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Abstract 

English title: Three dimensions of sustainable development in elementary schools teaching 
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The purpose of this study is to investigate how much room the three dimensions of 

sustainable development are given in teaching and in teaching materials. In addition, the study 

aims to investigate the underlying causes that leads to one dimension being put into focus. 

The survey aims to answer the following questions: 

- How do teachers in grade 1 work with the three dimensions and what materials are used? 

- In what way doe’s the teaching methods and materials of teachers make or exclude a 

relationship between the three dimensions of sustainable development? 

- Which reasons form the basis for the teaching of teachers? 

This has been investigated using the two-teacher in-depth interviews and a content analysis of 

teachers' teaching materials. The collected material has been analyzed based on designed 

matrices for the three dimensions of sustainable development and different teaching 

traditions. The main theory utilization in the study has mainly been the three dimensions of 

sustainable development, which have been used to analyze how the teachers include the three 

dimensions in the teaching, but also the way in which the dimensions are described in the 

teaching material. Furthermore, hypotheses have been tested to analyze the causes that may 

be the basis of exclusion of dimensions. The hypotheses examined in the survey are the 

teacher's understanding of the concept of sustainable development, the complexity and 

openness of the concept of sustainable development, but also the difficulty in adapting the 

content to younger ages and insufficient material in sustainable development. The result of the 

analysis shows that focusing on the ecological dimension, in relation to the social dimension, 

excludes the economic dimension of education and teaching materials. Furthermore, the 

results have shown that all four hypotheses were possible explanations for the imbalance of 

teaching and teaching materials in the three dimensions of sustainable development. 
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1. Inledning  
 
Våra vardagliga behov ses till av de resurser vi har tillgång till, emellertid räcker jordens 

resurser inte till och det kan innebära att nästa generation inte får sina behov tillgodosedda. 

Vårt samhälle och vår relation till naturen bör förändras för att nå en hållbar utveckling, med 

andra ord bör det mänskliga välbefinnandet säkerställas genom fungerande social och 

ekonomisk utveckling, samtidigt måste jordens ekologiska system värnas.  

En etablerad förståelse av hållbar utveckling är tre dimensioner, den ekologiska hållbarheten 

omfattar ekosystemet, naturresurser och naturens kretslopp, den sociala hållbarheten omfattar 

däremot rättvisa, jämställdhet och demokrati och den ekonomiska hållbarheten omfattar 

konsumtion och produktion. Dessa förstås oftast i förhållande till varandra, utvecklade 

kunskaper om de tre dimensionerna och hur de påverkar varandra kan människan bidra till ett 

främjande av den hållbara utvecklingen. Till exempel så formuleras det i läroplaner att ”med 

kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget 

välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling” (läroplan 2016, 

s.111). 

 

Dagens miljöproblem beror till största del på varukonsumtion, transporter och 

avfallshantering, som beror på ekonomiska aspekter och påverkas av den sociala faktorn. 

Eftersom miljöproblemen bygger på den mänskliga faktorn, är det väsentligt att undersöka 

vilka olika aspekter som kan ligga till grund för människans handlande och förhållningssätt 

gentemot naturen. Att nå en hållbar utveckling förutsätter att alla tre dimensioner ges lika 

stort utrymme eftersom de ömsesidigt förstärker varandra, vid uteslutning av en dimension 

blir det svårt att förstå eller nå en hållbar utveckling. Gulliksson och Holmgren (2015) 

redogör i boken Hållbar utveckling – livskvalitet, beteende, teknik för olika förhållningssätt 

till begreppet hållbar utveckling. Författarna menar att dessa förhållningssätt av historiska 

skäl oftast är miljörelaterade, med en gnutta ekonomi och ett kryddmått sociala faktorer. Att 

förutsätta lärande för de tre dimensionerna i lika stort utrymme kan innebära en 

helhetsförståelse av begreppet hållbar utveckling.  

 

Lärande är en förutsättning för att nå en hållbar utveckling, undervisningen i skolan har därför 

en viktig roll i att skapa en förståelse för begreppet. För framgångsrik utbildning krävs att de 

tre dimensionerna integreras och förstås som ömsesidigt beroende av varandra. Statens 

offentliga utredningar (SOU) har visat på förhållandet mellan lärande, utbildning och hållbar 
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utveckling. Där beskrivs att en utbildning som bidrar till en hållbar utveckling kräver att 

komplexa ekonomiska, sociala och miljömässiga samband behöver klarläggas 

(SOU:2004:104, s.59).  

 

”Lärande för hållbar utveckling handlar idag om att integrera miljöfrågor samt sociala och 

ekonomiska frågor i en helhet. Omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, 

hållbart användande, hållbar produktion, livsstilsfrågor, som handlar om så väl konsumtion 

som om mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle är exempel på principer som 

ingår i begreppet lärande för hållbar utveckling” – (Utbildningsdepartementet 2010). 

