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Sammandrag  
Det här är en kvantitativ studie som undersöker hur lärare i skolans tidigare år arbetar 

med hållbar utveckling i sin undervisning. För att besvara studiens syfte har fyra 

stycken frågeställningar utformats, dessa undersöker undervisningens innehåll, 

arbetsmetoder, svårigheter samt om hållbar utveckling genomsyrar elevernas 

skolgång. Studien baseras på en internetenkät, publicerad i medlemsgrupper på 

Facebook.com som är riktad mot lärare och arbetande inom skolan. Totalt har 66 

personer besvarat enkäten, vidare har tre stycken av dessa besvarat sex stycken 

följdfrågor om vilka svårigheter de upplever med undervisning om hållbar utveckling.  

 

Studiens resultat visar att det ekologiska perspektivet av hållbar utveckling är det som 

deltagarna anser att de har mest kunskaper om. Detta visas både genom deltagarnas 

egen utvärdering av sina kunskaper men också utifrån vad deras undervisning om 

hållbar utveckling innehåller.  Arbetsmetoderna varierar mellan både praktiskt och 

teoretiskt arbete där undervisningen främst sker inomhus, men vid vissa tillfällen 

även utomhus.   Till viss del genomsyrar hållbar utveckling elevernas skolgång, 

främst handlar det om återvinning av material samt källsortering. Av de 66 

respondenterna upplever 66.2 % stora svårigheter, att det är svårt eller några 

svårigheter med att undervisa om hållbar utveckling. Det deltagarna anser gör 

undervisningen om hållbar utveckling svår är deras egen kunskap i området, att veta 

vad eleverna ska lära sig samt att få eleverna att förstå ett sådant komplext innehåll.  

 

Studiens kommer fram till att deltagarnas undervisning om hållbar utveckling främst 

riktas mot det ekologiska perspektivet genom att använda både praktiska och 

teoretiska arbetsmetoder och växelvis inomhus och utomhus. Hållbar utveckling ses 

till viss del som ett ständigt arbete som sker i skolan, där främst källsortering och 

återvinning av material är dagliga inslag. Att respondenterna upplever 

undervisningen om hållbar utveckling som svårt beror främst på bristande kunskap, 

vilket även gör det svårt för lärarna att utforma undervisningen innehåll. Studiens 

slutsats är att hållbar utveckling är ett komplext och invecklat undervisningsområde 

och många av de som deltagit i studien anser att de skulle behöva mer kunskaper om 

området för att inte uppleva den som svår.  
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Inledning  

Ständigt ser jag reklam om revoluttionerande produkter som skapats genom mer 

hållbara tillverkningsprocesser och av återvinningsbara och ekologiska material. Just 

nu fylls mina sociala medier av videoklipp och uppmaningar att bojkotta överflödiga 

plastprodukter och plastförpackningar. Videor som visar djur som skadats av plats i 

naturen och hav som är täckta i plastmassor, berättelser som människor som arbetar 

under hemska förhållanden och barn som måste arbeta för att ha råd med mat till sig 

själv och sin familj. Dessa saker gör att jag upplever att miljöfrågor och frågor om 

mänskliga rättigheter börjar synliggöras mer i vardagen, men tydliggörs det som just 

hållbar utveckling?  

 

Hållbar utveckling är ett begrepp med många definitioner beroende på i vilken 

kontext den används. Jag själv tänker på återvinning av material, hållbara material 

och produktioner, ekologiska produkter, miljögifter och en medvetenhet att mina val 

kan påverka andra. Hållbar utveckling har olika definitioner beroende på vilket 

perspektiv av hållbarhet man tittar på. Begreppet hållbar utveckling fick sitt fäste först 

vid den grupp inom FN-kommissionen som kallas för Brundtlandskommissionen. År 

1987 gjorde de en rapport som kallas för Vår gemensamma framtid, då det stod klart att 

ekonomisk utveckling inte kunde stå själv utan att se till miljöaspekterna. I rapporten 

angavs en definition av begreppet hållbar utveckling, som lyder: ”En hållbar 

utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” (Björneloo 2007:20). I en 

studie som Öhman och Öhman (2012) har genomfört beskriver de att det inte gjorts 

speciellt mycket forskning om hur undervisning om hållbar utveckling ser ut i 

praktiken. De menar att lärarens kunskaper i ämnet är en stor avgörande faktor för 

undervisningens innehåll. Istället för att undervisa om hållbarhet som en helhet sker 

undervisningen ofta i separata delar. Många gånger får lärare kämpa med etiska och 

politiska aspekter för undervisningens innehåll, och där även deras egna värderingar 

spelar in. Därför anser jag att det är intressant att studera vidare hur undervisningen 

om hållbar utveckling ser ut i skolorna. 

 

I detta självständiga arbete kommer jag att undersöka hur lärare i skolans tidigare år 

arbetar med hållbar utveckling i deras undervisning. För att besvara syftet har jag 

utformat fyra stycken frågeställningar som presenteras under rubriken syfte. Min 

studie sker utifrån ett lärarperspektiv, vilket innebär att det är lärarens syn på 

undervisningen som kommer att belysas. Studien kommer att genomföras med hjälp 

av en internetenkät som publiceras på sociala medier där urvalet är lärare och 

arbetande inom skolan. Hållbar utveckling är ett globalt arbets- och ansvarsområde 

och detta visar sig exempelvis genom de 17 globala hållbarhetsmålen som alla 

medländsländer i FN antog sig år 2015, i den så kallade Agenda 2030 (Regeringen 

2018). Jag har valt att skriva om undervisning av hållbar utveckling, då jag anser att 

detta är ett väldigt aktuellt ämne i tiden och för framtiden. 
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1 Syfte  

Hållbar utveckling är inte ett fristående skolämne, utan ett innehåll som ska prägla 

skolgången. I Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (2017) 

beskrivs det att skolans värdegrund och uppdrag är att arbeta mot mänskliga 

rättigheter, att skolan ska vila på en demokratisk grund och att den ska förmedla 

respekt för den gemensamma miljön. 

 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur i lärare i skolans tidigare år 

arbetar med hållbar utveckling. För att besvara studiens syfte har jag utformat fyra 

stycken frågeställningar: 

 

 Vilket innehåll har undervisningen om hållbar utveckling?  

 

 Vilka arbetsmetoder används vid undervisning om hållbar utveckling?  

 

 Genomsyrar hållbar utveckling elevernas skolgång eller är det ett 

tillfälligt arbetsområde?  

 Finns det några svårigheter med att undervisa om hållbar utveckling?  
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2 Bakgrund 

I denna del kommer definitionen av begreppet hållbar utveckling och dess tre 

perspektiv på att beskrivas mer grundligt. Denna del innehåller även en beskrivning 

av utvecklingen av undervisning om hållbar utveckling. Vidare beskrivs det som 

läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem benämner om undervisning 

om hållbar utveckling.  

2.1 Begreppet hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling kan ha många definitioner. Björneloo (2007) resonerar 

utifrån Cullingford, att på grund av det flertalet förklaringar blir begreppet 

tolkningsbart och då är det lätt att använda det mot den riktning som användaren 

själv vill. Författaren menar också att hållbar utveckling mestadels kopplas till 

miljöfrågor. Björneloo (2007) beskriver en definition av hållbar utveckling, som har 

angetts i de två huvuddokumenten Caring for earth (1991) och Agenda 21 (1992). De 

anger att en definition av hållbar utveckling är: ”Att förbättra livskvaliteten hos 

mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen för stödjande ekosystemens bärkraft.”  

 

Persson och Persson (2015) utgår från Brundtlandskommissionens definition av 

hållbar utveckling, som innebär att dagens utveckling ska tillfredsställa våra behov 

samt dagens ekosystem, men utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov.  Den här definitionen är det flertalet som refererar till och 

stödjer sina definitioner på och även den definition som nämndes i stycken ovan, som 

myntats i dokumenten Caring for earth och Agenda 21 återkommer.  

 

Förutsättningen för en hållbar utveckling innebär en helhetssyn och ett långsiktigt 

tänk utifrån ett globalt perspektiv. Enligt Nationalencyklopedin (2018) finns det vissa 

som menar att det är naturen och dess bärighet som avgör gränserna för vad som är 

hållbart långsiktigt, medan andra menar att detta endast är ett av de 

hållbarhetsperspektiven vi måste ta hänsyn till. De menar att bra livsvillkor och en 

god ekonomisk progression för alla människor globalt är delar som är lika viktiga. 

Nationalencyklopedin fortsätter att beskriva att hållbar utveckling bör ses som en 

pågående utveckling där flera synsätt kan mötas.  

 

Regeringen har i sin rapport (SOU 2004:104), Att lära för hållbar utveckling, beskrivit att 

begreppet hållbar utveckling kan ses som människans gemensamma ansvar och 

sammanhållningen mellan generationer, kön och folkgrupper. Eftersom vi globalt 

idag är beroende av varandra påverkar vår livsstil och politik också andra länder 

eftersom miljöproblem inte hålls inom landsgränserna. De skriver att samtidens och 

framtidens alla frågor om hållbarhet är en angelägenhet för alla och måste därför 

hanteras internationellt och gemensamt. Regeringen (2004) menar att hållbar 

utveckling innebär att vi måste skydda framtida generationer möjlighet att värna om 

sina behov, men att vi samtidiga ska ha möjlighet att värna om våra. Hållbar 

utveckling är en helhetssyn på vårt samhälle och vilka behov, förutsättningar och 

problem som innefattas av det, där vi gemensamt är delaktiga och har ansvar. Inom 
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begreppet hållbar utveckling ligger de tre perspektiven ekonomisk-, social- och 

ekologisk hållbarhet, vars förhållanden är förenade till en helhet.  

 

2.1.1 Tre perspektiv av hållbar utveckling  

Brunstlandkommissionens definierar hållbar utveckling utifrån tre perspektiv, de 

menar att om samtliga perspektiv tillgodoses så förses alla människor med sina 

grundläggande behov utan att riskera att hota de naturliga, uppbyggda och sociala 

systemen, Björneloo (2007). De tre perspektiven är ekonomisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet där de tre ska skapa en helhetssyn på människans 

och samhällets behov, problem och förutsättningar. I illustrationen nedan visas hur de 

tre perspektiven integreras med varandra och tillsammans skapar en helhetsbild.   

 

 

Figur 1. Helhetsbild av de tre perspektiven av hållbar utveckling.  

(Folkhälsomyndigheten 2014) 

 

Kungliga Tekniska Högskolan (2015a [KTH])förklarar ekonomisk hållbarhet och 

menar att detta perspektiv på hållbar utveckling skiljer sig något från de övriga två, 

då det är en produkt skapad av människan. Ekonomisk hållbarhet förklaras av KTH 

på två olika sätt, där det första beskrivs som en utveckling som inte ger negativa 

konsekvenser för de övriga två perspektiven på hållbarhet. Det innebär att ett ökat 

ekonomisk kapital inte får ske på omkostnad av de sociala- eller ekologiska 

perspektiven. Den andra förklaringen menar att ekonomisk hållbarhet är näst intill 

den samma som ekologisk tillväxt, där den är hållbar så länge de ekonomiska 

resurserna ökar.  I denna förklaring menar de att den ekonomiska tillväxten får ske på 

bekostnad av exempelvis naturresurser och välfärd. Björneloo (2007) beskriver 

ekonomisk hållbarhet som ett medel för att den sociala- och ekologiska hållbarheten 

ska vara möjlig.  

 

Folkhälsomyndigheten förklarar att för dem innebär social hållbarhet ett jämlikt och 

jämställt samhälle med människor som är i god hälsa och där tolerans och människors 

värde är det viktigaste (2014). För en social hållbarhet är demokrati och god 

samhällsekonomi av vikt och de nämner några förutsättningar för att social hållbarhet 

ska vara möjligt. Dessa är att alla människors grundläggande behov och rättigheter 

tillgodoses, alla människor är inkluderade i samhället och att de människor som har 

störst behov får anpassningar så de kan fungera i samhället. Vidare beskriver KTH 
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(2016) att social hållbarhet handlar om människors välbefinnande, rättvisa och alla 

människors behov och rättigheter. De beskriver att möjligheten att tillgodose alla 

människor behov och drömmar samt möjligheten att se till att de kan uppfylla dessa 

globalt är vad social hållbarhet innebär. För att detta ska kunna bli möjligt behövs 

rättvisa, rättigheter, makt och tillit.  

 

Det tredje perspektivet på hållbar utveckling är ekologisk hållbarhet, som innefattar 

alla jordens ekosystem. KTH (2015b) beskriver att dessa bland annat innefattar jordens 

system, vilket är: 

 Vatten (föroreningar, grundvattennivåer, salinitet, temperatur, främmande 

arter) 

 Luft (föroreningar, partiklar, ozonlagret, klimatsystem, buller) 

 Land (föroreningar, erosion, landanvändning, främmande arter) 

 Biodiversitet (arter, livsmiljöer och GMO) 

 Ekosystemtjänster (t.ex. pollinering, fotosyntes, vattenrening, 

klimatreglering) (KTH 2015a)  

När vi producerar varor eller tjänster ska dessa inte påverka naturens ekosystem eller 

tänja dess gränser, utan vi måste ge den möjlighet att återhämta sig efter att vi tagit 

del av dess resurser. I ekologisk hållbarhet innefattas även människans hälsa, i de fall 

då människan påverkas av miljön, genom exempelvis föroreningar.  

 

I detta självständiga arbete kommer jag att förhålla mig till den vida definition från 

Brundtlandskommissionen, då det är den som återkommande refereras till och 

används av den forskning och litteratur jag läst. Brundtlandskommissionen definition 

av hållbar utveckling är:  

  

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” (Björneloo 2007:20) 

2.2 Undervisning om hållbar utveckling  
Undervisning om hållbar utveckling kan ses som en utveckling av den 

miljöundervisning som tidigare funnits i skolan, menar Öhman och Östman (2004). 

Men utbildning om hållbar utveckling kan inte ses som ett skolämne, utan mer som 

ett förhållningssätt som ska genomsyra undervisningen i en kombination av de tre 

perspektiven ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet och med fokus på 

demokrati (Myndigheten för skolutveckling 2004). De berättar att grunden för 

innehållet av undervisning om hållbar utveckling redan finns i skolorna, men att det 

nu behövs läggas till nya perspektiv på innehållet. I ett försök att definiera begreppets 

innebörd refererar de till regeringens handlingsplan för utbildning av hållbar 

utveckling, där de anger riktlinjer för vad denna typ av utbildning ska syfta mot. 

Dessa riktlinjer innebär: 
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 Hållbar utveckling är en fundamental del av en livskraftig demokrati och ett 

aktivt medborgarskap.  

 Hållbar utveckling föreslås bli ett av huvudmålen för hela 

utbildningssystemet.  

 Hållbar utveckling integreras i existerande ämnen och att samspelet mellan 

naturvetenskap och samhällskunskap måste stärkas. 

 Utbildning för hållbar utveckling ska behandla frågor som ger insikter i såväl 

globala, som regionala och lokala aspekter av hållbar utveckling. 

 Utbildning för hållbar utveckling involverar diskussioner och ett kritiskt 

granskande av konsekvenser av olika alternativ.  

 Den etiska dimensionen är central för att förstå hållbar utveckling. 

 De ekonomiska, sociala, och miljömässiga områdena måste behandlas på ett 

samordnat sätt så att de ömsesidigt stärker varandra. (Öhman och Östman 

2004:13) 

 

Undervisning om hållbar utveckling förhåller sig mot tre infallsvinklar, där 

tidsperspektivet, rumsperspektivet och innehållet av undervisningen är betydande. 

Tidsperspektivet innebär att vi inte endast kan se till dagens problematik och 

möjligheter, utan det är ett måste att blicka framåt och tänka på framtiden och vilka 

konsekvenser som våra handlingar kan generera. Rumsperspektivet visar på att 

hållbar utveckling kan ses på och finns både lokalt och globalt. Innehållet av 

undervisningen omfamnar flertalet av samhällets alla delar och där de alla är 

sammanlänkade med varandra. Det går inte att endast se till de ekologiska aspekterna 

av hållbar utveckling, utan även de ekonomiska och sociala aspekterna är en del av ett 

hållbart samhälle. (Öhman och Östman 2004)  

 

Demokrati är en stor och viktig del i ett hållbart förhållningssätt i undervisningen 

(Öhman och Östman 2004). Det betyder att eleverna ska finna sig i demokratiska 

förlopp med mål att det ska upplevas som meningsfulla för dem. Eleverna bör få 

uppleva hur det är att befinna sig i en demokrati, detta sker genom att demokrati ska 

genomsyra skolgången och undervisningen, snarare än att de ska få lära sig om det. 

Författarna beskriver att undervisning för hållbar utveckling kan ses som en 

utbildning för demokrati, istället för en utbildning om demokrati.  

