Tyvärr brister det i både tid, kompetens och grundkunskap hos de lärare som 

intervjuats för studien. Lärare som deltagit i denna studie uppger sin egen brist på en 

grundläggande kompetens gällande hållbar utveckling i sitt lärande vilket i sin tur gör 

undervisningen bristande. Kunskapen som bör nå fram elever utifrån läroplanens mål 

når inte fram vilket måste förändras. Det måste finnas ett aktivt arbete för ett hållbart 

samhälle i alla samhällets sektorer, främst i grundskolan.  
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8 Bilaga 1  
 

Intervjufrågor  

Här visas de frågor som studiens lärare fick besvara. Vid intervjuerna ställdes även 

följdfrågor som inte illustreras här.   

 

 Känner du till kriterierna i läroplanen för undervisning av hållbar utveckling?  

 Hur ser er undervisning ut gällande hållbar utveckling idag?  

 Har du fått rätt förutsättningar för att undervisa om hållbar utveckling? 

 Är skolverkets läroplaner tillräckligt tydliga? 

 Anser du att något behöver förbättras för att kunna öka undervisning av 

hållbar utveckling? I så fall vad? 

 Vill du se förbättringar från skolverket för att möjligtvis kunna förbättra 

undervisningen? Bättre stöd, lektionsmaterial samt inspiration?  

 Använder du dig av andra informationskällor vid undervisning i hållbar 

utveckling?  

 Skulle du vara intresserad av träffar/nätverk av lärare i samma situation för 

utbyte av idéer?  
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9 Bilaga 2  
 
Sammanställning av intervjuer 

P 

1  

Fråga Nyckeltal  Tema  

 1 Ja Jag känner till dem 

 2 Källsortering, trafik – kollektiv, städ och 

miljödagar, matsvinn, elektricitet, 

demokrati, FN vecka 

Driver miljöarbete aktivt för 

sina elever  

 3 Bättre grund för HU, kommun otydlig, 

eget material, extern kompetens, tidsbrist, 

negativa reaktioner 

Tydlig önskan om stöd och 

ökad kompetens från 

skolverket 

 4 Tydlig, lätt  Läroplan tydlig i allmänhet 

 5 Enskilt ämne, brytas ner, för många 

definitioner -> komplex, egen bild av HU 

För stort, måste brytas ner 

för att förstå  

 6 Mer material gällande HU, ökat intresse 

från elever, känna sig sedd, tufft och 

ensamt samt brist i motivation  

Tungt att vara lärare, får 

inte tillräckligt med stöd i 

sitt arbete 

 7  Grön Flagg, SLI media, läroböcker, 

naturspanarna, omständligt, färdigt 

material, slarv av tidsbrist 

Hållbara läromedel för 

undervisning 

 8 Sprida information, nätverk av kunskap Positiv inställning för 

nätverksträffar 

 

 

P 

2 

Fråga Nyckeltal Tema 

 1 Nej, lära mer Kan läsa sig till 

 2 Miljöarbete, natur, material, 

källsortering,  

Arbetar mycket om närliggande 

miljö, material. Det som är 

synligt och nära.  

 3 Nej Behöver en grund i HU 

 4 Mer tydliga, framtida kunskaper på 

spel 

Antyder det viktiga med HU för 

framtiden, behöver vara mer 

tydligt från skolverket 

 5 Kompetens, tid, källsortering i 

klassrum 

Ge förutsättningar så att elever 

kan göra bättre val, i lärandet 

och skolmiljö 

 6 Kompetensutveckling, utbyta idéer, 

stor skola 

Mer kunskap till lärare när 

tillfälle ges 
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 7 Bioresurs, Ufs orange låda: ’’Vårt 

samhälle’’, “Energifallet” från 

naturskyddsföreningen, filmer och 

material från SLI 

Tar gärna extern hjälp för att 

utveckla undervisningen. 

Tidskrävande men intressant att 

finna nya metoder som känns 

nutida  

 8 Tid, regelbundna träffar Inte en träff utan regelbundna 

för att ge bästa resultat  

 

P 

3 

Fråga  Nyckeltal Tema 

 1 Ja, förbättras, otydligt, osäker, 

pinsamt 

Vill ära mig mer, tycker de är 

otydliga  

 2 Närliggande natur, energiåtgång, 

demokrati, kollegor 

Sker på eget direktiv 

 3 Till och från, otydligt Vill ha en mer grundkunskap för 

HU 

 4 Nej Inte för HU 

 5 Samarbeten, grundläggande 

kunskap  

Samverka andra skolor,  

 6 Stöd, material och resurser, tid Efterfrågar material som stödjer de 

kriterier och mål som är satta för 

HU 

 7 Naturskyddsföreningen, håll 

Sverige rent, läroböcker 

Tar tid att planera in för att vara 

säker på att mål nås, blir osäker om 

jag gör rätt 

 8 Tidsbrist, intressant, regelbundna Regelbundna träffar för att fler tar 

sig tid 

 