 

Persson och Persson (2105) beskriver i boken Hållbar utveckling – människa, miljö och 

samhälle att arbetet med hållbar utveckling syftar till att leda till engagemang hos 

medborgarna, skolor har därmed en viktig uppgift vad gäller praktiskt arbete med 

hållbarhetsfrågor och har en central roll o samhällsutvecklingen. Sund och Sund (2017) i 

Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan skriver att uppnå detta 

kräver att skolan utöver förmedling av kunskap, även stödjer elevers förmåga och vilja att 

aktivt delta i undervisningens utformning och samhällsutvecklingen. Detta kan i skolan ske 

genom en ämnesövergripande och holistisk undervisning i hållbar utveckling där man visar på 

hur de tre dimensionerna påverkar varandra samt genom att involvera eleverna i 

undervisningsprocessen. Sund och Sund (2017) menar att elevers egen roll i lärande för 

hållbar utveckling är central, genom att låta elever medverka som aktiva medskapare erbjuds 

de möjligheter att utveckla sin egen handlingskompetens. Att involvera eleverna i processen 

och låta dem styra och ställa frågor innebär en undervisning som omfattar demokratiska 

värdegrunder.  

 

I en tidigare studie (Johanen 2017) analyserade jag läromedel i hållbar utveckling, med fokus 

på hur de tre dimensionerna skildras utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Resultatet 

visade på att delar av den ekologiska hållbarheten ges mest utrymme i utvalda läromedel i 

hållbar utveckling för grundskolan. I denna studie vill jag undersöka på vilket sätt lärares 

undervisning och undervisningsmaterial, utesluter eller möjliggör fokus på de tre 

dimensionerna i förhållande till varandra. Vad kan ligga till grund för eventuell uteslutning i 

undervisningen av den ekonomiska och sociala hållbarheten? På vilket sätt kan man främja 

förutsättningar och möjligheter för ett ömsesidigt samspel av de tre dimensionerna, som i sin 
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tur kan leda till en hållbar utveckling? Vilka faktorer kan påverka att en dimension faller bort 

och hur kan det avspeglas i lärarens undervisning? 

 

Organisationen UNESCO bildades år 1945 med syftet att verka för fred. Unesco arbetar i 

enighet med de gemensamma mål som formulerats på följande sätt: ”en värld där alla har 

tillgång till kvalitativ utbildning som lär ut värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för 

att ställa om samhället och hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga 

utmaningar” (Unesco 2016). För att nå målet ställs särskilda krav på undervisningen, både 

vad gäller en inkludering av de tre dimensionerna men även en förmedling av varje individs 

ansvar för en hållbar framtid. Sandell, Öhman och Östman skriver att den hållbara 

utvecklingen bygger på det gemensamma ansvaret och att varje enskild individ kan bidra till 

en hållbarhet, vidare skriver de att ”miljöproblemen ses som en förändring till följd av vårt 

utnyttjande av naturen som skapar en konflikt med andra värden och intressen, där olika 

människor har skilda preferenser” (2003, s.124). Dessa olika intressen och värden är 

avgörande för de tolkningar och värderingar som avgör våra ställningstaganden och hantering 

av miljöproblemen. Men även avgörande för hur lärare bedriver sin undervisning i lärande för 

hållbar utveckling. 

 

I skolan kan det handla om att lärarens egna preferenser ligger till grund för ett uteslutande av 

somliga dimensioner i undervisningen. Sandell, Öhman och Östman (2003) menar att det 

råder en oenighet vad gäller normer om hur vi bör handla för att skapa en hållbar utveckling. 

Detta på grund av att människor värderar olika och har olika intressen. Författarna menar att 

vi har olika uppfattningar om vad som är rätt och orätt och prioriterar olika saker i livet. ”Det 

innebär att miljöproblemen i mång och mycket kan sägas handla om mänskliga 

värdekonflikter” (Sandell, Öhman och Östman 2003, s.87). Utöver lärares olika värderingar 

kan även lärares förståelse vara en avgörande faktor till uteslutning av en dimension i 

undervisningen. Lärarens förståelse för hållbar utveckling kan lägga en grund till de arbetssätt 

som hen väljer och enligt Sund och Sund (2017) kommunicerar lärares arbetssätt i 

undervisningen ett innehåll till elever.  

 

Lärarens förståelse för begreppet kan i sin tur bero på olika faktorer. Det kan handla om att 

den ekologiska hållbarheten är tydligare för läraren än den sociala och ekonomiska 

hållbarheten vilket innebär en komplexitet i begreppet hållbar utveckling. Komplexiteten i 

begreppet och de stora frågorna som tas upp kan i sin tur innebära en svårighet att anpassa 
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innehållet till lägre åldrar. Begreppet i sig har enligt SOU (2004:104) över 300 definitioner, 

detta kan innebära en vaghet och komplexitet, men även att begreppet anses vara svårt och 

abstrakt, vilket kan leda till en utmaning för läraren. Komplexiteten kan även ligga i att det 

finns otillräckligt material som skildrar de tre dimensionerna i ett integrerat sammanhang, i 

sådana fall, på vilka sätt arbetar läraren för att kompensera för de otillräckliga läromedlen 

eller för att tydliggöra och anpassa de tre dimensionen för eleverna? Och hur utformas 

undervisningen i hållbar utveckling för att möjliggöra eller utesluta lika fokus på alla tre 

dimensioner och även i ett komplext sammanhang? Vilka orsaker kan antas ligga till grund 

för hur undervisningen i hållbar utveckling bedrivs?  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de tre dimensionerna av hållbar utveckling ges 

utrymme i undervisningen i de lägre åldrarna, samt i undervisningsmaterialet. I den här 

studien ska jag undersöka hur två lärares arbetssätt i hållbar utveckling möjliggör eller 

utesluter inkludering av alla tre dimensioner. För att undersöka detta kommer jag analysera: 