 

Det är stora frågor som belyses och bearbetas inom området hållbar utveckling, och 

Björneloo (2008) menar att utbildning kan ses som en nyckel till att ge människor den 

kunskap som behövs för att möta alla dessa utmaningar. Författaren menar att hållbar 

utveckling kan ses som ett stort och ibland otydligt innehåll som lärare ska undervisa 

om i skolan, och att detta innebär att läraren själv behöver ha en tydlig bild av vad det 

står för. Fortsättningsvis menar Björneloo att hållbar utveckling kan ses som ett etiskt 

projekt som syftar mot att ta ansvar för världen.  
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2.2.1 Vad beskriver läroplanen om undervisning om hållbar utveckling?  

I Läroplanen och i avsnitten för varje enskilt skolämne återfinns alla de tre 

perspektiven av hållbar utveckling, här nedan kommer några exempel på hur de visa 

sig. Det är mina tolkningar och min analys av hur dessa tre perspektiv syns i 

läroplanstexterna som redovisas i här nedan.  Jag har valt att ta med exempel från 

några av läroplanens ämnessyftesbeskrivningar och centrala innehåll där jag ansett att 

de tre perspektiven av hållbarhet tydligast synts.  

 

Redan i beskrivningen av skolans värdegrund och uppdrag beskrivs de sociala- och 

ekologiska perspektiven av hållbar utveckling, där utbildning inom skolan ska syfta 

mot mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, människors egenvärde men 

också förmedla respekt för den gemensamma miljön (Skolvetet 2017). Vidare i skolans 

värde och uppdrag syns flera exempel på social hållbar utveckling, där människors 

egenvärde, förståelse för andra människor och människans okränkbarhet betonas.  

 

Inom hem- och konsumentkunskap (Skolverket 2017) syns de tre perspektiven både 

vid ämnets syftesbeskrivning och i dess centrala innehåll.   

 

Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga 

verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som 

konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. (Skolverket 2017:43) 

 

Detta citat innehåller begreppen för alla de tre perspektiven, och vidare i syftestexten 

kommer mer förklarande text vad undervisningen ska syfta mot att eleverna tillägnar 

sig för kunskaper. Bland annat ska eleverna lära sig om sin privata ekonomi, där 

krediter, sparande och lån inkluderas. De ska även tillägna sig kunskaper om hur 

elevernas val kan påverka deras välbefinnande och hälsa samt om jämställdhet i 

hemmet. Genom undervisning inom hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma värdet av de val de gör som 

konsumenter och i hemmet med hållbar utveckling som utgångspunkt. (Skolverket 

2017)  

 

Social hållbar utveckling syns tydligt inom idrott och hälsa, då social hållbar 

utveckling bland annat syftar mig människors välbefinnande. Eleverna ska i idrott och 

hälsa tillägna sig kunskaper om hur goda levnadsvanor och fysisk aktivitet spelar in i 

hur de mår psykiskt och fysiskt. (Skolverket 2017)  

 

Inom NO- ämnena, det vill säga biologi, fysik, kemi och teknik, syns också 

perspektiven av hållbar utveckling. I dessa ämnen ska eleverna tillägna sig kunskaper 

om naturen och sig själva, så att de kan påverka sin egen hälsa samt att ha förmågan 

att bidra till en hållbar utveckling.  
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Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper 

och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang 

där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges 

förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör 

hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. (Skolverket 2017:158) 

 

Ekologisk hållbarhet visar sig tydligast inom NO- ämnena, men den sociala aspekten 

finns också med, då samspelet mellan naturen och människan belyses. Genom 

undervisning i biologi är förhoppningen att eleverna tillägnar sig förmågan att 

använda sina kunskaper för att kommunicera, informera och ta ställning i frågor som 

påverkas elevens hälsa, natur och ekologiska hållbarhet (Skolverket 2017). 

 

I skolämnet samhällskunskap återfinns också hållbarhetsperspektiven och här belyses 

också helhetsperspektivet och dess utspridning globalt. I samhällskunskaps menar de 

att människor globalt ställs inför problem och möjligheter som är sammanlänkade 

med globalisering, digitalisering och hållbar samhällsutveckling, och att detta ämne 

ska ge eleverna kunskaper att ta ansvar och klara av att leva i vårt samhälle.  Eleverna 

ska i samhällskunskap tillägna sig kunskaper som ger dem en helhetssyn på de 

sociala, rättsliga, miljömässiga, politiska och ekonomiska delarna av samhället och 

tillägna sig kunskaper om hur människan och samhället påverkar varandra. Eleverna 

ska i samhällskunskap ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att: ”analysera 

och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv” 

(Skolverket 2017:218). Detta citat anser jag kan kopplas till alla de tre perspektiven av 

hållbar utveckling och ger dessutom möjligheten att se dessa ur ett helhetsperspektiv 

på en global nivå. I det centrala innehållet i samhällskunskap för årkurs 1-3 anges att 

eleverna ska utveckla kunskaper om:  

 

 ”Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och 

matvaror.” 

 

 ”Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt 

barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter 

(barnkonventionen).” (Skolverket 2017:220) 

 

Dessa två citat kan kopplas till de ekologiska- och sociala hållbarhetsperspektiven.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien har sin teoretiska utgångspunkt i den pragmatiska synen på lärande, 

där Dewey var en av de som grundade perspektivet. I denna kunskapssyn ses 

processen till kunskapen som en av de viktigaste komponenterna till att tillägna sig 

nya kunskaper och learning by doing är ett begrepp som myntats inom detta perspektiv.  

  

Dewey forskade inom många områden och pedagogik var ett av dem, och 

tillsammans med sin fru drev han skolor (Säljö 2011). Dewey intresserade sig för hur 

pedagogiken kunde möta samhällets nya behov, då industrialiseringen i USA växte 

sig större under slutet av 1800- talet och början av 1900-talet. Dewey upplevde att 

undervisningen på universitetet han arbetade på sällan var kopplad till elevernas 

egen vardag och ansåg därför att den inte sågs som meningsfull. Denna insikt gjorde 

att Dewey frågade sig hur skolan kunde utvecklas mot att bli mer relevant och 

anpassad mot eleverna och deras olika bakgrunder.  

 

Dewey utvecklade det som kallas för pragmatisk syn på lärande, som under tiden den 

utvecklades skiljde sig en del från den traditionella skolgången och synen på kunskap, 

skriver Säljö (2011). Dewey menade att skolan inte skulle lära ut ett givet kulturarv 

genom auktoritära lärare och metoder. Han menade istället att kunskaper och 

färdigheter i skolan skulle förmedlas och syfta mot vad eleverna behövde ha för 

kunskaper i samhället. Demokrati var viktigt för Dewey som ansåg att skolan borde 

styras som en demokratisk verksamhet där också eleverna gavs möjlighet att påverka 

och uttrycka sig. Grupparbeten, temaarbeten och elevaktiva arbetssätt var också något 

som Dewey förespråkade. Han menade också att det var när man stötte på ett 

problem, som man sedan löste och sökte svar på som kunskap uppstod. Om då elever 

möts av meningsfulla situationer där de behövde reflektera skulle de skapa nya 

insikter och erfarenheter. Då menade Dewey att eleverna skulle tillägna sig förmågor 

som de kunde använda sig av och genom dessa förstå sig på samhället. Det var 

processen och vägen till kunskapen som utgjorde den, enligt Dewey, och där målet 

var att få fungerande demokratiska samhällsmedborgare.  

 

Språket och kommunikationen såg Dewey som en viktig del i att utveckla kunskaper. 

Det var i möten och diskussion med andra som de tillsammans kunde jämföra sina 

erfarenheter och gemensamt kunde komma fram till nya lösningar. Begreppet learning 

by doing myntades av Dewey och innebär att undervisningen i skolan kunde utformas 

genom mer konkreta arbetssätt och skulle därmed bidra till större möjlighet att 

inkludera alla elever i skolan. Undervisningen är mer undersökande och praktiska 

arbetsmetoder gör att undervisningsinnehållet blir mer tillgänglig för alla elever. 

(Säljö 2011) 

 

Demokrati är en viktig del av den pragmatiska synen på lärande och även inom det 

sociala hållbarhetsperspektivet. Min uppfattning är att undervisning om hållbar 

utveckling ska ge elever praktiska kunskaper som de kan använda sig av för att kunna 

göra medvetna val som gynna en hållbar utveckling. För att tillägna sig praktiska 

kunskaper används oftast, enligt min erfarenhet, elevaktiva och praktiska arbetssätt 
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och metoder i undervisningen. Därför anser jag att detta lärandeperspektiv kan 

relateras till undervisning om hållbar utveckling och det är anledningen till att jag har 

valt att utgå från det som min teoretiska utgångspunkt i det här självständiga arbetet.  
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4 Forskningsbakgrund 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa tidigare forskning om utbildning om 

hållbar utveckling. Sammanlagat har fem stycken vetenskapliga artiklar granskats och 

sammanfattas till denna del för att ge en bild av vad tidigare forskning fått för resultat 

i sina studier om undervisning om hållbar utveckling.  

 

Björneloo (2004) har gjort en rapport om hur hållbar utveckling visar sig i 

undervisningssammanhang och vilka förutsättningar det finns för elevernas lärande 

om det. Vad undervisningen innehåller och hur undervisningen går till är det som 

rapporten fokuserar på.  Björneloo fortsätter att beskriva att utbildning om hållbar 

utveckling ofta ses som den samma som miljökunskap och där undervisning i de 

tidigare skolåren många gånger sker i en utomhusmiljö. I de senare skolåren hamnar 

ofta fokus på naturvetenskap när undervisningen riktas mot hållbar utveckling.  

 

Lärares reflektioner över sin undervisning är en viktig komponent när de undervisar 

om ett så pass komplext område som hållbar utveckling är. Hållbar utveckling 

handlar mycket om värderingar och språket är en viktig del i förståelsen för det. 

Björneloo (2004) pekar på tidigare forskning som visat att ämnesöverskridande 

samarbeten samt diskussioner är viktiga när det kommer till frågor som rör hållbar 

utveckling. Begreppet undervisning för hållbar utveckling används flitigt av 

exempelvis politiker, och mängder av rapporter och avhandlingar har gjorts på ämnet, 

skriver Björneloo (2004), och begreppet kopplas ofta till naturvetenskapen eller till 

miljövetenskap. Björneloo (2004) refererar till UNECE (2003) Environment for Europé 

som beskriver att utbildning för hållbar utveckling ska ses som ett tvärvetenskapligt 

arbetsområde och där alla de tre perspektiven ska ge eleverna en helhetsbild av 

innebörden av hållbar utveckling.  

    

Syftet med Björneloos (2004) rapport är att se vilka förutsättningar det finns för 

lärande av hållbar utveckling och hur de framstår i genomförda studier. Hon vill se 

vad det är eleverna ska lära sig i undervisning för att få förståelse för hållbar 

samhällsutveckling, vilket innehåll undervisningen har, hur undervisningen 

genomförs och med vilka metoder och arbetssätt. Det visar sig att förskolor ofta satsar 

på kravmärkta produkter till maten, miljömärkta material, städprodukter utan klorin 

och färre engångsartiklar. I skolor satsas det på ekologisk mat, undervisning av 

demokratiska processer genom exempelvis matråd och klassråd, maten lagas på 

skolan och man undervisar i kost, hälsa och motion med dess samband (Björneloo 

2004). Undervisning om hållbar utveckling sker både inomhus och utomhus, där så 

kallade ”skolskog ”eller ”skolträdgård” ofta ses som ett läranderum. Undervisningen 

innehåller i många fall konkreta och praktiska arbetsuppgifter så som odling eller att 

undersöka och upptäcka. Björneloo (2004) beskriver skolor som har egna höns som 

eleverna får ge skolans matrester till, och där de sedan får ägg tillbaka som de kan 

laga mat eller baka med. Andra saker som Björneloo menar är delar av 

undervisningen för hållbar utveckling är årstidskiftningar, odlingar, livscykler så som 

från träd till planka för att få in alla de tre perspektiven på hållbar utveckling. Den 

undervisningen som sker i utomhusmiljöer är bra utgångspunkter för undervisningen 
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som sedan sker inomhus, där reflektion, diskussion och arbete genom läsning, 

målning, skrift och lyssna är betydelsefulla sätt att lära sig på. Andra arbetssätt för att 

inhämta kunskaper och ge en mer helhets förståelse för de tre perspektiven av hållbar 

utveckling är att göra studiebesök på olika arbetsplatser.  

 

Björneloo (2004) skriver att undervisning om hållbar utveckling ofta kopplas till 

miljöundervisningen och hon menar att läraren har en betydande roll i vad eleverna 

erhåller för kunskaper. Hon menar att läraren måste vara medveten om vad 

undervisningen syftar till att eleverna ska lära sig. Läraren behöver lyfta fram 

insikterna med alla de tre perspektiven för eleverna och sig själv. Om eleverna 

exempelvis får odla morötter i skolträdgården utvecklar eleverna mer kunskaper än 

bara om själva odlingen.  De får träna på samarbete och uppleva en gemenskap, de får 

uppleva hur väder spelar in på skörden, vad morötterna behöver för att växa och 

utföra handlingar tillsammans. Men dessa kunskaper måste då uppmärksammas som 

just nya kunskaper för att inte undervisningen endast ska stanna i kunskaper om hur 

vi odlar morötter, menar Björneloo. 

 

Persson (2009) har utfört en videobaserad studie om elevers användning av NO-

begrepp i undervisningen. Författaren har plockat ut begrepp som eleverna i 

årskurserna 3-5 använder som belyser geosfären, atmosfären, biosfären och 

teknosfären för att undersöka elevernas förståelse för sambanden och sammanhangen 

inom dessa och hur människan påverkar dem. Persson (2009) beskriver att kunskap 

om miljön borde ses som ett separat kunskapsområde då förändringar inom området 

har gjort att det är en obligatorisk del i skolan. Detta visar enligt författaren att det 

blivit en större medvetenhet för miljöfrågor och samhällsutveckling samt att både de, 

ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna räknas in. Författaren refererar till 

tidigare forskning som visar att många elever har flera olika uppfattningar om 

områden i naturvetenskapen i skolan, till exempel vad moln är, varför det regnar och 

vad begrepp som koldioxid innebär. De felaktiga uppfattningarna försvinner 

vanligtvis med åldern, medan vissa elever har kvar dem.  

 

Persson (2009) beskriver en undersökning som är gjord i Polen där 6-åriga 

förskolebarn fått beskriva och förklara sin förståelse av begrepp som luftföroreningar, 

miljöskydd, buller, sopor och naturreservat. Studien visade en stor variation bland 

förståelsen av dessa begrepp, där de mer vardagliga begreppen som sopor och buller, 

var de begrepp som eleverna hade mest kunskaper och förståelse för. Detta visade 

enligt forskaren på att det är viktigt att lära sig om uppfattningar inom ekologisk 

medvetenhet redan i tidig ålder. Persson (2009) beskriver att utvecklingen inom 

teknosfären styrs utav människans lagar, snarare än naturens lagar. Författaren menar 

att om människan ska kunna ändra på sin livsstil och sin attityd är det en 

förutsättning att mer miljövänliga alternativ finns att välja mellan. Detta för att 

teknosfären ska bli mer anpassad till, och harmonisera med naturen, det vill säga 

marken, vattnets och luftens resurser för en mer samspelt livsutveckling.  I forskning 

och undervisning av de naturliga sfärerna används teknosfären för att låta eleverna 

lära i en miljö för hållbar utveckling, skriver Persson (2009). 
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Resultatet av Perssons (2009) treårsstudie visar på att eleverna ofta relaterar begrepp 

till sin egen livsmiljö. Ofta använder eleverna enklare ord till att beskriva vissa 

fenomen eller begrepp, som kan kopplas och utvecklas till mer ämnesinriktade 

begrepp och termer. Persson (2009) menar att ställda frågor som exempelvis ”Vad 

händer med innehållet i toaletten när du spolar? och ”Var kommer kranvatten ifrån?” kan 

bidra till att eleverna utvecklar mer komplicerade sammanhang och begreppsvävar 

om vatten i deras vardag. Detta bidrar också till att teknosfären blir en del av 

undervisningen och hur vi människor använder tekniken i dessa sammanhang. 

Perssons presenterar sitt resultat genom att beskriva elevernas kunskapsutveckling 

genom den treåriga studien. Till en början sker elevernas förklaringar av begrepp och 

samband genom enklare ord för att sedan utvecklas till att eleverna kunde använda 

sina grundläggande kunskaper till att föra logiska resonemang om hur olika fenomen 

och förklara hur kretslopp hänger ihop med varandra samt människans påverkan på 

dem. Resultatet av elevernas resonemang visar både på reflektion av ekonomiska och 

ekologiska samband. Eleverna visar även förståelse av naturliga samband och 

sammanhang, men även elevernas förståelse för de sammanhang och samband som 

relateras till människan (Perssons 2009)  

 

Persson (2009) menar att eleverna kan utveckla förståelse för miljöbegrepp med 

utgångsläge i naturvetenskapen. Däremot anser författaren inte att de sedvanliga 

naturvetenskapliga begreppen likställas med miljöbegrepp, då de oftast är påverkade 

av människan. Hon menar också hennes resultat visar att elever kan koppla samman 

flera olika begrepp och föra logiska resonemang utifrån dessa. Persson (2009) 

diskuterar om undervisning bör utgå från de naturresurser som vi valt att använda 

oss av, istället för att börja i vad vi inte länger använder oss av, det vill säga soporna. 