 

P 

4  

Fråga  Nyckeltal Tema 

 1 Otydligt, situation Beror på vad som letas efter 

 2 Källsortering, demokrati, 

rättigheter, matsvinn, 

närliggande natur, elektricitet  

Försöker få med olika delar, inte bara 

miljö. Dock lätt för elever att förstå 

när de får experimentera i naturen 

 3 Både ja och nej Från start nej men har utökat mina 

kunskaper successivt 

 4 Situationsberoende, tydligt Vilken situation, i allmänhet tydlig 

men inte alltid om HU 

 5 Samverkan med kommun, 

tydligare kriterier  

Material från kommun & skolverket 

 6 Ja, material för yngre åldrar Vet inte i vilken form 

 7 SLI media, internet, läroböcker, Fungerar men tar mycket tid som jag 
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kollegor skulle vilja lägga på annat, som rätta 

läxor 

 8 Kompetens, regelbundna Bra för kompetensbyte 

 

 

P 

5 

Fråga Nyckeltal Tema 

 1 Ja Känner till dem men tänker inte 

alltid på det 

 2 Kollektiv trafik, källsortering, 

energitjuvar, miljö och städdagar 

Mest miljöarbete, tar tills sig 

kommunens tips för miljödagar 

 3 Situationsberoende, Extern 

kompetens 

Extern kompetens för att öka 

grundkunskap till genomgående 

kunskap för HU 

 4 Till viss del, används inte till den 

grad som skulle behövas 

Inte alltid om HU, men lätta att slå 

i vid behov 

 5 Tid, kompetens, stöd från kommun 

och skolverket, träffar, kollegor 

Behöver ske en förbättring hos alla 

för att det ska bli skillnad, även hos 

oss lärare 

 6 Ja, allmänt stöd och material ’’Syns vi hos myndigheter, kanske 

ökar intresset för HU’’ 

 7 Läroböcker, kollegor, internet Finns att finna men det tar tid, 

särskilt när annat också måste 

prioriteras 

 8 regelbundna Regelbundna för att inte tappa 

intresse 

 

 

P 

6 

Fråga Nyckeltal Tema 

 1 Nej Nej, visste inte vilken roll HU har i 

läroplanen 

 2 Miljödagar, matsvinn, 

demokrati, natur 

Främst sådant som ligger nära tillhands. 

Hur elever agerar i matsal osv 

 3 Nej, otillräcklig, pinsamt Känns pinsamt att erkänna sig okunnig i 

sitt yrke 

 4 Ibland, otydliga, kortfattad Ej för HU 

 5 Krav, information, material, 

tid 

Vilka krav som är givna, mer material 

och information gällande HU. Mer tid i 

planering för HU 

 6 Mer material, tidskrävande Utskick, precis som i andra ämnen 
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 7 SLI media, Håll Sverige 

Rent, läroböcker, kollegor 

Sådant som kollegor tipsar om brukar 

kännas mest användbart 

 8 Samhörighet, regelbundna, 

kunskapsgivande 

Ett stort utbyte av information. Skapar en 

trygghet och samhörighet.  

 

P 

7 

Fråga Nyckeltal Tema 

 1 Ja Till viss del, behöver slå i den för att 

påminna minnet 

 2 Källsortering, energi i 

olika former, natur 

Främst miljöfrågor 

 3 Kortfattat, oklart med 

samband 

Kort men inte hur samband ska illustreras  

 4 Kortfattad, otydlig Kort och svagt om HU, tydlig i andra ämnen 

 5 Förutsättningar, 

kompetens, tid 

Förutsättningar på skolan så gott exempel 

hela tiden kan visas för elever 

 6 Resurser, träffar, utökad 

läroplan 

En stor efterfråga på stöd gällande 

tillgängligt material och förbättringar i 

läroplan 

 7 Energifallet, Bioresurs, 

läroböcker, internet 

Tar tid att finna eget material, osäker om det 

möter krav  

 8 Givande, intressant, 

roligt, tidsbrist 

Kul idé, hade gett stort utbyte samt roligt att 

få träffa andra med likande “problem”. 

Mindre ensamt 

 

 