 

• Hur arbetar lärare i årskurs 1 med de tre dimensionerna och vilka material används?  

 

• På vilka sätt möjliggör eller utesluter lärarnas arbetssätt och material ett förhållande 

mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling? 

 

• Vilka orsaker ligger till grund för lärarnas undervisnings utformning?  

 

1.3. Bakgrund 
 

Hållbar utveckling betraktas inom samhällsvetenskapliga perspektiv som en politisk fråga där 

man hävdar politiken ligger tillgrund för miljöproblemen. Grunden till perspektiv kan 

sammanfattas enligt följande: ”miljöfarorna är uppkomna som ett resultat av beslut som 

människor kollektivt har fattat” (Sandell, Öhman och Östman 2003, s.56). Detta visar på hur 

den ena dimensionen kan påverka den andra, i detta fall ligger den sociala och ekonomiska 

dimensionen till grund för de beslut som människor fattar, som i sin tur har fört en ekologisk 

(o)hållbarhet. I denna sammanfattning spelar människors beslut en stor roll och detta pekar på 
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den enskilda individens ansvar. Dessa beslut styrs av människor vars val grundar sig i olika 

förståelser och uppfattningar för begreppet.  

 

Läroplanen för grundskolan (2016) beskriver hållbar utveckling i delar av de 

samhällsorienterade-, och naturorienterande ämnena. I det naturorienterande ämnet biologi 

beskrivs att kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen. ”Med kunskaper 

om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men 

också för att kunna bidra till en hållbar utveckling” (läroplan 2016, s.111). Vidare står det att 

elever ska ges förutsättning att hantera valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet. Delar av den ekologiska dimensionen framhävs i större utsträckning i syfte och 

centralt innehåll för biologi. I det samhällsorienterade ämnet samhälle beskrivs vikten av 

samarbete vad gäller samhällsutvecklingen. ”Idag står människor i olika delar av världen inför 

både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar 

samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta 

ansvar för vårt handlande i en komplex värld” (läroplan 2016, s.199). Syftet i 

samhällskunskap är bland annat att elever ska utveckla kunskaper om hur individen och 

samhället påverkar varandra. Här framhävs delar av den sociala dimensionen, i relation till 

ekologiska dimensionen, i större utsträckning.  

 

Vidare beskrivs att eleverna ska utveckla en helhetssyn där centrala aspekter är sociala, 

ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska. Andra centrala aspekter i 

samhällskunskap är en utvecklad förståelse av olika levnadsvillkor, jämställdhet, intressen, 

åsikter, mänskliga rättigheter, demokratiska processer och arbetssätt, därmed är 

samhällsfrågor i undervisningen väsentliga. Förståelse för olika levnadsvillkor kan även 

skildra delar av den ekonomiska dimensionen, på så sätt skapas ett sammanhang mellan 

sociala och ekonomiska aspekter. En undervisning som syftar till att innefatta alla tre 

dimensioner innebär en undervisning som omfattar ekologiska frågor i förhållande till och 

utifrån sociala och ekonomiska aspekter. Därmed krävs ett integrerande av både 

samhällskunskap och biologi för att utveckla elevers kunskaper om hållbar utveckling och 

integrera de tre dimensionerna. ”Naturvetenskaperna urskiljer ofta aktuella utmaningar som 

att den globala uppvärmningen behöver hejdas till maximalt två grader, men det är inom 

samhällsvetenskaperna som dessa utmaningar problematiseras och värderas, vilket avgör hur 

vi slutligen väljer att handla” (Sund och Sund 2017, s.9).  
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Skolverket beskriver att hållbar utveckling inrymmer en ekologisk, ekonomisk och social 

dimension. Skolverket redogör även för en del arbetssätt som främjar lärandet i hållbar 

utveckling, nämligen demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande 

samarbeten, mångfald av pedagogiska metoder samt delaktighet och inflytande från eleverna 

(Skolverket 2017). Detta kan dock ses som ett komplext sammanhang som eventuellt är svårt 

att överföra till lågstadieåldrar och svårigheten ligger i att begreppets innehåll ligger lång 

ovanför elevernas kunskaper. En sådan komplexitet i de tre dimensionerna kan vara en möjlig 

förklaring till varför det uppstår svårigheter för lärare att undervisa om de tre dimensionerna i 

ett komplext förhållande till varandra.  