Hon diskuterar även ifall en annan infallvinkel kan vara att undervisa om de 

naturresurser som finns, så som olja, berg, sand, sten, träd och så vidare, för att sedan 

dra en parallell till vad vi använder dessa råvaror till i vår hushållning. Persson 

diskuterar även sitt resultat där eleverna tenderar att visa sig osäkra på relationen 

mellan människan och naturen, och hur vi påverkas av det som sker i naturen.  

 

Öhman och Öhman (2012) har gjort en studie med syfte att analysera vad det är för 

meningsinnehåll som uppstår när elever arbetar med arbetsuppgifter som syftar mot 

hållbar utveckling och frågor kring detta. Forskarna vill också se om hur sambanden 

mellan de tre perspektiven ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet fungerar och 

hanteras i praktiken i undervisningssituationer.  

 

Öhman och Öhman (2012) menar att det har skapats stora variationer av vad 

utbildning för hållbar utveckling innebär under de 20 år som begreppet funnits och 

med tiden också implementerats i olika utbildningssammanhang. De beskriver tre 

perspektiv på hållbar utveckling: hållbar social utveckling, hållbar ekologisk 

utveckling och hållbar ekonomisk utveckling. Författarna skriver att dessa tre 

perspektiv förhåller sig till och påverkar varandra. De beskriver också att i den 

internationella forskningsdebatten inom pedagogik finns det meningar om att 

begreppet hållbar utveckling har en otydlig definition och att det är uppbyggt från 

olika områden. De menar att ordet hållbar kommer från en ekologisk diskurs med 
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innebörden av naturens kretslopp, medan utveckling kommer från en ekonomisk 

diskurs som står för en ständig tillväxt.  

 

Öhman och Öhman (2012) skriver att det gjorts få studier om hur undervisning om 

hållbar utveckling ser ut i praktiken ute i skolor. De menar att det sett i tidigare 

studier att undervisningens innehåll till stor del beror på lärarens kunskaper om dessa 

komplexa frågor. Ofta sker undervisningen som enskilda delar som eftersom hängs 

samman eller där olika infallsvinklar sätts ihop till sin helhet. Det som tidigare studier 

också visat är att lärare kämpar med många av de etiska och politiska aspekterna samt 

sina egna värderingar inom dessa områden.  

 

Studien som Öhman och Öhman (2012) har utfört är på en så kallad FN-skola, som 

har som mål att eleverna ska utveckla en global medvetenhet med fokus på mänskliga 

rättigheter, hållbar utveckling och klimatförändringar. Eleverna ska som ett 

ämnesövergripande projektarbete planera ett nytt bostadsområde med en eller flera 

hållbara perspektiv. Deras språkbruk under redovisningen av projektarbetet är en del 

som har analyseras. Resultaten av studien beskriver Öhman och Öhman (2012) visar 

att eleverna tar alla de tre perspektiven på hållbar utveckling i beaktning i sina 

redovisningar. Eleverna talar ofta om att ekonomisk hållbarhet hänger samman med 

ekologisk, där de menar att miljövänlig teknik ska skapa en bättre ekologi utan större 

omkostnader. Detta syns bland annat genom hur de resonerar kring byggnationer, 

återvinning, återanvändning och tankar om etableringsmöjligheter för företag i 

stadsdelen. Den sociala hållbara utvecklingen visar eleverna genom att peka på vikten 

av god fysisk- och psykisk hälsa. Även koppling mellan social- och ekologisk 

hållbarhet visas genom att boenden i stadsdelen ska ges möjlighet till att odla egna 

grödor. Öhman och Öhmans studie visar att elevernas arbetsuppgifter måste för dem 

kännas meningsfulla för att engagera dem i ett så pass komplext arbetsområde. Den 

visar även att hållbar utveckling funderar som ett integrerande begrepp i 

ämnesundervisningen och det möjliggör ämnesöverskridande arbetssätt där eleverna 

får använda kunskaper från fler olika skolämnen. De kommer även fram till att 

eleverna sällan ser några konflikter mellan de tre perspektiven av hållbar utveckling.  

 

Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) har gjort en studie där de undersöker hur 

förskolebarn kan tillägna sig kunskaper om hållbar utveckling som de själva kan 

använda i praktiken. Författarna skriver att det finns skiljaktigheter om vad 

undervisning om hållbar utveckling ska innehålla. Vissa menar att fokus bör ligga på 

naturen och klimatet, medan andra menar att hållbar utveckling innebär att inkludera 

de tre perspektiven ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet. Hedefalk et al.(2014) 

menar att trots skiljaktigheterna är en gemensam faktor inom forskning om utbildning 

för hållbar utveckling, att barn är en viktig faktor för framtiden. Studien utgår från en 

pragmatiskt, meningsskapande synsätt som innebär att göra kopplingar mellan det 

eleven ska lära sig och deras tidigare erfarenheter. Studien har två syften där det 

första är att se vilka av de tre lärmetoderna: faktabaserad lärmetod, normativ 

lärmetod och pluralistisk/mångsidig lärmetod, som författarna kan se i 

förskoleundervisningen om hållbar utveckling för att sedan se vilken av dessa 

metoder har störst sannolikhet att ge eleverna praktiska kunskaper. Det andra syftet 
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är att se vilka praktiska handlingar som görs relevanta för barnen i undervisningen. 

Efter analys av videoinspelat material kommer forskarna fram till tre kategorier av 

handlingar som eleverna använder när de löser problematiska situationer, dessa 

kategorier är: ” behovet av att veta vad de ska fokusera på, behovet av ytterligare 

information och behovet av att göra värderingsbedömningar.” Dessa handlingar kan 

ses som generella kompetenser och inte endast inom utbildning för hållbar utveckling. 

De handlingar som kunde kopplas till faktabaserade lärmetoden var de där barnen 

fick undersöka och uppmärksamma saker, och där läraren fanns som stöd för att ge 

fokus på något som barnen inte upptäckt. Denna handlingskompetens som beskrivs 

inom forskning för utbildning för hållbar utveckling förklaras som förmågan att 

kritiskt utvärdera och diskutera alternativ.  

 

Hedefalk et al. (2014) menar att de didaktiska val läraren gör påverkar i vilken av de 

tre lärmetoderna en handling hamnar inom. För att barnen ska utveckla moraliska 

problem och dilemman är inte den faktabaserade lärmetoden tillräcklig. Inom den 

normativa lärmetoden lär sig barnen om fördefinierade värderingar till moraliska 

problem, medan i den mångfaldiga lärmetoden ges barnen möjlighet att vara kritisk 

och tänka självständigt, handla praktiskt och värdera olika alternativ. De menar att 

barn kan utveckla förmågan att göra bedömningar av värderingar och se hur de ska 

lösa problem utifrån allmänna aktiviteter som de sedan kan använda i olika 

situationer. Författarna skriver att faktabaserad lärmetod är en viktig grund i 

utvecklingen av praktiska handlingar och att ha förmågan att värdera moraliska 

dilemman, men att den inte kan användas enskilt.  Författarna avslutar med att skriva 

att pedagoger inte behöver vända varje situation till att handla om moraliska 

dilemman, men att det är fördelaktigt att de upptäcker när möjligheten till dessa 

diskussioner uppstår.  

 

Gyberg och Löfgren (2016) har studerat hur lärare närmar sig och hanterar 

svårigheten i att definiera hållbar utveckling som ett undervisningsområde i skolan. I 

läroplanen för svensk skola återfinns innehåll av hållbar utveckling vid flera ställen, 

och författarna menar att utbildning länge har setts som en viktig del i att öka 

förståelsen och handlingskraften för hållbar utveckling. De menar dock att det ännu 

inte är helt klart på vilka sätt utbildningen ska genomföras för en mer hållbar framtid. 

Den undervisning som handlar om förhållanden mellan miljö och människan är nu 

mer riktad mot etiska och samhällsaspekter och därmed ses denna typ av 

undervisning nu som utbildning för en hållbar utveckling, snarare än 

miljöundervisning som den tidigare gjort.  

 

Definitionen av begreppet hållbar utveckling kan ses utifrån två synvinklar, enligt 

Gyberg och Löfberg (2016). Den första är att begreppet innebär att det finns en lösning 

till de problem som människan skapat som innefattas av social-, ekologisk- och 

ekonomisk hållbarhet. Den andra definitionen innebär att det skulle finnas en risk till 

motsatsen, det vill säga en ohållbar utveckling. Vidare har tidigare studier visat att 

lärare anser att undervisning om miljön blir ett allt mer komplext område, de menar 

att ett omfattande område som hållbar utveckling gör att det kan vara svårt att ge en 

fullständig helhetsbild. Risken blir att helhetsperspektivet blir svår att förmedla i 
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undervisningen och att delar av den faller bort. Undervisning om hållbar utveckling 

ses som ett bredare ämne med mer fokus på relationer, än vad miljöundervisningen 

innehåller. 

 

Diskussioner om vilken kunskap som innefattas av hållbar utveckling och hur det 

definieras handlar dels om hur kunskapen är styrd och vad den är formad av. 

Lärarens kunskap och arbete är en av aspekterna, men där styrning från politiker och 

media kan ses ställas emot lärarnas kunskap och yrkesroll. Gyberg och Löfgren (2016) 

vill utifrån dessa diskussioner se hur lärare har utvecklat sig själv inom området 

hållbarutveckling då de är en komponent i utvecklandet av utbildningsområdet 

hållbar utveckling. Undervisning om hållbar utveckling kan vara svår placera ut till 

ett ämnesområde och kan därför bidra till en osäkerhet om dess innehåll och hur 

kunskaperna ska bedömas, skriver författarna. De beskriver att det finns flera studier 

som fått resultat som visar att lärare kan känna ett de står mellan sina egna kunskaper 

inom ett visst område och yrkesrollen där de ska nå de uppsatta målen inom skolan.  

 

Studiens resultat visade att det finns en del olikheter i hur kunskaper och 

undervisning av hållbar utveckling ska ske. Flera lärare ansåg att det blivit svårare att 

introducera hållbar utveckling i undervisningen, det även fast de ansåg att det blivit 

mer tydlig i läroplanen. Bland flera av de deltagande lärarna fanns synen att de fått 

högre krav på sig och att detta hade påverkat deras möjlighet att undervisa om hållbar 

utveckling som de själv tycker är nödvändig. En lärare beskriver att arbetsbördan är 

stor och om läraren skulle göra allting som pålagts hen skulle detta ta upp princip 

dygnets alla timmar. 

 

Resultatet av Gyberg och Löfgrens (2016) visade också att det fanns lärare som helt 

tog stöd av skollitteraturen och arbetsböckerna när det kom till innehållet av 

undervisningen, med förklaringen att dessa angav vad eleverna behövde lära sig, det 

såg läraren som en trygghet. Andra lärare använde kursplanerna och kunskapskraven 

i utformandet av undervisningens innehåll och som stöd när de skulle bedöma 

elevernas kunskaper. Det fanns en viss frustration bland vissa lärare som menade att 

området hållbar utveckling var svårt att arbeta med, då det inte bara passar in i ett 

skolämne. Det var inte helt ovanligt att lärarna ansåg att eleverna skulle uppleva och 

få en känsla för naturen och miljön, och för att förverkliga det fick eleverna åka på 

utflyter. Några lärare i studien tyckte att det var en förbättring att styrdokumentet har 

blivit tydligare, och att stöd av läroböcker med kopplingar till styrdokumentet var ett 

bra stöd i undervisningen. Däremot menade de att risken som det nya tydligare 

styrdokumentet eventuellt medförde var att visst innehåll då inte skulle behandlas i 

undervisning. Vissa lärare upplevde också visst motstånd från eleverna när de var 

tvungen att beröra sina värderingar och effekterna av sina handlingar.  

 

Gyrberg och Lövgren (2016) beskriver att deras studie kommer fram till att 

undervisning och kunskap inom hållbar utveckling ibland fallerar bakom alla 

administrativa arbetsuppgifter som idag krävs av lärare, där matriser och dokument 

ges som exempel, och när dessa ska transformeras in till undervisningsinnehåll. 

Avslutningsvis beskriver författarna att de kunnat antyda två olika arbetssätt som 
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lärarna relaterade och delgav kunskaper om hållbar utveckling genom, där de 

metaforiskt kallas dessa två typer för revisorn och äventyraren. Revisorn 

representeras av en organisationsorienterad lärare vars undervisning tillstor del styrs 

av extern kontroll, så som läroböcker. Äventyraren å andra hand, styr sin 

undervisning mer genom kunskap och självkontroll och har mer en inställning att 

kunskap kan ske vart som och med gemensamma erfarenheter.  
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5 Metod och material 

I det här kapitlet kommer jag återberätta de delar som beskriver hur den här studien 

är genomförd. Jag beskriver vilken metod och vilket material som används, studiens 

urval och sedan följer en överskådlig beskrivning av de som deltagit i studien och hur 

empiri till detta arbete har samlats in. I genomförandet av den här studien har jag tagit 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vad de innebär beskrivs i ett 

avsnitt i det här kapitlet. Slutligen beskriver jag genomförandet av studien, studiens 

trovärdighet samt hur bearbetning och analysen av data genomförs.  

5.1 Urval 

I denna studie har jag valt att rikta mitt urval mot lärare och arbetande inom 

grundskolan, då dessa har varit målgruppen för mitt arbete. Studien är baserad på en 

anonym internetenkät som har publicerats i olika grupper på sociala medier. Urvalet i 

denna studie kan ses som ett obundet slumpmässigt urval, som Eliasson (2013) 

beskriver innebär att alla medlemmar i de grupper som enkäten publicerats i haft lika 

stor sannolikhet och möjlighet att delta. Jag har medvetet valt att publicera enkäten i 

de grupper som riktar sig mot lärare och arbetande inom skolan, detta har då varit 

den urvalsram som studien utgår från.  

 

Lärare som varit målgruppen för min studie har främst varit de som arbetar och 

undervisar i skolan tidigare åldrar, det vill säga förskoleklass och årskurs 1-3. Jag har 

dock även medvetet valt att lärare i de övriga grundskoleåren samt personal som 

arbetar inom skolans undervisningsverksamhet att delta och vara en del av 

målgruppen och urvalsramen. Det har jag gjort för att få en större spridning i urvalet 

och för att få fler deltagare. Alla deltagare har själva valt att delta i min studie och alla 

har sett min enkät i någon av de grupper jag publicerat den i på Facebook.com. Totalt 

har enkäten publicerats i tre stycken sådana grupper och delats utav mig och flertalet 

andra som frivilligt valt att delat den på sina egna personliga Facebook sidor. Totalt 

har 66 personer besvarat enkäten, dessa står för de insamlade dataunderlag som 

används i detta självständiga arbete.  

 

Enkätens sista fråga erbjöd deltagarna att ange sin mailadress, om de kunde tänka sig 

att besvara några följdfrågor angående vilka svårigheter de upplever med att 

undervisa om hållbar utveckling. Det var sammanlagt tre stycken deltagare som valde 

att lämna sin mailadress och av de tre var det två som besvarade på mitt mail och 

sedan på följdfrågorna. Utöver de två är det en lärare som jag känner som också 

besvarat följdfrågorna, det är de tre lärarna som står för det extra insamlade 

dataunderlaget.  Urval för den övriga datainsamlingen ses också som ett så kallat 

obundet slumpmässigt urval, då alla som deltagit i enkäten hade lika stor möjlighet 

att delta. Följdfrågorna som dessa tre personer besvarat finns att se i bilaga 2.  
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5.2 Kvantitativ metod 

Det här är en studie som genomförts med en kvantitativ metod där en internetbaserad 

enkät står för insamlandet av dataunderlaget. Eliasson (2013) beskriver att en 

kvantitativ metod innebär att en större eller mindre mängd data analyseras med hjälp 

av siffror eller på ett sätt som kan anges med siffror. Inom kvantitativa metoder är 

enkäter och intervjuundersökningar de som vanligen används. En kvantitativ enkät 

består av frågeformulär i tryckt form, antingen i pappersform eller via olika 

plattformar på internet. Hur enkäten publiceras kan exempelvis vara avgörande hur 

många deltagare studien får. Ett mål med kvantitativa undersökningar är att kunna 

uttala sig om större gruppers förhållanden eller attityder till ett visst ämne eller 

problem, därför är det av vikt att få så många deltagare som mjöligt. Fler deltagare ger 

också ett mer rättvisande resultat. Det var också av den anledningen som jag valt att 

använda mig av en kvantitativ metod i det här arbetet, för att ha möjligheten att få ett 

större antal deltagare och där med förhoppningsvis få en vidare bild av hur lärare 

arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning.  

 

Enkäten som det här arbetet är uppbyggd på innehåller både öppna- och stängda 

frågor, där Eliasson (2013) förklarar att öppna frågor innebär att deltagaren själv kan 

formulera sitt svar. Slutna frågor innebär där emot att deltagaren är styrd till att välja 

ett eller flera redan angivna svarsalternativ. Sammanlagt innehåller enkäten 26 frågor 

och alla kan ses i bilaga 1. Enkäten är konstruerad digitalt på en hemsida som heter 

Survio.com. Hemsidan sammanställer deltagarnas svar genom tabeller och diagram 

samt visar upp allas egenskrivna svar under respektive fråga, där deltagarna haft 

möjlighet att skriva egna svar.  

5.3 Etiska ställningstagande 
Här nedan kommer jag att beskriva Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer som jag har tagit hänsyn till i detta självständiga arbete. Vetenskapsrådet 

nämner fyra huvudkrav som ska tas i aktning vid forskningsarbeten, dessa 

huvudkrav är: 

 

 Informationskravet där Vetenskapsrådet (2002) kräver att de som deltar i 

studien ska informeras om vilket syfte forskningen har samt att deras 

deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

Den som utför forskningen bör också informera deltagarna var och hur den 

information som insamlas under studiens gång kommer att användas.  

 

 Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en studie måste ge sitt samtycke 

till att de är med i undersökningen. I undersökningar där deltagarna är aktiva 

ska forskaren alltid be om deras samtycke. Är deltagarna under 15 år måste 

samtycke ges av barnens vårdnadshavare. Deltagandet i en undersökning 

innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma om, hur länge och villkoren 

för sitt medverkande. När som helst under undersökningen har deltagaren 

rätt att avbryta sin medverkan utan att ge dem negativa konsekvenser eller 

påtryckningar. (2002) 
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 Konfidentialitetskravet ger den deltagande försäkran om till att inga 

personliga uppgifter om dem kommer att kunna identifieras utav den som 

läser. Uppgifter om deltagarna bör förvaras så att inga obehöriga ska kunna 

se och ta del av dem. (2002)  

 

 Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter eller de resultat som kommer från 

deltagarna i undersökningen endast får användas för forskningsändamål. De 

uppgifter eller resultat får inte lånas ut eller användas i icke-vetenskapliga 

syften, exempelvis för kommersiellt bruk.  (2002) 

 

I början av enkäten presenterades studiens syfte samt att jag tagit hänsyn till de 

forskningsetiska reglerna som nämnts ovan. Till de tre deltagare som besvarat 

följdfrågorna om vilka svårigheter de upplever i undervisningen om hållbar 

utveckling har dessa även presenterats till dem via mail.  

5.4 Genomförande 

Jag började mitt självständiga arbete med att läsa forskningsartiklar inom mitt 

forskningsområde för att sätta mig in i undervisning om hållbar utveckling, men 

också för att skapa mig en grundläggande förståelse för området. Med stöd av 

artiklarna utformade jag de enkätfrågor som har används för att samla in data till 

arbetet. Totalt innehåller den färdiga enkäten 26 frågor av både öppen och sluten 

karaktär, alla frågor kan ses i bilaga 1. När enkätfrågorna var färdigställda utformades 

en internetbaserad enkät på en hemsida som heter Survio.com. Hemsidan erbjuder 

färdiga enkätmallar där det enkelt gick att välja vilken typ av frågor och vilken typ av 

svar jag önskade få till respektive fråga. Den färdiga enkäten publicerades sedan på 

tre stycken medlemsgrupper riktade mot lärare och arbetande inom skolan på 

Facebook.com. Enkäten har också delats på min privata sida på Facebook.com och 

sedan vidare delats av frivilliga vänner och bekanta. Totalt har 66 personer besvarat 

min enkät och tre stycken utav dem har besvarat sex stycken följdfrågor om vilka 

svårigheter de upplever med att undervisa om hållbar utveckling. Enkäten 

publicerades första gången 5e april och har delats och publicerats igen med jämna 

mellanrum fram till 17 april, alltid i samma medlemsgrupper och via min privata 

medlemssida. 

 

De tre deltagare som besvarat de följdfrågor om vilka svårigheter de upplever med att 

undervisa om hållbar utveckling blev kontaktade av mig via den mail som de lämnat i 

enkäten samt till den bekanta läraren som jag fått mailadressen utav personligen. 

Deltagarna blev tillfrågade om de ville besvara frågorna via telefon eller via mail, där 

alla tre har svarat på dem via mail. Frågorna blev mailade till deltagare ett och två den 

25/4, och den tredje deltagaren fick frågorna via mail den 7/5. Den tredje deltagaren, 

som är en bekant lärare till mig, blev tillfrågad om hen ville besvara följdfrågorna i 

efterhand, då jag till en början väntade på att få svar på alla de tre som lämnat sin 

mailadress i enkäten. Men då en av dessa inte svarade på det mail jag skickade valde 

jag att kontakta den bekanta läraren för att få in ytterligare en informant till 

följdfrågorna.  
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All data har sammanställts och länkats till vilken av de fyra frågeställningarna som de 

syftar mot att besvara för att sedan redovisas i resultatdelen nedan, i kapitel 6.  

5.5 Trovärdighet 

En studies reliabilitet innebär hur studien är utförd och om den utifrån 

genomförandet skulle kunna genomföras av någon annan och då få liknande resultat 

(Eliasson 2013). Att en studie har hög reliabilitet är av vikt då andra forskare ska 

kunna granska det dataunderlag som samlats in och de resultat som studien bygger 

på. Reliabiliteten i en kvantitativ studie bygger på om mätningarna av studiens data 

mäts på likadant sätt vid varje tillfälle oavsett om de sker vid olika tillfällen. En annan 

aspekt för att ge studien högre reliabilitet är genom att mäta variablerna på flera olika 

sätt, till exempel genom att ställa flera frågor i en enkät som mäter samma variabler.  

 

En del av de frågor som min enkät innehåller är utformade så att de syftar mot att 

besvara en och samma frågeställning, där med mäter de liknande variabler och bidrar 

där med till en ökning av reliabiliteten i min studie. Insamlingen av data har också 

skett på likadant sätt för varje deltagare, då det endast är en och samma enkät som 

delats och publicerats i de olika grupperna på Facebook.com. Svaren från alla de 66 

deltagarna i studien finns tillgängliga på min medlemssida på Survio.com, där svaren 

från varje respektive fråga sammanställts i antingen öppna svarsalternativ, där 

deltagarna själva skrivit sina svar på frågan, eller som diagram/tabeller. Detta har 

medfört att jag kan studera svaren för respektive fråga vid flera tillfällen och kan 

också visa upp diagram från de slutna frågorna. Att jag bifogat mina enkätfrågor samt 

följdfrågorna som tre av deltagarna besvarat i bilaga 1 och 2 medför att en annan 

person lättare skulle kunna genomföra en liknande studie som min. Detta bidrar till 

min studies reliabilitet.  

 

En hög validitet betyder att studien besvarar det som den har som syfte att undersöka, 

det vill säga mäter studien det som den ska mäta (Eliasson 2013). Validiteten beror på 

om de data som samlats in till studien är pålitlig. För att få en hög validitet i en studie 

är det av vikt att från start ha klart för sig vad undersökningen syftar till att mäta eller 

undersöka. Det är en avgörande faktor att under genomförandet veta vad studiens 

syfte och frågeställningar är. Om syftet är tydligt under genomförandet är det lättare 

att se till att mäta det som studien syftar till att mäta eller undersöka.  Under 

genomförandet är det av vikt för validiteten att kontrollera att den information som 

framkommer är giltig, det vill säga sann. Utifrån den metod jag val till denna studie 

finns det en möjlighet att någon som besvarat enkäten inte besvarat frågorna helt 

sanningsenligt, utan risken finns att den/de besvarat frågorna utifrån vad de 

exempelvis tror eller önskar att svaren ska vara. Detta anser jag är en nackdel med 

den metod jag valt och det gör att validiteten i min studie sjunker något. För att öka en 

studies validitet är det viktigt att koppla de begrepp som används i studien mot de 

teoretiska definitionerna så långt det går. Syftet med min studie har sedan början varit 

desamma och även de fyra frågeställningar som jag utformat har varit funnits sedan 

början av arbetet. Detta gör att jag hela tiden arbetat mot samma mål och syftet har 

funnits i åtanke vid utformningen av exempelvis mina enkätfrågor, som studien 

bygger på. Detta gör att validiteten för min studie ökar.  
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De som deltagit i min studie kan ses som ett stickprov utifrån hela populationen, 

vilket Eliasson (2013) beskriver innebär hela den grupp som jag vill uttala mig om, det 

vill säga lärare. Stickprov är de som genom urvalet valts ut till att delta i studien, som 

i denna främst varit lärare arbetande i förskoleklass till årskurs 3, men även lärare i 

övriga årskurser samt arbetande inom skolan också fått delta. Stickproven ur hela 

populationen i denna studie är 66 personer som arbetar som lärare eller i skolan, detta 

är en liten del av alla som arbetar som lärare. Trots det anser jag att resultatet i den här 

studien till viss del kan generaliseras, eftersom urvalet sett till spridningen på 

deltagarnas arbetsplatser, det vill säga att alla deltagare inte på en och samma 

arbetsplats. Det medför en högre sannolikhet att resultaten skulle se liknande ut om 

fler deltagit, eller om någon genomför en liknande studie med liknande förhållanden 

som denna. Det medför att min studies reliabilitet ökar.  

5.6 Bearbetning och analys av data 

Den insamlade data som analyseras i det här självständiga arbetet är så kallat 

primärdata, vilket innebär att det är jag själv har samlat in och analyserat den 

(Eliasson 2013). När jag bearbetade och analyserade studiens resultat gjorde jag det 

mot de tre perspektiven på hållbar utveckling, det vill säga ekonomisk-, social-, och 

ekologisk hållbar utveckling med utgångspunkt i vad deltagarna har svarat i enkäten. 

I bearbetningen och analysen av resultaten har jag försökt se hur dessa tre perspektiv 

visar sig i lärarnas undervisning samt se om något av perspektiven anses som enklare 

respektive svårare att undervisa om.  Resultaten kommer också att analyseras 

gentemot den pragmatiska synen på lärande, utifrån vilka metoder och arbetssätt som 

de deltagande lärarna använder sig av i sin undervisning om hållbar utveckling.  

 

Grundaren av den pragmatiska synen på lärande, John Dewey, menade att skolans 

innehåll borde syfta mot vilka färdigheter eleverna behöver för att fungera i samhället 

(Säljö 2011). Dewey menade att grupparbeten, temaarbeten och elevaktiva arbetssätt 

är fördelaktiga i skolan och när elever får arbeta med meningsfulla situationer där de 

behövde reflektera skapas nya insikter och erfarenheter. Det var så som Dewey 

menade att eleverna skulle tillägna sig de förmågor som de kunde använda sig av och 

genom dessa förstå sig på samhället. Learning by doing betyder att undervisningen i 

skolan ska innehålla konkreta arbetssätt, undersökande och praktiska arbetsmetoder 

som bidrar till att alla elever blir inkluderade i skolan (Säljö 2011). Resultaten av 

Persson (2009) studie visade att det är vanligt att elever försöker relatera de begrepp 

de lär sig till sin egen livsmiljö och att de utifrån dessa sedan utvecklar förmågan att 

föra logiska resonemang och sammankoppla flera begrepp med varandra.  

 

I bearbetningen av resultaten har alla svaren från enkäten sammanställts för att sedan 

kategoriseras ihop med vilken frågeställning som respektive enkätfråga syftade mot 

att besvara. Detta har bidragit till att flera frågor kategoriserats ihop med varje 

frågeställningarna, i ett försök att få så mycket information som möjligt om en och 

samma frågeställning, med mål att besvara studiens syfte.  
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I resultatdelen kommer exempel från deltagarnas egenformulerade svar från de 

öppna frågorna att presenteras. De exempel som jag har valt att skriva ut har valts ut 

för att visa upp variationen av svar, men samtidigt också för att belysa om vissa 

komponenter har blivit nämnda utav flera deltagare. Jag har också valt att ha med de 

svar som jag ansett varit mer beskrivande och förklarande. När jag presenterar 

exemplen från de öppna frågorna i resultatdelen har jag gjort några få 

stavningsändringar i vissa svar, vid de tillfällen där det inte har ändrat innebörden av 

vad personen i fråga skrivit. Till exempel har jag i ett citat ändrat ordet ”vilak”, till 

den korrekta stavningen ”vilka”, eller ändrat till stor bokstav i början på ny mening, 

samt ändrat förkortningar som ”mkt” till att skriva ”mycket” istället.  
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6 Resultat 

Syftet med mitt självständiga arbete är att se hur lärare i skolans tidigare år arbetar 

med hållbar utveckling. Jag har utformat fyra frågeställningarna för att besvara 

studiens syfte: 

 

 Vilket innehåll har undervisningen om hållbar utveckling?  

 

 Vilka arbetsmetoder används vid undervisningen om hållbar utveckling? 

 

 Genomsyrar hållbar utveckling elevernas skolgången eller är det ett tillfälligt 

arbetsområde?  

 Finns det några svårigheter med att undervisa om hållbar utveckling?  

 

Vidare i denna del kommer jag att presentera de resultat som framkommit av min 

digitala enkät samt de följdfrågor som tre deltagare besvarat. Jag kommer att 

presentera resultaten genom att kategorisera dem utifrån studiens fyra 

frågeställningar, som bildar underrubrikerna nedan. Jag har valt att göra det för att ge 

en överskådlig och tydlig bild över resultaten. I nästa kapitel kommer jag att analysera 

och diskutera de resultat som presenteras här. Men först kommer jag att presentera en 

kort och allmän presentation om de personer som deltagit i studien.  

6.1 Deltagarna i studien 

Målgruppen för denna studie är lärare samt arbetande inom skolan, där lärare som 

arbetar i årskurs F-3 var främsta inriktningen. Eftersom enkäten som den här studien 

baserats på blivit publicerad i medlemsgrupper för pedagoger och arbetande i skolan 

valde jag att be om deltagande även från lärare i övriga årskurser, för att få en bredare 

bild av undervisningen om hållbar utveckling. Totalt har 66 personer besvarat min 

enkät, utav dessa är 92.4% utbildade lärare. Vilken typ av lärarutbildning deltagarna 

har varierar mellan förskollärare till lärare behöriga att undervisa upp till gymnasiet. 

Det finns även en stor variation bland vilken typ av lärarutbildning deltagarna har, 

exempel på utbildningar som angetts i enkäten är: F-3 lärare, 1-7 lärare, ämneslärare 

och F-6 lärare. Det tolkar jag som att deltagarna genomfört sina lärarutbildningar 

under olika tidsperioder, då lärarutbildningen under åren förändrats. Jag har även i 

beaktning att deltagarna kan ha vidareutbildat sig och där med fått behörighet för fler 

årskurser och ämnen. Till störst del är de som besvarat enkäten utbildade 

grundskollärare för arbete i förskoleklass till årskurs 3, vilket var min främsta 

målgrupp. Exakta procentuell beskrivning över i vilket stadium deltagarna arbetar 

syns nedan i figur 2.  
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Figur 2. Deltagarnas nuvarande arbetstitel.  

 

De som besvarat att de har en annan utbildning än de angivna svarsalternativen 

arbetar främst som förskollärare eller fritidspedagog.  

 

I enkäten har deltagarna besvarat en fråga som syftar till att se vilken inställning de 

har till hållbar utveckling. Frågan har också ställts för att få en överskådlig bild av de 

som besvarat enkäten.  

 Figur 3. Deltagarnas inställning till hållbar utveckling 
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Till följd av frågan som presenterats ovan, har deltagarna fått beskriva vad hållbar 

utveckling innebär för dem. Denna fråga valde jag att ställa för att se om alla de tre 

perspektiven inkluderas i deltagarnas syn på hållbar utveckling. Nedan kommer 

några valda exempel från de svar som deltagarna angett.  

 

En elev uttryckte det så bra, "inte tänka egoistiskt". Hushålla med det naturen 

ger, återanvända, återvinna. Spara så jorden räcker för alla som lever nu och 

kommande generationer. Värna den biologiska mångfalden. Ekonomi, ekologi, 

sociokulturella aspekter. 

 

”Att jorden ska hålla för framtida generationer. Vårt biologiska fotavtryck.” 

 

”Att ta vara på resurser och se långsiktigt på de val vi gör.” 

 

Att vi människor lever på en planet med begränsade resurser och att vi måste 

förändra samhället så vår användning av våra resurser inte äventyrar 

hållbarheten i ekosystem och miljön så framtida generationer också har något att 

leva på. 

 

”Att göra livsval som gör att vår planet kan finnas kvar att leva på många.” 

 

”Att vara medveten om vad vardagliga beslut kan ha för påverkan på vår miljö. Att 

minska miljöpåverkan i mesta möjliga mån.” 

 

Att återvinna, kompostera och ta hand om jordens resurser. Att vi lever 

ekonomiskt hållbart är att vi inte lever i en slit och slängkultur, utan tar tillvara 

på saker och tänker på att jordens resurser ska räcka länge. 

 

”Hur vi kan ta tillvara på våra resurser, inte slösa på det vi har och hur vi kan 

återvinna och återanvända.” 

 

Miljötänk, inte slösa på jordens resurser, papper, vatten, källsortera, panta. 