2. Tidigare forskning  
 

De tre dimensionerna är väsentliga för att nå en helhetsbild av begreppet hållbar utveckling. 

Emellertid finns som tidigare nämnts en risk att den ekologiska hållbarheten ges störst 

utrymme, och det finns få studier som syftar till att visa på hur de tre dimensionerna skildras i 

undervisning för yngre åldrar. Denna del kommer omfatta tidigare forskning om lärares 

arbetssätt i hållbar utveckling, för att visa på tidigare resultat och därmed sätta denna studie i 

ett vetenskapligt sammanhang.  

 

Betydelsen av att inkludera de tre dimensionerna i arbetet med hållbar utveckling skildras 

även i författaren Carola Borgs (2011) doktorsavhandling Utbildning för hållbar utveckling ur 

ett lärarperspektiv – ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan. Studien pekar på vikten av 

ett integrerat holistiskt perspektiv på hållbar utveckling som utgör de sociala, ekologiska och 

ekonomiska dimensionerna. Syftet är att undersöka lärares förståelse för hållbar utveckling 

samt hur den relaterar till deras implementering av undervisning för hållbar utveckling. 

Metoden som används var enkätstudie som genomfördes med 3220 gymnasielärare i olika 

ämnen. Borg (2011) undersöker lärares förståelse för- och undervisning i begreppet hållbar 

utveckling utifrån aspekter som ämnestillhörighet och yrkeserfarenheter. Resultaten visar 

bland annat att det ekologiska perspektivet var det perspektiv som flest lärare identifierade, 

samt att lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling grundar sig i deras ämnestradition, 

men även i hur många års erfarenheter som lärare har.  

 

I doktorsavhandlingen Caring for people and the planet – preeschools children’s knowledge 

and practices of sustainability, redogör författaren Farhana Borg (2017) för delar av hållbar 
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utveckling och elevers förståelse för begreppet. Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen 

om förskolebarns lärande, med fokus på förskolebarns egenrapporterade kunskaper och 

praktiska färdigheter i miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. 

Avhandlingen delas upp i fyra delar, ekonomisk jämställdhet och hållbarhet, ekonomisk 

kunskap och beteende, förskolebarns kunskap om miljöpåverkan samt barns lärande för ett 

hållbart samhälle. Elevers kunskaper och praktiska färdigheter har samlats genom metoderna 

intervjuer och observationer, data har samlats in med både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. I avhandlingen analyserades elevernas kunskaper i förhållande till läroplanens mål 

bland annat. Resultaten visade på elevers kunskaper i delar av de tre dimensionerna samt 

visade på hur eleverna införskaffat dessa kunskaper. Elevernas kunskap visade på erfarenheter 

av hur man använder pengar, sorterar sopor samt hur olika transportsätt påverkar miljön. 

Avhandlingen visar på tydliga delar av de tre dimensionerna och elevers uppfattningar om de 

olika delarna. Resultatet visade även ett positivt samband mellan deklarativa kunskaper och 

funktionella kunskaper om hållbar utveckling, barnen bör ges möjlighet att delta i 

diskussioner men även i praktiska aktiviteter om hållbarhetsfrågor. Föräldrarna, lärare och TV 

visade sig vara de viktigaste källorna till barns kunskap om hållbarhetsfrågor. Studien ger stöd 

för att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner i förskolans dagliga 

verksamhet.  

 

I tidigare studien Hållbar utveckling i läromedel för F-3 – en kvalitativ studie med ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv, av författaren Nina Johanen (2017) redogörs för de tre 

dimensionernas utrymme i läromedel för grundskolan. Syftet med studien är att undersöka 

innehållet i läromedel om hållbar utveckling för årskurs F-3 utifrån ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv och belysa vilket utrymme de tre dimensionerna ges. Undersökningen är kvalitativ 

och man har analyserat innehållet i läromedel utifrån metoden innehållsanalys. Metoden har 

gått ut på att plocka ut meningsbärande enheter i läromedlen för att peka på vilken dimension 

som ges mest utrymme. Resultaten visade att den ekologiska dimensionen ges störst utrymme 

i läromedel om hållbar utveckling. De meningsbärande enheterna i materialet skildrade flest 

delar från den ekologiska hållbarheten och en slutsats drogs som innebar en uteslutning av 

den sociala och ekonomiska dimensionen.  

 

Borg (2017) och Borg (2011) visar båda på vikten av att integrera de tre dimensionerna men 

även problemet med att utesluta en dimension i arbetet med hållbar utveckling. Mitt bidrag till 

tidigare forskning är att vidare försöka komma åt eventuella orsaker som kan ligga till grund 
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för uteslutning av en dimension i undervisning i hållbar utveckling. Möjliga förklaringar till 

problem med att inkludera alla tre dimensioner i undervisningen skulle kunna vara: lärares 

förståelse för begreppet, otillräckligt material, olika undervisningstraditioner samt ytterligare 

en svårighet, nämligen hur man anpassar undervisningen till lägre åldrar. Dessa hypoteser ska 

presenteras i teori delen för att visa på möjliga förklaringar som kan ligga till grund för 

uteslutning av de tre dimensionerna.  