Maten...äta hållbart ex ekologiskt, närproducerat . Ta hand om varandra, 

relationer, leva hälsosamt, stressa mindre hör ox å till hållbar utveckling 

människan är en viktig del för det. 

 

”Klimatförändringar. Att alla ska kunna äta sig mätta och dricka rent vatten.” 

 

De tre personer som valde att besvara följdfrågorna om vilka svårigheter de upplever 

med att undervisa om hållbar utveckling är en utbildad fritidspedagog som arbetar i 

årskurs F-1 och i fritidsverksamheten. Den andra deltagaren är en utbildad lärare som 

arbetar i förskoleklass. Den tredje är en utbildad lärare som har behörighet att 

undervisa i årskurserna 4-9, i ämnet teknik för årskurserna 4-6 och i hem och 

konsumentkunskap åk 6-9.  
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Figur 4. Deltagarnas bedömning av sina kunskaper om de tre perspektiven på hållbar 

utveckling 

6.2 Vilket innehåll har undervisningen om hållbar utveckling? 

För att se vad de deltagande lärarna har för innehåll i sin undervisning om hållbar 

utveckling valde jag att utforma några frågor i enkäten som syftade mot att undersöka 

detta. Deltagarna fick besvara frågorna om de angås sig har tillräckliga kunskaper i 

hållbar ekonomisk utveckling, i hållbar social utveckling samt i hållbar ekologisk 

utveckling i tre stycken separata frågor där varje fråga belyste ett av de tre 

perspektiven var för sig.  Detta var en sluten fråga och det fanns fyra stycken 

svarsalternativ att välja mellan. Svarsalternativen var: Håller helt med, håller delvis 

med, håller delvis inte med, håller inte med alls.  
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.  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är det 

styrdokument som skolan ska arbeta mot och det är även den som bland annat anger 

vilket innehåll och mål undervisningen ska syfta mot. De som besvarat studiens enkät 

har fått ange om de anser att läroplanen tydligt utskriver om vad undervisningen om 

hållbar utveckling ska innehålla, resultaten på den frågan är: 

 

 7.6% angav svaret ”Håller helt med” 

 51.5 % svarade ”Håller delvis med” 

 25.8 % besvarade frågan med ”Håller delvis inte med” 

 15.2 % valde svaret ”Håller inte med alls”  

 

Sedan fick de besvara frågan om de ansåg att läroplanen tydligt utskriver om de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling. Resultaten på denna fråga är: 
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 3 % som angav svaret ”håller helt med” 

 31.8% svarade ”Håller delvis med” 

 40.9% besvarade frågan med ”Håller delvis inte med” 

 24.2% valde svaret ”Håller inte med alls”.  

 

 

Utifrån en slutenfråga med 19 stycken svarsalternativ, skulle deltagarna besvara 

frågan vilket innehåll deras undervisning har, om de undervisar om hållbar 

utveckling. Det var möjligt att ange flera svarsalternativ, det var också ett alternativ 

att välja att inget av de ovanstående alternativen stämde in på det innehåll som deras 

undervisning har. Resultaten syns i stapeldiagrammet på nästa sida. 

Figur 5. Innehållet i undervisningen om hållbar utveckling.  
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I enkäten har deltagarna fått besvara frågan om de anser att alla de tre perspektiven 

av hållbar utveckling får lika stort utrymme i undervisning om hållbar utveckling.  

Den frågan resulterade i detta resultat: 

 

 15.2 % svarade: Ja, de tre dimensionerna får ungefär lika stort utrymme i 

undervisningen i min undervisning.  

 3.0 % svarade: Ekonomiska hållbar utveckling får störst utrymme i min 

undervisning. 

 6,1 % svarade: Social hållbar utveckling får störst utrymme i min 

undervisning.  

 39,4 % svarade: Ekologisk hållbar utveckling får störst utrymme i min 

undervisning.  

 3.0 % svarade: Ekonomisk- och social hållbar utveckling får störst utrymme i 

min undervisning. 

 7.6 % svarade: Ekonomisk- och ekologisk hållbar utveckling får störst 

utrymme i min undervisning. 

 25.8 % svarade: Social- och ekologisk hållbar utveckling får störst utrymme i 

min undervisning. 

 

Nästa fråga som jag kategoriserat ihop med vilket innehåll undervisningen om hållbar 

utveckling har, var frågan om de medverkande brukar relatera undervisningens 

innehåll med elevernas närmiljö eller tidigare erfarenheter. Nedan syns resultatet på 

denna fråga i form av ett stapeldiagram.  

Figur 6. Om deltagarna relaterar undervisningen till elevernas närmiljö/ tidigare 

erfarenheter.  
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På den här frågan var det 78.8% som angav att de i mycket stor utsträckning försöker 

att relatera undervisningens innehåll till elevernas närmiljö/tidigare erfarenheter. 19.7 

% Angav att de i viss utsträckning relaterar innehållet till elevernas närmiljö/tidigare 

erfarenheter, och 1,5 % angav att de aldrig gör någon koppling mellan 

undervisningens innehåll och eleverna närmiljö/tidigare erfarenheter. Det var ingen 

som angav att de sällan gör detta.   

 

Som följdfråga på ovanstående enkätfråga ombads de deltagare som angett att de 

brukar relatera undervisningens innehåll till elevernas närmiljö/tidigare erfarenheter 

att ge exempel på hur de gör detta. Frågan var av öppen karaktär där de 

medverkande själva fick skriva sina svar. Svaren var många gånger mer utvecklande 

där flera av de som svarat har gett flera exempel på hur de gör detta. Nedan kommer 

exempel på vad för svar denna fråga fick.  

 

Jag har en årskurs 1 och jag måste koppla in eleverna så mycket jag kan för att 

behålla deras intresse. Sedan ser jag ett ökat fokus från dem när jag återberättar 

sådant som jag sett heller och gjort (berättarröst). Vi pratar om hur de gör hemma 

med källsortering, har många barn som har föräldrar som är lantbrukare så vi 

diskuterar vad de producerar hemma och hur det hänger ihop med naturen och 

vad vi skulle kunna använda om vi inte hade det de odlade och var vi skulle hitta 

det. Kopplas ju ihop med längre transporter och vilka utsläpp det ger m.m. 

 

”Genom att vistas i eleverna närområde. Att eleverna får exemplifiera och dra 

slutsatser från egna erfarenheter och tankar. ” 

 

”Genom att besöka närliggande verksamheter och titta på bilder hur miljön runt om 

oss har förändrats.” 

 

”Jämför med olika saker de gör hemma, plockar skräp i närområdet, kollar på bilder 

från hur området såg ut för 100 år sedan och jämföra vad som har förändrats t ex.” 

 

Använder elevernas väg och transportmedel till skolan, deras hemmiljö-bostad, 

deras erfarenheter av att bo i stugor utan el och vatten (flera elever har sådana 

stugor där de tillbringar helger och lov). Erfarenheter av egen odling hemma och 

kompostering. Vad och hur eleverna handlar, i butik, på nätet osv.  

 

”Energi- och vattenbesparande åtgärder i vardagen. Bytesdag på skolan. Återanvända 

sopor (t.ex göra leksaker av mjölkpaket, kapsyler, metallburkar)” 

 

”Sopsortering, transport till och från skolan/övrigt, mat- slöseri, vara rädd om våra 

saker, bild och form med återvunnet material, ger dem beröm”  

 

”Visar på hur mycket skräp det blir på en dag och vad som kan återvinnas.” 
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Innan snön så var vi vid sjön bredvid skolan. Vi kollade hur mycket skräp vi 

kunde hitta på stranden och i vattnet på en halvtimme, sedan reflekterade vi över 

hur mycket detta påverkar miljön. Blev extra uppenbart för dem då vi hittade en 

fisk som dött för att den fastnat i nån plastgrej; om det kan hända med rätt lite 

skräp i en sjö, vad kan då hända i haven med flera ton skräp? 

 

Sopsortering och hur eleverna tar sig till skolan var återkommande exempel på vad 

lärarna har för innehåll i sin undervisning om hållbar utveckling. Även odling av mat 

och dess väg från odling/produktion till tallriken var det flera som nämnde som 

exempel.  

6.3  Vilka arbetsmetoder används vid undervisning om hållbar utveckling?  

För att undersöka vilka arbetssätt och metoder som de deltagande använder sig av när 

de undervisar om hållbar utveckling har jag i enkäten ställt en del frågor som syftar 

mot att granska det. Bland annat en fråga där deltagarna skulle besvara vilka 

arbetssätt de använder när de undervisa om hållbar utveckling. Till den frågan fanns 

det fem stycken svarsalternativ att välja mellan, men det var möjligt att välja fler än ett 

alternativ. Frågans resultat:  

 

 18,2 % Mestadels praktiskt arbete 

 13.6 % Genom lite praktiskt arbete 

 21,2 % Mestadels teoretiskt arbete 

 7,6 % Genom lite teoretiskt arbete 

 56,1 % Ganska jämnt fördelat mellan praktiska och teoretiska arbetssätt. 

 

Vidare ställdes frågan om vart undervisningen om hållbar utveckling oftast sker. 

Denna fråga ställdes för att se om undervisningen oftast genomförs inomhus, 

utomhus eller om den sker både inomhus och utomhus. Denna fråga syftar mot att 

besvara arbetssätten som används, det vill säga hur undervisningen om hållbar 

utveckling går till. Det var möjligt att välja fler än ett alternativ på denna fråga och 

nedan syns tabellen över resultatet.  
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Figur 7. Var undervisningen om hållbar utveckling oftast sker.  

 

Som följdfråga på var undervisningen om hållbar utveckling sker, frågades det om 

var undervisningen sker om den genomförs utomhus. Frågan resulterade i många 

olika svar om platser som används. Platsen om angavs flest gånger var ”skogen” 

alternativt ”skolskogen” där det var 29 stycken enskilda som angett att det är där 

utomhusundervisningen oftast sker. Svaret som angavs näst flest gånger var 

”Skolgården”, där det var 22 stycken separata angivna svar. ”Närmiljön till skolan” 

var det tredje mest angivna utomhusundervisningsplatsen, där det var 16 stycken 

angav det. Övriga alternativ som angetts är: På stranden, återvinningscentralen, 

studiebesök, i samhället, i vårt uteklassrum, lekparker, potatislandet, vid vatten, 

livsmedelaffär och i byn där vi bor. 

 

Ytterligare en följdfråga till var undervisningen om hållbar utveckling sker, var vilket 

innehåll de undervisningstillfällena som sker utomhus har. Den frågan skulle också 

kunna placeras in under frågeställningen om vilket innehåll undervisningen om 

hållbar utveckling har, men då frågan ställdes som en följdfråga till var 

undervisningen sker, har jag valt att presentera den under denna frågeställning 

istället. Nedan kommer jag att presentera några av de svar jag fått på denna fråga. Jag 

har valt ut exempel som återspeglar hur svaren i det stora hela ser ut och jag har valt 

att ta med svar som visar exempel på hur alla de tre perspektiven arbetar med i 

undervisningen.  
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”Kan vara samma som inomhus då jag försöker vara utomhus så mycket jag kan och 

orkar.”  

 

Besöka återvinningsstationer, undersöka hur saker växer och vad som kan 

påverka dem samt hittar vi något som inte hör hemma i naturen tar vi med det 

och vi snackar om varför det inte ska vara där.  

 

”Miljöförstöring, koppla till djur och natur. Källsortering, återvinning och naturens 

nedbrytning.”  

 

”Kompostering, ekosystem och odling t.ex.”  

 

”T.ex. prisjämförelse eko mot annan livsmedel, varför det ena är bättre att välja eller 

låta bli.”  

 

”Se naturens olika faser, livscyklar, natur, vad som är viktigt för att leva där vi gör.”  

 

Återvinning, källsortering, ta hand om avfall i naturen, hur skräp osv påverkar 

miljön. Även trygg skolmiljö, hur vi behandlar/bör behandla varandra, och 

psykosocialt välmående på grupp och individnivå.  

 

”Studiebesök på någon form av matproduktion eller försäljning.” 

 

”Sopsortering, djur och natur, odling, kompostering och nedbrytning. Utsläpp, 

nedskräpning, hälsa, fysiskt och psykiskt välmående.” 

 

”Allemansrätten, nedskräpning, återvinning.”  

6.4 Genomsyrar hållbar utveckling elevernas skolgång eller är det ett tillfälligt 

arbetsområde? 
Jag ville studera om hållbar utveckling ses som ett tillfälligt arbetsområde eller om det 

ses som någonting som genomsyrar elevernas skolgång, det vill säga att hållbar 

utveckling ses som ett ständigt pågående arbete i eleverna skolvardag. I enkäten 

tillfrågades de som genomförde den hur de ser på denna undervisning, och då om 

deras undervisning om hållbarutveckling arbetas som ett tillfälligt arbetsområde eller 

om det genomsyrar elevernas skolgång. Eftersom jag studerar hur den enskilde 

läraren undervisar om hållbar utveckling valde jag att ange svarsalternativen genom 

att betona att svaren syftar mot den tiden som just den deltagaren undervisar den 

gruppen elever.   
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Figur 8. Om arbetet med hållbar utveckling genomsyrar elevernas skolgång.  

 

För att försöka se hur deltagarna ställer sig till i vilket eller vilka skolämnen som 

undervisning om hållbar utveckling kan placeras in i, har denna fråga ställts. 

Deltagarna har i denna öppna fråga själva fått ange i vilket eller vilka skolämnen de 

anser att hållbar utveckling undervisas i. Totalt angav 46 stycken att hållbar 

utveckling främst undervisas i naturorienterande- och samhällsorienterande ämnena i 

skolan, detta är 69,9 % av deltagarna. Vidare har 22 stycken enskilda deltagare angett 

att undervisning om hållbar utveckling sker i alla skolans ämnen, detta motsvarar 33.3 

% av deltagarna. Det tredje mest nämnda skolämne är hem- och konsumentkunskap, 

där det var 13 stycken, motsvarande 19,6 % av deltagarna som skrev det som svar.  
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6.5 Finns det några svårigheter med att undervisa om hållbar 

utveckling?  

Då tidigare forskning visat att hållbar utveckling är ett komplext område att 

undervisa om, ansåg jag att det var intressant att se om lärare som undervisar om 

detta upplever att det finns några svårigheter när de undervisar om hållbar utveckling. 

I enkäten besvarade deltagarna på fråga om de upplever några svårigheter med att 

undervisa om hållbar utveckling. Resultaten redovisas i cirkeldiagrammet nedan.  

 

Figur 9. Upplever du några svårigheter med att undervisa om hållbar utveckling.  
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För att se om det fanns några skillnader mellan upplevda sårigheter mellan de tre 

perspektiven av hållbar utveckling och om det var någon av dessa som deltagarna 

upplevde som svårare, fick de besvara om de ansåg att de behöver mer kunskaper om 

ekonomisk-, social- eller ekologisk hållbar utveckling, där varje perspektiv ställdes i 

varsin separat fråga. Deltagarna fick ange om de ansåg att de behövde mer kunskaper 

inom var och ett av perspektiven. Resultaten av dessa tre frågor är: 

 

Tabell 1. Deltagarna besvarar om de anser att de behöver mer kunskaper om de tre 

perspektiven av hållbar utveckling.  

 

De deltagarna som angett att de upplever att det är svårt, har några svårigheter eller 

stora svårigheter att undervisa om hållbar utveckling kunde som följdfråga svara på 

en öppen fråga där de själva fick ange vad mer exakt de upplever som svårt. Nedan 

kommer jag att ange ett antal svar som angetts på denna fråga.  

 

”Mina egna brister i kunskap om hållbar utveckling gör att jag fokuserar på 

miljöaspekten av arbetsområdet.” 

 

”För liten budget för att tex kunna göra livsmedelsinköp som är bättre för miljön.” 

 

Mycket är abstrakt, speciellt social hållbar utveckling. Köttkonsumtionen är 

väldigt invand här på landet så det är svårt att försöka förmedla att det finns 

andra livsmedel som kan vara alternativ till kött.  

 

”Vad är det eleverna ska lära sig.” 

 

”Förståelsen för barn i de lägre åldrarna.”  

 

Att göra det i rätt nivå. Barnen får ju inte se jorden som ”körd” samtidigt 

som man måste poängtera hur viktigt det är. Själva ämnet är ju lätt, det är 

hur hanteringen av faktan ska ske så det passar alla.  

 

”Stort område och lite tid”  

 

Ekonomisk hållbar utveckling  Social hållbar utveckling  Ekologisk hållbar utveckling  

34.8 % Håller helt med 30,3 % Håller helt med 22,7 % Håller helt med 

50 % Håller delvis med 51,5 % Håller delvis med 50 % Håller delvis med 

7,6 % Håller delvis inte med 7,6 % Håller delvis inte med 15,2 % Håller delvis inte med 

7,6 % Håller inte med alls.  10,6 % Håller inte med alls 12,1 % Håller inte med alls.  
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”Svårt att förankra i läroplanen och tydligt material att använda.”  

 

Att få eleverna att verkligen förstå hur viktig hållbar utveckling verkligen 

är. De ser sakerna i närmiljö, men när de flesta inte varit utanför länet så 

förstår de inte hur mycket resten av världen påverkas också.  