3. Teoretiska utgångspunkter  
 

Denna del redogör för förklaringar av den sociala, ekologiska och ekonomiska 

dimensionerna. Aspekter av de tre dimensionerna ska användas för att analysera vilka delar av 

dimensionerna som skildras i lärarens undervisning och undervisningsmaterial. Slutligen 

kommer de tre dimensionerna förklaras i förhållande till varandra för att skapa en förståelse 

för hur den ena dimensionen kan påverka den andra. Detta är väsentligt för att kunna sätta den 

första frågeställningen i ett sammanhang och kunna relatera lärarnas undervisning samt 

material till delar av innehållet i de tre dimensionerna. Slutligen kommer en förklaring av 

förhållandet mellan de tre dimensionerna, för att därefter analysera den andra frågeställningen 

om huruvida läraren möjliggör eller utesluter undervisning i de tre dimensionerna i 

förhållande till varandra.  

 

3.1. Tre dimensioner av hållbar utveckling  
 

Den sociala dimensionen innefattar inkluderande och demokrati. Rättvisa och jämlikhet är 

centrala aspekter för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Författarna Håkan Gulliksson och 

Ulf Holmgren (2015) beskriver i boken Hållbar utveckling – Livskvalitet, beteende och teknik 

att varken ekonomiska eller ekologiska åtgärder för hållbarhet kan ske om inte medborgarna 

litar på dem som bestämmer. Sociala relationer är därmed av stor vikt för att nå en hållbar 

utveckling. I SOU beskrivs att den sociala dimensionen ”lyfter fram betydelsen av att 

resurser, inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt, att alla 

människor får tillgång till en social service och att individen känner trygghet och delaktighet” 

(2004:104, s.33). Den sociala hållbarheten handlar främst om interaktiva strukturer mellan 

människor och betydelsen i hänsyn till andra. Gulliksson och Holmgren (2015) delar in 

begreppet social hållbarhet i strukturer, grupperingar och livsvillkor. Politiska, ekonomiska, 
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sociala och kulturella strukturer avgör våra värderingar och hur vi ser på omvärlden. Normer 

och lagar ingår också i strukturer och dessa kan spela en central roll i frågan om beteenden 

och attityder till hållbar utveckling. Sandell, Öhman och Östman (2003) redogör för ett 

demokratiperspektiv i undervisningen, som kan utgöra en del av den sociala dimensionen. De 

menar att skolans arbetsformer ska vara demokratiska, alltså att eleverna ska vara med och 

bestämma innehåll och arbetsformer, perspektivet speglas i arbetet med klassråd.  

 

Den ekologiska dimensionen handlar om miljömässiga aspekter. Ekosystemet spelar en 

central roll och det handlar om att naturresurser inte får förstöras i större mån än de 

återhämtar sig. Ekologiska dimensionen handlar enligt SOU om att ”värna om ekosystemets 

tjänster och återhämtningsförmåga, vilka är en förutsättning för en långsiktig social välfärd 

och ekonomisk utveckling” (2004:104, s.33). Det är nödvändigt att förstå sammanhangen i 

naturen och människans roll i skapelsen för att nå ett hållbart samhälle (Gulliksson och 

Holmgren 2015). Det är människans ansvar att värna om den ekologiska mångfalden och att 

handla på ett sätt som främjar naturens kretslopp. För att nå en ekologisk hållbarhet bör 

människan värna om miljön genom att begränsa användningen av naturresurser, energi och 

material. Gulliksson och Holmgren (2015) stämmer överens med detta och beskriver att 

ekologisk hållbarhet innebär en bevaring av den biologiska mångfalden samt av jordens och 

ekosystemets produktionsförmåga, detta genom att begränsa resursanvändningen på ett 

effektivt sätt.  

 

Den ekonomiska dimensionen handlar om att sträva efter en ekonomisk hållbarhet som 

innefattar rättvisa löner bland annat. Centrala aspekter i den ekonomiska dimensionen är 

produktion och konsumtion, vilka utgör en ekonomisk tillväxt, samtidigt som det sätter sina 

spår i den ekologiska hållbarheten. Gulliksson och Holmgren (2015) menar att den 

ekonomiska dimensionen omfattar bland annat resursfördelning, marknads-, och 

miljöekonomi och sociala aspekter. För att nå en ekonomisk hållbarhet bör man investera i 

sina resurser med avseende till jordens begränsade resurser.  

 

3.1.1. Tre dimensioner i ett komplext sammanhang 
 

De tre dimensionerna i hållbar utveckling förklaras som fraktioner i förhållande till varandra 

på följande sätt: de ekologiska problemen som uppstår, som till exempel miljöförstöringar, 
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har sin grund i den ekonomiska dimensionen. Produktionen för negativa konsekvenser på 

miljön vilket leder till miljöproblem, det kan handla om att den ekonomiska tillväxten bygger 

på en större resursanvändning. Emellertid medför produktionen konsumtion vilket leder till en 

ekonomisk hållbarhet. En ekonomisk ohållbarhet kan även leda till en social ohållbarhet, 

eftersom den ekonomiska dimensionen är inbäddad i den sociala välfärden. Persson och 

Persson (2015) betonar vikten av att en ekonomisk och social utveckling bör vägas mot 

jordens ekologiska förutsättningar. Den sociala dimensionen kan även påverka den 

ekonomiska dimensionen, om de sociala omständigheterna förändras hos en individ kan det 

leda till förändrade förutsättningar för de ekonomiska omständigheterna. Sund och Sund 

(2017) beskriver på vilket sätt de miljömässiga aspekterna påverkas av sociala och 

ekonomiska aspekter, och hävdar att ”i en ämnesintegrerad undervisning behandlas frågor om 

hållbar utveckling och de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven ofta samtidigt 

eftersom frågorna är så komplexa att det är svårt att skilja perspektiven åt” (2017, s.10). Ett 

sätt att integrera de tre dimensionerna samtidigt i undervisningen är att låta undervisningen 

handla om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.   

 

Först när de tre dimensionerna förklaras i förhållande till varandra kan man skapa en 

förståelse för hur den ekologiska hållbarheten är beroende av den sociala- och ekonomiska 

hållbarheten och tvärtom. För att skapa en hållbar utveckling bör de tre dimensionerna 

överlappa varandra, miljövetaren och pedagogen Sanne Björklund (2014) hävdar följande: 

 

Det är alltså först när dessa olika dimensioner sammanstrålar som man kan tala om 

hållbar utveckling. Det är detta som gör begreppet till det svårfångade fenomen man 

kan uppleva att det är. Det handlar om att hela tiden skifta perspektiv och fråga oss 

vad det är för värde som just nu får fokus, så att vi inte glömmer bort att ta hänsyn 

till de andra dimensionerna. (Björklund 2014, s.20-21). 

 

 Mer konkret kan det handla om att ekonomin ska växa, men samtidigt fördelas rättvist och 

utan att påverka ekosystemet negativt. Den miljöpåverkan som utgörs av de sociala och 

ekonomiska dimensionerna kan leda till stor påverkan på vår planet. Samtidigt ligger den 

ekonomiska dimensionen till grund för-, och styr den mänskliga faktorn. I SOU (2004) 

betonas även vikten av integration av de tre dimensionerna och att de ses som stöd och 

förutsättningar för varandra, vidare redogörs att ”ekonomisk tillväxt brukar framhållas som en 

förutsättning för utveckling. Men samtidigt gäller att inget land kan uppnå en hållbar 
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utveckling om miljön försämras, om välståndet inte fördelas rättvist och om det inte sker en 

tillväxt i det mänskliga kapitalet” (SOU 2004:104, s.33). Vidare beskriver Persson och 

Persson (2015) att ”målet med utbildning hållbar utveckling är en värld där alla har tillgång 

till kvalitativ utbildning som lär ut värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för att 

ställa om samhället och hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga 

utmaningar” (Persson och Persson 2015, s.192). Detta betonar vikten av att lika fokus på de 

tre dimensionerna i undervisning kan ge en helhetsförståelse för begreppet hållbar utveckling 

 

De tre dimensionerna ska användas för att analysera det insamlade materialet från intervjuade 

lärares undervisning och undervisningsmaterial. Materialet ska undersökas för att se om det 

uttrycker aspekter av de tre dimensionerna, men även om det finns explicita hänvisningar till 

hur förhållandet ser ut mellan de tre dimensionerna. För att se tydliga sammanhang i 

intervjusvaren ska analysdelen utgå från en matris för de tre dimensionerna.  

 

Ekologiska dimensionen Sociala dimensionen Ekonomiska dimensionen 

Miljö 

Ekosystem 

Naturresurser 

Återvinning 

Naturens kretslopp 

 

Demokrati 

Rättvisa 

Jämlikhet 

Relationer 

Livsvillkor 

 

Produktion 

Konsumtion 

Fattigdom 

Resursfördelning 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Matris 1 

 

3.2. Fyra hypoteser som möjliga orsaker till uteslutning  
 

Nedan följer en redogörelse för fyra hypoteser som ska användas som teoretiska 

utgångspunkter i analysdelen. Hypoteserna grundar sig i olika antaganden om orsaker som 

kan ligga till grund för att en dimension faller bort eller ges mer utrymme i lärarens 

undervisning.  

 

3.2.1. Lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling 
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Denna del redogör för lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling. Syftet är att 

undersöka på vilket sätt lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling, kan leda till att 

undervisningen utesluter eller möjliggör för en dimension i högre utsträckning. För att 

redogöra lärares förståelse ska denna del utgå från olika undervisningstraditioner, som ofta 

utgör lärarens arbetssätt och grundar sig i lärares förståelse för begreppet.  