 

”Att få in ekonomisk hållbarhet i förskoleklassen.”  

 

Det är mina egna brister, jag vet inte tillräckligt mycket om viss hållbar 

utveckling och jag har för tillfället möjlighet att läsa på mer. Läslyftet, alla 

diagnoser och all bedömning äter upp tiden/orken fort.  

 

 

”Jag får ”hitta på” material själv. Svårt att lägga sej på rätt nivå där alla elever kan 

bidra.”  

 

”Att alla tre delar ska ta lika stor plats Tid för förarbete och efterarbete.”  

 

För att studera vidare vilka svårigheter som kan upplevas vid undervisning av hållbar 

utveckling gav den sista frågan i enkäten möjlighet för deltagarna att ange sin 

mailadress, om de kunde tänka sig att besvara på några följdfrågor om vilka 

svårigheter som de upplever i genomförandet av sin undervisning. På denna fråga var 

det tre stycken deltagare som valde att lämna sin mailadress, jag har även en bekant 

lärare som besvarat följdfrågorna. Men av de tre som lämnade sin mailadress i 

enkäten var det två stycken som till slut besvarade de sex stycken följdfrågorna, där 

två av dem var av mer allmän karaktär, som i vilken årskurs deltagarna undervisar i 

och om de är utbildade lärare. De följande fyra frågorna riktade sig mot om de 

upplever undervisningen om hållbar utveckling som svår, vilka delar de i så fall 

upplever som svåra, varför just dessa upplevs som svåra och vad de tror skulle kunna 

hjälpa dem för att underlätta genomförandet av sin undervisning om hållbar 

utveckling. För att se följdfrågorna se bilaga 2.  

 

Deltagare ett som besvarat följdfrågorna är utbildad fritidspedagog och arbetar i 

förskoleklass, årskurs 1 och i fritidsverksamheten. Läraren tycker att det är svårt att 

undervisa om de ekonomiska- och sociala hållbarhet perspektiven. Detta beror på att 

det inte finns tillgängligt material som riktar sig mot de årskurser som läraren arbetar 

i och läraren skulle önska att det skulle finnas det, där det fanns tydliga exempel på 

aktiviteter.  

 

Deltagare två som besvarat följdfrågorna är utbildad lärare och arbetar i förskoleklass. 

Läraren upplever att den ekonomiska hållbarheten är den svåraste att undervisa om. 

Citat från deltagare två: ” Därför att även om man pratar om svinnet i tex matsalen är 

det inget som eleverna lever med i vardagen. De tänker nog på det just då, men inte 

sen.” För att underlätta att undervisa om ekonomisk hållbar utveckling tror deltagare 

två att mer utbildning för lärarna om just det perspektivet skulle underlätta 

genomförandet av undervisningen.  
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Den tredje läraren som besvarat följdfrågorna är utbildad att undervisa i årskurserna 

4-9, i teknik i årskurserna 4-6 och i hem och konsumentkunskap åk 6-9. Det som 

läraren upplever som svårt med att undervisa om hållbar utveckling är att i den 

närbutiken som alla inköpt till hem och konsumentkunskapen görs, finns det inte 

många ekologiska eller kravmärkta varor att inhandla. Läraren anser också att 

budgeten som hen måste hålla inte har utrymme för kostnaden som ekologiska varor 

ofta innebär. Överlag anser läraren att det inte finns en röd tråd om hållbar utveckling 

på skolan, där det exempelvis inte finns möjligheter till att källsortera på skolan 

överlag. Detta visar inte eleverna ett hållbart förhållningssätt och visar då inte ett gott 

exempel, anser läraren. På hem och konsumentkunskapen finns källsortering, där 

läraren sedan tar vara på det återvunna materialet och använder på tekniklektionerna. 

För att förbättra möjligheterna till att få et bättre undervisning om hållbar utveckling 

skulle läraren vilja se en större budget för inköp av livsmedel, fler sopsorteringskärl 

på skolan och där läraren ger exempel på att eleverna i respektive årskurs kan ha 

ansvar för att tömma dessa i turordning. Läraren skulle också önska en kompost på 

skolan för att kunna visa på nedbrytningsprocesser och för att försöka minska 

hushållsavfallet i hem och konsumentkunskapen. Läraren ger som exempel att ha en 

röd tråd genom skolan där hela skola satsar på hållbar utveckling i alla årskurser.  

 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten på att deltagarna anser att de har mest 

kunskaper om det ekologiska perspektivet, följt av det sociala hållbarhetsperspektivet. 

Detta styrks också av att flest deltagare anser att de behöver mer kunskaper inom det 

ekonomiska perspektivet. Vidare visar resultaten att det främst är undervisning som 

syftar mot det ekologiska perspektivet som deltagarna själv anger att deras 

undervisning oftast innehåller. Vidare är det vanligast bland deltagarna att deras 

undervisning sker inomhus och genom blandat teoretiskt och praktiskt arbete. När 

undervisningen sker utomhus arbetas det främst med praktiskt arbete, utifrån de 

svaren som deltagarna angett. Vid utomhusundervisningen är innehållet även här 

främst mot det ekologiska perspektivet och där kompostering, återvinning samt djur 

och natur får stort fokus. Detta kan då kopplas till Dewey som förespråkar elevaktiva 

arbetssätt där eleverna får tillägna sig praktiska kunskaper som de kan använda sig av 

i vardagslivet och samhället. De svårigheter som deltagarna främst upplever är på 

grund av att de upplever brister i sina kunskaper och att undervisningsområdet kan 

vara svårt att förmedla till yngre elever. Visa deltagare upplever också att det finns 

lite färdigt material att använda till undervisningen samt att läroplanen inte tydligt 

utskriver vad undervisningens ska innehålla. Hållbar utveckling är till stor del ett 

pågående arbete som ständigt sker och finns i skolan och elevernas vardag och där 

resultaten visar att det främst är källsortering av de material eleverna använder i 

skolan som genomsyrar skolgången.  
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7 Analys och diskussion 

I det här avsnittet kommer jag att analysera och diskutera de resultat som presenterats 

i resultatdelen. På likande sätt som resultaten redovisats kommer de i samma ordning, 

och utifrån studiens frågeställningar att analyseras och diskuteras separat. Resultaten 

kommer att kopplas och analyseras mot den forskning som presenterats under kapitel 

4, forskningsbakgrund, samt mot studiens teoretiska utgångspunkt i Deweys 

pragmatiska syn på lärande, se kapitel 3. Målet är att i denna resultatdiskussion 

besvara studiens syfte. Vidare kommer en metoddiskussion samt urvalsdiskussion att 

genomföras. Resultatet kommer även att kopplas mot studiens bakgrund där bland 

annat det som står i läroplanen om hållbar utveckling kommer att analyseras och 

diskuteras mot resultaten.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med det här självständiga arbetet är att studera hur i lärare i skolans tidigare år 

arbetar med hållbar utveckling. För att besvara syftet utformade jag fyra stycken 

frågeställningar, dessa fyra är:  

 

 Vilket innehåll har undervisningen om hållbar utveckling?  

 

 Vilka arbetsmetoder används vid undervisning om hållbar utveckling?  

 

 Genomsyrar hållbar utveckling elevernas skolgången eller är det ett 

tillfälligt arbetsområde?  

 Finns det några svårigheter med att undervisa om hållbar utveckling?   

 

Resultaten av den här studien visar att det är många lärare som undervisar om hållbar 

utveckling och då främst om det ekologiska perspektivet, då det är det perspektiv som 

deltagarna anser att de har mest kunskaper i. Undervisningen sker genom både 

praktiska och teoretiska arbetsmetoder och varieras med både inomhus- och utomhus 

undervisning, men där undervisning inomhus är dominerande. Det dagliga arbetet 

med hållbar utveckling i skolan sker ofta genom att eleverna får återvinna material de 

använder och sedan källsortera dem. Många deltagare anser att det kan vara svårt att 

undervisa om hållbar utveckling då flera angett att de skulle behöva mer kunskaper 

inom ämnet och vissa menar att läroplanen inte tydligt utskriver vad eleverna ska lära 

sig.   
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7.1.1 Vilket innehåll har undervisningen av hållbar utveckling?  

Som utgångspunkt valde jag att låta de som deltagit i studien att ange om de ansåg att 

de hade tillräckligt med kunskaper om de tre perspektiven på hållbar utveckling. 

Deltagarnas bedömning av sina kunskaper om varje perspektiv tillfrågades i tre 

separata frågor. Resultaten visade att de flesta deltagare anser sig ha tillräckliga 

kunskaper om ekologisk hållbar utveckling, totalt 81,8 % anser det. Detta bekräftas 

också då 39,5 % av deltagarna anger att det ekologiska perspektivet får störst 

utrymme i deras undervisning. I läroplanen finns det angivet vad skolan och dess 

undervisning ska innehålla och arbeta mot. I denna studie har deltagarna besvarat om 

de anser att läroplanen tydligt utskriver vad undervisningen om hållbar utveckling 

ska innehålla, 59.1 % av deltagarna håller helt eller delvis med detta påstående. 

Gyberg och Löfgren (2016) skriver i sin artikel att hållbar utveckling syns i flera av 

skolans ämnen och de menar att det under en lång tid har ansetts att utbildningen är 

en viktig komponent för att få en ökad förståelse och konkreta och praktiska 

handlingar som syftar mot en mer hållbar utveckling. Resultaten av Gyberg och 

Löfgren (2016) visade på att det var flera lärare som tog stöd av läroplanens 

kursplaner och kunskapskrav när de utformade sin undervisning samt valde dess 

innehåll, samt när de skulle bedöma elevernas kunskaper. 

 

Utifrån de exempel som jag angett från några av kursplanerna i läroplanen, som finns 

i avsnitt 2.2.1, Vad säger läroplanen om utbildning för hållbar utveckling, blir det 

tydligt att läroplanen vid flera tillfällen både nämner och syftar mot en undervisning 

om och för hållbar utveckling. Som exempel syns alla de tre perspektiven tydligt i 

skolämnet hem och konsumentkunskap, där eleverna ska tillägna sig kunskaper om 

att kunna få en välfungerande vardag där eleverna kan göra medvetna val som 

främjar deras hälsa, ekonomi och miljö (Skolverket 2017). Vid denna formulering 

anser jag att det är lättare att se de tre perspektiven på hållbar utveckling, men det 

finns också formuleringar som är svårare att tyda och där läsaren egen kunskap och 

tolkning spelar in. Jag upplevde själv när jag letade efter de tre perspektiven i 

läroplanstexterna att jag många gånger fick stanna upp och fundera om de innebar 

någon av de delar som något av de tre perspektiven innebär. Det blev också tydligt för 

mig att de tre perspektiven går in i varandra. Men det är också av vikt att poängtera 

jag aktivt har sökt efter att se dessa perspektiv i läroplanen, samt att jag inför sökandet 

läst in mig på vad de innebär. För en person som inte har kunskapen om vad 

perspektiven innehåller, kan det troligtvis vara svårare att se dem i läroplanstexterna.  

 

Det visar sig också i enkätundersökningen som denna studie bygger på, att det är 

relativt många som ansåg att det inte tydligt är utskrivet i läroplanen om de tre 

perspektiven på hållbar utveckling, totalt har 65,1% angett att de ”Delvis inte håller 

med” och ”Håller inte med alls” på den frågan. Jag håller med om att 

läroplanstexterna inte tydligt utskriver om alla de tre perspektiven av hållbar 

utveckling, vad jag sett i läroplanstexterna. Ekonomisk hållbar utveckling är det 

perspektiv som jag inte sett beskrivas rakt och tydligt. Dock anser jag att perspektivet 

syns, men att de är ”inbakat” i formuleringar som syftar mot det. Som exempel från 

samhällskunskapens läroplanstext, som beskriver att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper som ger dem en helhetssyn om de sociala, rättsliga, politiska, miljömässiga 
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och ekonomiska delarna av samhället. De ska även tillägna sig kunskaper att kunna 

analysera och granska kritiskt de lokala, nationella och globala samhällsfrågor från 

flera perspektiv (Skolverket 2017). Jag tolkar att det som läroplanen beskriver här kan 

ses som syftningar mot ekonomisk hållbarhet, där de ekonomiska delarna av 

samhället ska läras. Dock utskriver texten inte att det är ur ett hållbart perspektiv som 

undervisningen ska ske. Dock belyser texten en helhetssyn på samhällsutvecklingen, 

vilket jag kan koppla mot hållbar utveckling som ett av perspektiven undervisningen 

ska genomföras från. Björneloo (2004) beskriver utifrån UNECE (2003) att 

undervisning för hållbar utveckling bör ske så att alla de tre perspektiven syns och 

där med ger en helhetsbild utav vad de innebär.  Det beskriver även Persson (2009) 

som menar att undervisningen borde ses utifrån jorden som ett system för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper om alla tre perspektiven av hållbar utveckling.   

 

Vad undervisningen om hållbar utveckling innehåller är en av studiens 

frågeställningar, som en del av att besvara syftet att se hur lärare arbetar med hållbar 

utveckling. Resultaten på enkätfrågan ”Om du undervisar om hållbar utveckling, vad 

är innehållet då?” På denna fråga fanns flera angivna svarsalternativ att välja mellan. 

Resultaten från den frågan visar på att utifrån de alternativ som jag angett, är 

återvinnig av material det innehåll som flest av deltagarna har som innehåll i sin 

undervisning, 63 deltagare av 66 totalt har angett detta som svar, vilket motsvarar 95,5 

%. Flest svarsalternativ som valts är inom det ekologiska perspektivet. Dock måste jag 

erkänna att jag med eftertanke upptäckt att jag angett fler alternativ inom det 

ekologiska perspektivet än de andra två som svarsalternativ på denna fråga, vilket 

självklart kan påverka varför det fått flest svarsalternativ. Men återigen blir det synligt 

för mig att flera av de svarsalternativ som jag angett i den här enkätfrågan kan syfta 

mot mer än ett perspektiv. Som exempel är ett svarsalternativ ”Utsläpp av bilar, 

industrier, tillverkning av leksaker, kläder, mat etc.”, det området kan kopplas till 

både ekonomisk- och skologisk hållbarhet. Ska vi dra det längre kan det också 

kopplas mot den sociala hållbarheten, med goda arbetsvillkor, rättvis lön och så 

vidare. Likt som Öhman och Öhman (2012) skriver i sin artikel, att de tre perspektiven 

påverkar och förhåller sig mot varandra. Ser jag till det svar som deltagarna angett om 

sina kunskaper om de tre perspektiven syns det också tydligt att det är flest som anser 

att kunskaperna om det ekologiska perspektivet är som störts. Hedefalk, Almqvist och 

Lidar (2014) skriver att det finns olika åsikter om vad undervisningen om hållbar 

utveckling ska innehålla, och där vissa menar att fokus bör ligga på klimatet och 

naturen, medan andra menar att den bör ske utifrån helhetsperspektivet och 

inkludera alla tre perspektiv. I Björneloos (2004) granskning av flera studier om 

undervisning av hållbar utveckling ger hon flera exempel på vanligt innehåll där jag 

kopplar detta främst mot det ekologiska perspektivet. Författaren ger exempel så som 

odling, matrester som ges till skolans höns, årstidsskiftningar och livscykler. Men 

även Björneloo diskuterar att alla de tre perspektiven kan inkluderas i detta innehåll, 

som exempel ger författaren arbetsuppgiften att eleverna odlar morötter, där 

uppgiften kan stanna vid att förmedlan kunskaper om odling av just morötter. Men 

om läraren uppmärksammar eleverna kan denna uppgift även innebär att eleverna 

tillägnar sig kunskaper om samarbete och gemenskap, hur vädret påverkar odlingens 

resultat, vad behöver morötterna för att växa o.s.v. (Björneloo 2004) 
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Vidare kan diskussionen om att det ekologiska perspektivet främst synliggörs i 

undervisningen styrkas genom nästkommande fråga och resultat. Deltagarna har 

angett vilket av de tre perspektiven som får störst utrymme i deras undervisning om 

hållbar utveckling. 39,4 % har angett att det är det ekologiska perspektivet som får 

störst utrymme av de tre, och näst efter anges att de sociala- och ekologiska 

perspektiven får störst utrymme, det alternativet har 25,8% angett. Det får mig att 

fundera på om det kan vara att de två perspektiven är de som lärare främst arbetar 

med, för att det är de två som tydligast är synlig i läroplanen. Redan i inledningen av 

Läroplanen, där skolans uppdrag och värdegrund beskrivs, syns de perspektiven. 

Texten beskriver att skolan och utbildningen ska arbeta mot mänskliga rättigheter, 

demokrati, skolan ska förmedla respekt för den gemensamma miljön och människors 

egenvärde (Skolvetet 2017). Social- och ekologisk hållbarhet syns åter igen i de 

naturorienterade skolämnena, där samspelet mellan människan och naturen belyses 

samt att eleverna ska tillägna sig kunskaper för att utveckla förmågan att använda 

sina kunskaper och att kunna kommunicera, informera och ta ställning i olika frågor 

som påverkar elevens hälsa, naturen och ekologiska hållbarhet (Skolverket 2017). 