 

Lärare förhåller olika perspektiv och deras undervisningsform bygger på en 

undervisningstradition som läraren tillämpar. Även om alla lärare utgår från att 

undervisningen ska omfatta det som framförs i läroplanen och sedan bygger sin undervisning 

på det, kan det ändå se olika ut bland olika lärare. Läroplanen förstås på olika sätt beroende på 

den undervisningstradition man tillämpar, detta kan innebära att lärare lägger fokus på en 

dimension i större utsträckning än den andra. Sandell, Öhman och Östman (2003) menar att 

lärare läser läroplanen och kursplaner utifrån de olika perspektiv som de förhåller, därmed 

läggs skilda betydelser i ord, begrepp och meningar. Lärares förståelse är därmed en 

avgörande faktor som eventuellt kan ligga till grund för uteslutning eller inkludering av de tre 

dimensionerna i undervisningen. Lärares förståelse för begreppet kan synliggöras i olika 

undervisningstraditioner som den faktabaserade undervisningstraditionen, den normerande 

undervisningstraditionen och utbildning för hållbar utveckling.  

 

Den faktabaserade undervisningstraditionen innebär att läraren sätter fokus på fakta och 

begrepp som sedan överför sina kunskaper till eleverna (Sund och Sund 2017). Fakta och 

begrepp kan bland annat vara centralt innehåll ur läroplanen om hållbar utveckling. Den 

faktabaserade undervisningstraditionen ser på vetenskapen som lösning på människors 

problem. Traditionen tar form under 1960 och 1970-talet och ansluter till essentialismen. 

Essentialismen handlar om att själva ämnet ställs i centrum där undervisningen ska förmedla 

vetenskapliga begrepp.  

 

Den normerande undervisningstraditionen tar form under 1980-talet och handlar däremot om 

att försöka förändra elevers attityder genom goda kunskaper (Sund och Sund 2017). 

Undervisningstraditionen utgår alltså från att skapa ett samband mellan kunskap om 

miljöproblem, miljövänliga värderingar och ett miljövänligt beteende. Därmed betraktas 

miljöproblemen som en konflikt mellan människan och naturen. Denna undervisningstradition 

ansluter till progressivismen som till skillnad från essentialismen ställer eleven i centrum. Det 
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innebär att undervisningen utgår från elevens behov och intressen.  

 

Utbildning för hållbar utveckling är den senaste traditionen från 1990-talet, denna tradition 

visar på ett annat förhållningssätt hos läraren. Här är syftet förutom utvecklade 

ämneskunskaper och livsförändringar, att utveckla elevers förmågor till en 

handlingskompetens (Sund och Sund 2017). Undervisningstraditionen är elevcentrerad och 

ansluter till rekonstruktuvismen, som sätter fokus på undervisningens innehåll och dess olika 

synsätt. Rekonstruktuvismen syftar även till att skapa förutsättningar för elever att kritiskt 

värdera olika alternativ. Målet är att engagera eleverna i miljö- och utvecklingsfrågor samt i 

demokratiska samtal om hållbar utveckling. ”Fokus i undervisningen ligger på hållbar 

utveckling där såväl ekologiska som sociala och ekonomiska perspektiv vävs in” (Sandell, 

Öhman och Östman 2003, s.138). Centrala ämnen och kunskapsområden i hållbar utveckling i 

undervisningen bör omfatta ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Eleverna bör vara 

aktivt deltagande och integreras arbetsprocessen med demokratiska värdegrunder, därmed 

spelar eleverna en central roll i undervisning i hållbar utveckling. 

 

Eftersom undervisningstraditionerna skildrar olika arbetssätt i hållbar utveckling, kan det 

innebära att undervisningens utformning först och främst beror på vilken 

undervisningstradition läraren arbetas inom. Sund och Sund (2017) menar att begreppet 

hållbar utveckling är öppet och tolkningsbart, detta innebär att lärarnas undervisning kan 

variera utifrån den tolkning som hen har för begreppet och därmed förutsätta en viss 

förståelse. Genom att undersöka på vilka sätt lärare arbetar med hållbar utveckling i 

undervisningen, kan man få en tydlig bild av vilka delar som läraren väljer att sätta mest 

fokus på eller som faller bort. ”De sätt en lärare arbetar med sin undervisning är 

betydelsefulla” (Sund och Sund 2017, s.27). Eftersom läraren förmedlar sin kunskap till 

eleverna blir det tydligare att framhäva lärarens förståelse för begreppet. Lärarens förståelse 

för begreppet utgör även undervisningen som grundar sig i undervisningstraditionen. 