 

Tidigare forskning har pekat på stora fördelar att undervisa i och om elevernas 

närområde och med utgångspunkt i elevernas tidigare kunskaper. Därför valde jag att 

fråga deltagarna i denna studie om de brukar relatera deras undervisning mot dessa. 

Exempelvis beskriver Persson (2009), utifrån en studie utförd med förskolebarn i 

Polen, att barnen lättare förstod och kunde relatera sådans innehåll som hade 

kopplingar mot deras tidigare erfarenheter och som fanns i deras närmiljö. Från 

Perssons egen studie framkommer resultaten att eleverna ofta relaterar de nya 

begreppen till sin egen livsmiljö och de uttrycker dem ofta till en början genom mer 

vardagliga och enklare förklaringar. Utifrån Dewey och den pragmatiska synen på 

lärande kan vi också se vikten av att koppla det som lärs ut i skolan mot det som sker 

utanför den. Dewey menade att de kunskaper och färdigheter som eleverna ska 

tillägna sig i skolan, ska syfta mot vilka kunskaper och färdigheter som eleverna har 

användning för i samhället (Säljö 2011). Detta menar jag innebär att innehållet i 

undervisningen med fördel kopplas ihop med elevernas närmiljö och deras tidigare 

erfarenheter, för att öka möjligheten för dem att tillägna sig innehållet. Resultaten från 

den här studiens enkätfråga om huruvida lärarna relaterar sin undervisning mot 

elevernas närmiljö och tidigare erfarenheter, visar det sig att 78,8 % i mycket stor 

utsträckning gör detta och att 19,7 % gör det i viss utsträckning.  

 

7.1.2 Vilka arbetsmetoder används vid undervisning av hållbar utveckling?  

För att besvara studiens syfte, som är att se hur lärare arbetar med hållbar utveckling, 

önskade jag se vilka arbetssätt som de som deltagit använder sig av i undervisningen. 

Deltagarna har i enkäten besvarat om den mestadels sker genom praktiskt arbete, 

genom lite praktiskt arbete, mestadels teoretiska arbete, genom lite teoretiska arbete 

eller en relativt jämt fördelad blandning av dessa. I enkäten fick deltagarna också 

besvara var undervisning om hållbar utveckling oftast sker, om den sker inomhus 

eller utomhus. Resultaten visade att 66.7 % mestadels har sin undervisning inomhus 

och endast 3 % mestadels genomför sin undervisning om hållbar utveckling utomhus. 
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Som följdfråga på var undervisningen sker, fick deltagarna själva ange var 

undervisningen sker, om den sker utomhus. Det svar som var överrepresenterat här 

var skogen/skolskogen, skolgården och närmiljön till skolan. I Björneloos (2004) 

granskning av tidigare forskning på ämnet, visar det sig att arbetssätten ofta är 

varierande mellan att ske inomhus och utomhus samt att den ofta sker genom mer 

praktiska arbetsuppgifter. Björneloo menar också att den undervisning som ske 

utomhus kan vara en bra grund för den vidare undervisningen inomhus, där eleverna 

fått med sig erfarenheter från utomhusundervisningen. Resultaten från denna studie 

kan också kopplas ihop med det som diskuterats i avsnittet ovan, om undervisningens 

innehåll och det positiva med att koppla undervisningsinnehållet med elevernas 

tidigare erfarenheter och deras närmiljö.  

 

Vidare har deltagarna besvarat vad innehållet på undervisningen är, om den sker 

utomhus. Svaren visar att det ofta handlar om att se och uppleva natur och djur, se 

årstidsskiftningar, källsortering och kompostering. Det innehållet kopplar jag till 

undersökande och mer elevaktiva arbetssätt där innehållet ofta är kopplat till 

elevernas närområde, vilket också styrks då deltagarna besvarat att deras 

utomhusundervisning ofta sker i en skog/skolskog eller på skolgården. 

Undervisningsinnehållet som deltagarna angett kan också kopplas till det som Dewey 

kallar för learning by doing, som innebär att undervisningen sker genom mer konkreta 

och undersökande arbetssätt vilket också ska bidra till en mer inkluderande 

undervisning för alla elever (Säljö 2011).  De angivna undervisningsinnehållen 

kopplar jag mot learning by doing, då jag antar att det innehållet innebär att eleverna 

själva gör och är delaktiga i att utföra dessa saker. Innehållet kopplas främst mot den 

ekologiska aspekten av hållbar utveckling, men även de sociala aspekterna kan vävas 

in i den undervisningen, då elevaktiva arbetssätt ofta skapar en gemenskap och 

välmående. Sådana undervisningstillfällen kan också skapa fysiskt aktiva elever, 

vilket främjar deras hälsa och därmed också inkluderar det sociala 

hållbarhetsperspektivet. Om man arbetar med arbetar genom ett mer 

helhetsperspektiv och undervisningen inkluderar alla steg från exempelvis träd till 

planka, ger det utrymme för att även inkludera det ekonomiska perspektivet av 

hållbarhet. Persson (2009) diskuterar i sitt resultat att en utgångspunkt i 

undervisningen är att utgå från de naturresurser som vi har, så som träd och sten, för 

att sedan arbeta mot vad vi använder dessa råvaror till i vår vardag och i våra hushåll. 

Med den utgångspunkten finns det möjlighet att få in ett helhetsperspektiv samt få in 

alla de tre perspektiven av hållbar utveckling.   
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7.1.3 Genomsyrar hållbar utveckling elevernas skolgången eller är det ett 

tillfälligt arbetsområde?  

Då många förespråkar att hållbar utveckling ska ses som ett helhetsperspektiv, ansåg 

jag att det var intressant att se om lärarna som deltagit ansåg att undervisning om 

hållbar utveckling är ett arbete som ständigt sker i deras klassrum som ett vardagligt 

arbete, eller om det ses som ett arbetsområde som sedan läggs undan för att gå vidare 

till annat innehåll. Det var många av deltagarna som såg på undervisning om hållbar 

utveckling som till viss del fanns med som ett vardagligt arbete under den tiden som 

den deltagande läraren arbetade med sina elever. Totalt angav 51.% att de till viss del 

arbetade med hållbar utveckling som ett inslag i elevernas vardag. I motsats vad det 

12.1% som ansåg att undervisning för hållbar utveckling är ett tillfälligt arbetsområde 

som sedan lämnas. Som följdfråga till vad det är som ses som det vardagliga arbetet 

hade varit intressant att veta, dock ställdes inte någon sådan fråga i enkäten. Om jag 

själv får spekulera, och då med stöd ifrån vad innehållet ofta är vid denna 

undervisning, och utifrån min egen erfarenhet så skulle jag säga att det är kompost, 

källsortering och återvinning av material som är exempel på fortskridande arbete i 

klassrummen. Det vardagliga och ständiga arbetet kan också ses som de kunskaper 

och färdigheter som eleverna behöver utanför skolan och vidare i livet, vilket Dewey 

menade är vad skolan ska förmedla till eleverna. Likt det Hedefalk et al. (2014), som 

försökt se vilka praktiska kunskaper eleverna tillägna sig i förskolan som de själva kan 

använda sig av. De kommer fram till att övningar som mer allmänna aktiviteter kan 

göra att eleverna utvecklar förmågan att tänka kritiskt, handla praktiskt och välja 

mellan flera alternativ. De menar också att faktakunskaper är en bra grund för att 

kunna utveckla de mer praktiska och handlande kunskaperna, som jag ser det kan 

kopplas mot exempelvis kompostering och källsortering, som med enkelhet både kan 

undervisas genom teoretiska och praktiska arbetssätt.  

 

Då jag ville se om hållbar utveckling finns med i elevernas skolvardag tyckte jag att 

det var intressant att se i vilket eller vilka skolämnen som de som deltagit ansåg att 

hållbar utveckling kan placeras in i. Denna fråga syftar också mot att se om hållbar 

utveckling undervisas ämnesöverskridande, vilket då skulle kunna betyda att det mer 

arbetas med utifrån ett helhetsperspektiv än tre separata. Alla deltagare ansåg att 

hållbar utveckling inte kan placeras in i ett skolämne, där majoriteten angav att den 

undervisningen sker i de naturorienterade och samhällsorienterade skolämnena.  

Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att ett av syftet med undervisning om 

hållbar utveckling är att stärka samspelet mellan de naturorienterande och 

samhällsorienterande skolämnena. Vidare var det flera som angav att hållbar 

utveckling kan placeras in i alla alternativt nästan alla skolämnen var det också många 

som svarade, totalt 33.3% av deltagarna. Att anse att undervisning för hållbar 

utveckling finns i alla eller många skolämnen tror jag bidrar till en större möjlighet att 

arbeta med det som ett kontinuerligt arbete som följer elevernas skolgång. När det går 

att implementera i flera ämnen är ämnesöverskridande arbete i större utsträckning 

möjligt. Öhman och Öhmans (2012) studie kommer också fram till att hållbar 

utveckling är ett begrepp och område som går att arbeta med ämnesöverskridande 

vilket gör att eleverna får använda och visa sina kunskaper från flera ämnen på 

samma gång. Jag tror att det är lättare att arbeta med hållbar utveckling som en del av 
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vardagen om inslag av det finns på flera ställen i skolan och undervisningen, det vill 

säga att det finns i flera ämnen. Jag vill också tro att det är lättare att skapa 

sammanhangen, visa på helheten och synliggöra hur de tre perspektiven av hållbar 

utveckling är kopplade till varandra om undervisningen om det sker 

ämnesöverskridande.  

 

7.1.4 Finns det några svårigheter med att undervisa om hållbar utveckling?  

Utifrån det jag tolkar av den tidigare forskningen jag läst om undervisning om hållbar 

utveckling så finns det en del svårigheter i att undervisa om ämnet. Bland annat 

skriver Öhman och Öhman (2012) att själva begreppet hållbar utveckling ses som 

komplext och svårdefinierat, även i den pedagogiska forskningsdebatten inom ämnet. 

Studier har också visat att det till stor del är upp till lärarens och dennes kunskap om 

detta område och att undervisningen ofta sker som separata bitar utan att visa på 

dessa sammanhang och kopplingar. Även Persson (2009) pekar på viss problematik 

som upplevs kring undervisning av hållbar utveckling, där lärare kan uppleva att det 

är svårt att förklara och tydliggöra vissa företeelser som omfattas av hållbar 

utveckling, så som växthuseffekten. Persson pekar på att lärarens kunskap och 

förståelse för dessa företeelser och begrepp för att kunna koppla samman de olika 

områden som hållbar utveckling innefattar. 

 

Deltagarna har angett om de anser att de skulle behöva mer kunskaper om de tre 

perspektiven på hållbar utveckling, där varje perspektiv frågades separat, för att de 

skulle känna sig mer kompetens och säker i att undervisa om dem. Sammanställt från 

svarsalternativen ”Håller helt med” och ”håller delvis med” var det totalt 84,8% som 

anser att de behöver med kunskaper om ekonomisk hållbar utveckling, 81,8 % som 

anser att de behöver mer kunskaper om social hållbar utveckling och 72,7 % som 

anser att de behöver mer kunskaper om ekologisk hållbar utveckling. Detta resultat 

anser jag visar på att hållbar utveckling är ett komplext område att undervisa om, och 

där den ekonomiska aspekten anses vara den svårare delen att inkludera i 

undervisningen, även om det var väldigt jämt resultat mellan de ekonomiska och de 

sociala aspekterna. En parallell mot det resultat som den här studien fick på frågan 

om deltagarna anser att läroplanen tydligt utskriver om de tre perspektiven, där totalt 

65,1 % svarade att de ”Håller delvis inte med” eller ”håller inte med alls”, vilket 

betyder att de inte anser att läroplanen tydligt utskriver om dessa. Det får mig att 

fundera på om dessa två har något samband, där många deltagare inte anser att 

läroplanen skriver om de tre perspektiven av hållbar utveckling och att de anser att 

det är svårt att undervisa om ämnet. Jag tänker också på det jag skrivit från Öhman 

och Öhman (2012) skrivit i stycket ovan, att undervisningen till stor del byggs på 

lärarens kunskap på området och om då läraren inte anser sig ha tillräckliga 

kunskaper är det möjligt att de upplever att hållbar utveckling är svårt att undervisa 

om. 
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Deltagarna som angett att de tycker att det är svårt att undervisa om hållbar 

utveckling har i en öppen fråga fått ange vad de anser gör att undervisningen är svår. 

Även här syns det tydligt att deltagarna ofta pekar mot sin egen brist av kunskaper, 

men även på att området är komplext och att de upplever det svårt för eleverna att 

förstå de delar som finns utanför deras egen levnadsmiljö och vanor. Även exempel 

på att läroplanen otydligt skriver ut vad undervisningen ska innehålla ges som 

exempel. När jag sökte efter de tre perspektiven i läroplanen fann jag dem alla tre, 

dock anser även jag att det ekonomiska perspektivet var det som var svårast att se. I 

hem- och konsumentkunskap fann jag exempel på ekonomisk hållbarhet, där eleverna 

ska tillägna sig kunskaper för att ha möjlighet att göra medvetna val som konsument 

med hänsyn mot sin hälsa, ekonomi och miljön (Skolverket 2017).  Denna del avser 

troligen dock en ekonomisk hållbarhet i ett person- eller familjeperspektiv, men det skulle även 

kunna arbetas med mot större perspektiv på lokal och global nivå.   

 

Deltagare ett och två som har besvarat på de sex följdfrågorna om vilka svårigheter de 

upplever med att undervisa om hållbar utveckling, berättar att de anser att det 

ekonomiska perspektivet är det som är svårast att undervisa i, men där deltagare ett 

också tycker att det sociala perspektivet också är svårt. Deltagare ett menar också att 

det inte finns tillräckligt med färdigt material att arbeta med och deltagare två tycker 

att det är svårt att få eleverna att fortsätta att tänka och göra det som de arbetat och 

pratat om på undervisningen, så som matsvinn i matsalen. Deltagare två önskar mer 

utbildning om det ekonomiska perspektivet för att underlätta undervisningen. 

Deltagare tre upplever att hållbar utveckling inte genomsyras av hela skolan och 

därför är det svårt att vara ett gott föredöme för eleverna, där läraren skulle önska 

sopsorteringskärl och kompost tillgängliga för skolan och eleverna. Läraren anser 

också att det finns för liten budget för att kunna handla mer medvetet och hållbara 

produkter till undervisningen samt att den butik läraren behöver handla på inte heller 

erhåller många hållbara alternativ. Deltagare ett och två undervisar i förskoleklass och 

i årskurs 1 samt på fritids, medan deltagare tre arbetar som hem och konsumentlärare 

och det innebär då lite äldre elever.  Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till 

att deltagare två beskriver att det är svårt att få eleverna att tänka på det de pratar och 

arbetat med vid undervisningen och att kunskapen mer är ”här och nu”, i exempelvis 

matsalen som deltagaren själv ger som exempel. I hem och konsumentkunskapen är 

det möjligt att synliggöra vägen från vara till maträtt och möjligheten till reflektion 

och diskussion är tänkbart lättare för eleverna att relatera till, än när den enskilde 

eleven slänger delar från sin lunch. I processen från matvara till maträtt ges det 

möjlighet att reflektera över näringsinnehåll, matsvinn, produktion och utsläpp av 

odling och transporter och då arbeta mot kursplanen för ämnet, där eleverna ska 

tillägna sig kunskaper för att kunna göra medvetna val med hänsyn till sin hälsa, sin 

ekonomi och miljön (Skolverket 2017). Undervisning om hållbar utveckling bör ses 

som ett förhållningssätt som genomsyrar undervisningen, menar Öhman och Östman 

(2004), och jag tror att hem och konsumentkunskap som skolämne ger möjligheten att 

kunna integrera de tre perspektiven på ett naturligt sätt. Vid dessa 

undervisningstillfällen är det troligen mer möjligt att kunna ge eleverna en helhetsbild 

av vad det innebär att handla just den varan. Den möjligheten kan eventuellt vara 

mindre alternativt svårare att förmedla för en elev i förskoleklass när det talas om 

matsvinn i matsalen, eller hur matvaror kommer till vår tallrik, tror jag. 
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7.2 Urvalsdiskussion 

Urvalet i denna studie har varit lärare och arbetande i skolan som undervisar om 

hållbar utveckling. Deltagarna har genom medlemsidor på Facebook.com själva valt 

att genomföra den internetenkät som studien baseras på. Urvalet är ett obundet 

slumpmässigt urval, som Eliasson (2013) menar betyder att alla medlemmar i de 

medlemsgrupper som enkäten publicerats i, har haft lika stor sannolikhet och 

möjlighet att delta i studien. Jag har medvetet valt att publicera enkäten i tre stycken 

grupper som riktar sig mot lärare och arbetande inom skolan, detta är urvalsramen 

som studien bygger på.  

 

Eventuellt hade det varit fördelaktigt att ha begränsat urvalet till att endast be lärare 

som arbetar i förskoleklass till årskurs 3 att delta i studien för att få ett mer samlat 

stickprov. Detta hade medfört att resultaten hade kunnat generaliseras mer mot just 

den gruppen arbetande lärare. Det finns en sannolikhet att de som själva är 

engagerade inom hållbar utveckling, alternativt är pålästa i området har valt att 

besvara min enkät. Detta kan till viss del styrkas och ses utifrån frågan om vilken 

inställning deltagarnana har till hållbar utveckling. Där 94 % angav att de hade 

mycket positiv eller positiv inställning till hållbar utveckling. Det kan vara så att 

personer som själva känner sig osäker inom ämnet hållbar utveckling aktivt har valt 

att inte delta på grund av att de anser att de har bristande kunskaper. Troligen hade 

jag fått färre deltagare om jag endast bett lärare arbetande i förskoleklass till årskurs 3 

att delta, därför anser jag att det var en fördel att jag valde att ha urvalet mot även 

övriga årskurser i grundskolan och även övrig personal på skolor.  

7.3 Metoddiskussion 

Det som jag kan ses som negativt med att göra en digital enkät är att det inte går att be 

deltagaren att vidarerutveckla eller förklara vad de menar med sina svar och åsikter. 

Det finns också en möjlighet att deltagaren inte helt förstår frågan som ställts, och kan 

då i en enkät inte fråga för att få mer förståelse, som kan bidra till felaktig eller mindre 

sanningsenligt svar från deltagaren. Jag upplevde också att vid vissa svar där 

deltagarna skulle besvara med egna ord, att jag ibland inte var säker på vad personen 

i fråga exakt menade med sitt svar. Då hade möjligheten att kunna ställa följdfråga för 

extra förtydligande varit önskvärt. Fördelen med kvantitativa undersökningar, så som 

denna undersökning, är att den kan samla in större mängd data. Förberedelserna är 

dock viktiga i en kvantitativ undersökning när exempelvis frågeformulär ska 

utformas. Att utforma enkätfrågorna tog lång tid och jag upplevde det som svårt att 

veta exakt hur jag skulle formulera mig för att vara så tydlig som möjligt, för att 

minska risken för missförstånd.  

 

Jag upplevde några svar i enkäten som oseriösa, där deltagaren istället för att besvara 

frågan kritiserat hur jag utformat enkäten. Detta bidrar till att några svar inte kan 

användas som en del av studiens resultat. Många gånger var svaren på de öppna 

frågorna, där deltagarna själva fick ange sina svar, korta och uppradande. I en intervju, 

som är en kvalitativ metod, hade dessa kunnat fördjupas och enkätens resultat hade 

fått ett mer djup än vad den eventuellt har fått nu genom min enkät. Det beskriver 



52 
 

Eliasson (2013) som en skillnad mellan en kvalitativ och en kvantitativ undersökning, 

att en kvantitativ undersökning som den jag gjort i det här arbetet inte ger möjligheten 

att gå in djupare i de frågor som ställs, utan den snarare undersöker vidden av 

förhållanden eller attityder i en given grupp. 

 

Det går också att diskutera vilka personer som valt att besvara min enkät när de såg 

den på de sociala medier jag publicerat den i. Det medfört att alla som inte är medlem 

på Facebook.com eller använder sig av sociala medier inte haft möjligheten att delta. 

Personer som ändå sett enkäten, men som inte anser sig vara en god användera av 

teknik kan eventuellt också ha valt att inte delta på grund av dess utformning. Även 

studiens syfte kan ha bidragit till att det tog relativt lång tid att få tillräckligt med 

deltagare, då som studien och tidigare forskning visar är undervisning om hållbar 

utveckling ett stort och ibland komplext område, och om en person som sett min 

enkät anser sig inte ha så mycket kunskaper i området, kan denne ha aktivt valt att 

inte delta.  
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8 Avslutning 

I det här avslutande kapitlet kommer min slutsats av de resultat som framkommit 

samt analysen och diskussionen av dessa att presenteras. I det allra sista avsnittet 

kommer mina tankar och förslag om vidare forskning inom undervisning om hållbar 

utveckling att presenteras.  

8.1 Slutsats 

Syftet med den här studien var att se hur lärare i skolans tidigare år arbetar med 

hållbar utveckling i sin undervisning. Utifrån de resultat som framkommit samt 

analysen av dem blir min slutsats att innehållet i undervisningen om hållbar 

utveckling främst handlar om det ekologiska perspektivet, det är även inom det som 

de anser att de har mest kunskaper. Deltagarna anser att läroplanen inte tydligt 

skriver ut om de tre perspektiven av hållbar utveckling och deltagarna relaterar sin 

undervisning i mycket stor utsträckning till eleverna närområde/tidigare erfarenheter, 

vilket har visat sig ge goda förutsättningar för lärande.  

 

Deltagarna arbetar genom blandade arbetsmetoder där både praktiskt och teoretiskt 

arbete blandas relativt jämnt fördelat.  När undervisningen sker utomhus sker den 

ofta i närmiljön till skolan och genom praktiska arbetssätt.  Detta kan kopplas till 

Dewey och learning by doing där eleverna aktivt deltar i undervisningen (Säljö 2011), 

vilket främjar elevernas möjlighet till att tillägna sig innehållet samt sitt välmående. 

Det bidrar till att det sociala perspektivet inkluderas. Hållbar utveckling ses till viss 

del som ett ständigt arbete som sker i skolan, där främst återvinning och källsortering 

är praktiska saker som sker i skolan. Deltagarna ser också området som något som 

kan integreras i näst intill alla skolämnen, men främst till naturvetenskap och 

samhällskunskap. De svårigheter som deltagarna upplever i undervisningen om 

hållbar utveckling är främst relaterade till deras egen kunskap samt att de upplever 

ämnet som svårt att förmedla till eleverna. Läroplanen innehåller alla de tre 

perspektiven av hållbar utveckling, men det har under arbetets gång blivit tydligt för 

mig att lärarens kunskaper är av stor vikt, både för att kunna se perspektiven i 

läroplanstexterna, men också för att kunna synliggöra helhetsperspektivet och då 

inkludera alla tre perspektiv av hållbar utveckling i undervisningens aktiviteter. 

Också för att kunna se och förstå/tolka vad läroplanen säger om de tre perspektiven. 

Eftersom deltagarna angett att de anser att de behöver mer kunskaper om det 

ekonomiska- och sociala hållbarhetsperspektiven, bidrar det till att det kan blir svårt 

att tolka vad läroplanen säger om de två.  

 

Slutsatsen för arbetet är att lärarens kunskaper har stor påverkan av undervisningen 

innehåller och där delar från det ekologiska perspektivet är de som främst syns, 

utifrån denna studies resultat. Deltagarna anser att det är inom de ekologiska 

aspekterna som de har mest kunskap, även om många önskar att de hade mer inom 

alla tre perspektiven. Många anser att läroplanen inte tydligt utskriver om de tre 

perspektiven av hållbar utveckling och det är en av aspekterna som gör att 

undervisningen om hållbar utveckling kan upplevas som svår. Alla de tre 
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perspektiven finns att hitta i läroplanen, men först då läsaren har kunskapen och 

förståelsen för vad perspektiven innebär blir dessa tydligare synliga. Därför 

återkommer jag till att tro att kunskap kan vara en komponent till att detta 

undervisningsområde till viss del anses som svårt och komplext. Utifrån det är 

området också svårt att förmedla och är eleverna dessutom unga kan detta också 

utgöra ytterligare en svårighet i undervisningen.  

8.2 Avslutande kommentarer  

När jag i början av detta självständiga arbete funderade på vad hållbar utveckling 

innebar för mig, var det slående att jag främst tänkte på de ekologiska delarna. För 

mig handlade hållbar utveckling mycket om att välja ekologiska varor 

framför ”vanliga”, återvinna material, att välja att handla ledlampor istället 

för ”vanliga” och försöka att minska på matsvinnet. För mig handlade hållbar 

utveckling till stor del om att vara en mer medveten konsument där hållbar handling 

var prioriterad. Efter detta självständiga arbete har jag fått större kunskaper om 

vidden av hållbar utveckling och att alla de tre aspekterna vävs in i varandra och 

påverkar varandra, inklusive mina åsikter om att vara en medveten konsument. 

Många av de definitioner jag presenterat av hållbar utveckling liknar trots allt 

varandra, även om det initialt pekade på ett oklart definierat begrepp. Om jag 

återkopplar till det som skrevs i Brundtlandskommissionen och det som beskrivits i 

Agenda 21 samt Caring for earth, så tolkar jag det som att de har likande betydelse, att 

den utveckling som sker idag, ska skapa förutsättningar för att kommande 

generationer ska ha möjlighet att leva ett gott liv och kunna se till sina behov. Att 

dagens generation värnar om människors liv, rättigheter och inte överbelasta miljöns 

resurser, eller ta slut på dem samt att ekonomisk tillväxt inte får ske på naturen eller 

människor bekostnad. 

 

De resultat och svar som enkäten i denna studie bidragit med har väckt mitt intresse 

för att dyka djupare in i undervisning om hållbar utveckling, därför anser jag att det 

hade varit intressant för vidare forskning att genom kvalitativa metoder se mer på hur 

den undervisningen sker och om vilka eventuella svårigheter lärare upplever med 

den. Det skulle även vara intressant att djupare se hur de tre perspektiven av hållbar 

utveckling inkluderas och visar sig i undervisningen samt hur undervisningen utifrån 

ett helhetsperspektiv kan se ut. Jag skulle även rekommendera att utvidga 

forskningen genom kvalitativa metoder, så som observationer och intervjuer, för att få 

ett mer djupgående resultat, med möjlighet att ställa följdfrågor för ökad förståelse.  

 

Jag har fått mycket nya kunskaper om hållbar utveckling genom det här arbetets gång 

och utifrån dem känner jag en större tillit till att ha förmågan att genomföra en god 

undervisning om hållbar utveckling, där jag tror det är fördelaktigt att ha ett 

hållbarhetstänk som ett ständigt och självklart arbete i elevernas skolvardag.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Tack för att du deltar i min studie. 

Syftet med mitt självständiga arbete är att se hur lärare i skolans tidigare år 

arbetar med hållbar utveckling.  

All informationen från denna enkät kommer endast att användas till mitt 

självständiga arbete och jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

regler om anonymitet.  

 

 Jag arbetar nu som:  

-Grundskollärare F-3 

-Grundskollärare 4-6 

-Grundskollärare 7-9 

-Annat: Ange vad 

 

 Är du utbildad lärare? 

-Ja 

-Nej 

-Pågående utbildning 

 

 Vilken typ av lärarexamen har du? 

Skriv ditt svar: 

 

 Vad innebär hållbar utveckling för dig? 

Ange svar: 

 Vilken inställning har du till undervisning av hållbar utveckling? 

-Mycket positivinställning.  

-Positiv inställning. 

-Neutral inställning. 

-Negativ inställning. 

-Mycket negativ inställning.  
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 I vilket/vilka skolämnen skulle du placera in undervisning för hållbar 

utveckling? 

Ange svar:  

 

 Jag anser att jag har tillräckligt med kunskaper om hållbar ekonomisk 

utveckling för att undervisa om det: 

-Håller helt med. 

-Håller delvis med. 

-Håller till största del inte med.  

-Håller inte med alls.  

 

 Jag anser att jag har tillräckligt med kunskaper om hållbar social 

utveckling för att undervisa om det: 

-Håller helt med. 

-Håller delvis med. 

-Håller till största del inte med.  

-Håller inte med alls.  

 

 Jag anser att jag har tillräckligt med kunskaper om hållbar ekologisk 

utveckling för att undervisa om det: 

-Håller helt med. 

-Håller delvis med. 

-Håller till största del inte med.  

-Håller inte med alls.  

 

 Jag skulle behöva mer kunskaper om ekonomisk hållbar utveckling för 

att känna mig mer kompetent och säker i undervisningen: 

-Håller helt  med 

-Håller delvis med. 

-Håller till största del inte med.  

-Håller inte med alls.  

 

 

 Jag skulle behöva mer kunskaper om social hållbar utveckling för att 

känna mig mer kompetent och säker i undervisningen: 

-Håller helt  med 

-Håller delvis med. 

-Håller till största del inte med.  
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-Håller inte med alls.  

 

 

 Jag skulle behöva mer kunskaper om ekologisk hållbar utveckling för 

att känna mig mer kompetent och säker i undervisningen: 

-Håller helt  med 

-Håller delvis med. 

-Håller till största del inte med.  

-Håller inte med alls.  

  

 Anser du att det är tydligt utskrivet i Läroplanen vad undervisning om 

hållbar utveckling ska innehålla?  

-Ja, jag tycker att det är tydligt utskrivet vad undervisningen om 

hållbar utveckling ska innehålla 

-Jag tycker att det tydligt till viss del.  

-Nej, ja tycker inte att det är tydligt utskrivet vad undervisningen om 

hållbar utveckling ska innehålla.   

 Anser du att läroplanen tydligt utskriver om de tre olika 

dimensionerna å hållbar utveckling (social, ekologisk och ekonomisk)? 

-Håller helt med. 

-Håller delvis med. 

-Håller delvis inte med. 

-Håller inte med alls.  

 Om du undervisar om hållbar utveckling, vilket innehåll har din 

undervisning? 

Det går att välja flera alternativ. 

-Kompost 

-Källsortering 

-Transport 

-Återbruk av material 

-Utsläpp av bilar, industrier, tillverkning av leksaker, kläder, mat etc.  

-Odling av mat 

-Energiförbrukning 

-Naturens kretslopp 

-Klimatförändringar 

-Ekonomisk tillväx 

-Ekosystem  

-Import och export  



60 
 

-Miljömärkningar 

-Mänskliga rättigheter 

-Köttproduktion  

-Livscykler   

-Energitillverkning 

-Inget av de ovanstående.  

-Annat: Skriv egna förslag. 

 

 Anser du att de tre dimensionerna av hållbar utveckling får lika stort 

utrymme i din undervisning? (Ekonomisk-, social-, ekologisk hållbar 

utveckling) 

-Ja, de tre dimensionerna får ungefär lika stort utrymme i 

undervisningen i min undervisning.  

-Ekonomiska hållbarhet får stört utrymme i min undervisning.  

-Social hållbar utveckling får störst utrymme i min undervisning.  

-Ekologisk hållbar het får störst utrymme i min undervisning.  

 

 Var sker undervisning om hållbar utveckling?  

-Mestadels utomhus. 

-Någon enstaka gång utomhus. 

-Mestadels inomhus. 

-Någon enstaka gång inomhus. 

-Ungefär lika fördelat inomhus och utomhus.  

-Om undervisningen sker utomhus, vart är ni då?  

Skriv svar: 

 

 Vilka arbetssätt använder du när du undervisar om hållbar utveckling? 

-Mestadels praktiskt arbete. 

-Genom lite praktiskt arbete. 

-Mestadels teoretiskt arbete. 

-Genom lite teoretiskt arbete.  

-Genom både praktiska och teoretiska arbetssätt.  

  

 Kan du ge exempel på hur du arbetar med hållbar utveckling?  

Svar: 

 

 Försöker du relatera undervisningen om hållbar utveckling till 

elevernas närmiljö/egna erfarenheter? 
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-I mycket stor utsträckning. 

-I viss utsträckning. 

-Sällan. 

-Aldrig.  

 

 Om du relaterar undervisningen om hållbar utveckling till elevernas 

närmiljö/egna erfarenheter, på vilket sätt gör du det? 

Svar:  

 

 Är undervisning om hållbar utveckling något som genomsyrar 

elevernas skolgång? 

-Ja, det är ett fortgående arbete under den tid jag undervisar eleverna.  

- Ja, en del saker finnas med genom den tid jag undervisar eleverna.  

- Nej, det är ett tillfälligt arbetsområde. 

 

 Upplever du några svårigheter med att undervisa i hållbar utveckling? 

-Ja, jag upplever stora svårigheter att undervisa i hållbar utveckling.  

-Ja, jag upplever att det är svårt att undervisa i hållbar utveckling.  

-Jag upplever några svårigheter.  

-Nej, jag upplever inga svårigheter.  

 

 Om du upplever stora, några eller att det är svårt att undervisa i 

hållbar utveckling, vad upplever du som svårt? 

Svar:  

 

Om du kan tänka dig att svara på några följdfrågor om vilka 

svårigheter du upplever med att undervisa i hållbar utveckling, var 

vänlig att skriva din mail nedan, så kontaktar jag dig med mer 

information. Jag tackar så vänligt för ditt deltagande! 

Svar: 

 

Bilaga  2 
Jag är medveten om felformuleringen i fråga 3, men då det var denna stavning som 

skickades iväg till de som angett att de ville besvara mina följdfrågor, har jag inte 

ändrat den i bilagan.  
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1. Vilken årskurs undervisar/arbetar du i? 

 

2. Är du utbildad lärare? 

 

3. Upplever du undervisningen om hållbar utveckling upplever du som svårt?   

 

4. Om ja, vilken/vilka delar av undervisningen om hållbar utveckling upplever 

du som svårt? 

 

5. Varför upplever du det/dem som svåra?  

 

6. Vad tror du skulle hjälpa dig att uppleva den/de delarna som mindre svåra? 

Ge gärna några exempel.  

 