Undervisningstraditionen utbildning för hållbar utveckling innebär nya miljökunskaper som 

vuxit fram under senare år, med en större komplexitet i miljöfrågor med ökad uppmärksamhet 

på demokratiaspekten. De miljökunskaper som har vuxit fram under senaste åren har de flesta 

lärare inte fått tillgång till, dessa kunskaper är centrala för att förstå innebörden av hållbar 

utveckling (Skolverket 2002, s. 142).  
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Undervisningstraditionerna har utvecklats över tiden, från den faktabaserade 

undervisningen till den normerande miljöundervisningen och på senare tid till 

utbildning för hållbar utveckling. Till en början har den ekologiska dimensionen varit i 

fokus i den faktabaserade undervisningen, då det har handlat om fakta, begrepp och 

kunskap om miljön. Därefter har fokus skiftat till att inkludera den sociala och 

ekologiska dimensionen i den normerande undervisningen genom att visa samband 

mellan människa och natur. Den senaste traditionen utbildning för hållbar utveckling 

handlar om att se samband mellan de tre dimensionerna, och utgår från demokratiska, 

sociala och miljömässiga aspekter. För att undersöka på vilket sätt lärare bedriver sin 

undervisning i hållbar utveckling kommer jag utgå från lärarens förståelse för begreppet 

samt vilken undervisningstradition som hen tillämpar.  

 

3.2.2. Komplexitet i begreppet hållbar utveckling 
 

En annan möjlig förklaring till att undervisningen i hållbar utveckling utesluter eller 

möjliggör fokus på en dimension i större utsträckning än de andra två kan handla om att 

komplexiteten i ämnet gör det svårt för läraren i att bland annat anpassa innehållet till yngre 

elever. Denna del omfattar därmed vilka svårigheter som kan uppstå i att undervisa i sådant 

som ligger långt ovanför elevers kunskaper när de är så pass unga.  

 

Begreppet hållbar utveckling har enligt sund och Sund (2017) många definitioner och det går 

därför inte att låsa fast begreppet i en definition, detta gör begreppet svårgripbart. Målen och 

det centrala innehållet för undervisning i hållbar utveckling i läroplanen ligger långt ovanför 

elevers kunskaper i årskurs 1. Detta kan innebära en svårighet i att skapa förutsättningar för 

lärande om de tre dimensionerna som ömsesidigt beroende av varandra. 

 

För att underlätta lärandeprocessen kan elevers erfarenheter vara en utgångspunkt för lärandet 

i yngre åldrar. Det handlar i första hand om att utgå från det eleverna redan vet, för att sedan 

bygga på det och utveckla nya kunskaper. Enligt Sandell, Öhman och Östman (2003) handlar 

det om att lärandet består av att skapa relationer mellan något som eleverna redan vet och 

sedan jämföra med något som eleverna erbjuds att lära genom att visa på likheter och 

skillnader. ”Genom att skapa sådana likheter och skillnader till det vi redan vet så utvidgar vi 

vår erfarenhet” (Sandell, Öhman och Östman 2003, s.146). Detta kräver lämplig hjälp och 
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visad hänsyn till vad eleverna tidigare kan. Här betonas vikten av att utgå från elevers tidigare 

erfarenheter och kunskaper i hållbar utveckling men även att involvera eleverna i 

undervisningsprocessen. Eleverna spelar en central roll i undervisningen och för att bedriva 

undervisningen i demokratiska vädergrunder krävs även att eleverna integreras i 

arbetsprocessen. 

 

Komplexiteten skildras alltså i att det är för stort avstånd mellan elevernas kunskaper och det 

som ska läras ut. Sandell, Öhman och Östman (2003) stämmer överens med detta och menar 

att ett skäl till lärandeproblem som ofta uppstår i skolan är att de vetenskapliga kunskaperna 

som eleverna skall lära sig bygger på för barnen helt främmande kriterier än de kunskaper 

som eleverna är tänkta att lära sig. Samtidigt som kriterierna är främmande är begreppet 

hållbar utveckling även öppet och komplext. Sund och Sund (2017) menar att en sådan 

öppenhet och komplexitet leder till att utbildning i hållbar utveckling blir utmanande lärarna 

men även ”till en begreppsutveckling där innehållet förändras och omförhandlas i 

diskussioner om vår gemensamma framtid” (2017, s.18). Begreppets öppenhet och 

komplexitet skapar en utmaning för läraren att skapa en förståelse hos eleverna för 

komplexiteten i hållbarhetsfrågor. Läraren bör arbeta med verkliga uppgifter, men dessa ska 

enligt Sund och Sund (2017) inte vara anpassade eller förenklade för skolans verksamhet, 

utan innehåller komplexa sammanhang med flera svar och möjliga lösningar. Ett sådant 

arbetssätt innebär att eleverna deltar i demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt samt 

erbjuds mångfald av pedagogiska metoder, vilket betonas i Skolverket (2010) som redogör för 

arbetssätt som främjar lärandet i hållbar utveckling. Om barnen ges möjlighet att uppmuntras 

att föra fram sina åsikter i demokratiska arbetsprocesser kan leda till en stärkande känsla av 

att kunna förändra. Eftersom begreppet är väldigt abstrakt och svårt handlar det för läraren om 

att ta vara på de potentialer som uppstår när vi människor, barn som vuxna, integrerar med vår 

omvärld (Björklund 2014, s.30).  

 

En annan möjlig förklaring som kan ligga till grund för lärarnas uteslutning av en dimension i 

undervisningen är komplexiteten otillräckligt material. Antagandet om otillräckligt material 

grundar sig i tidigare forskning (Johanen 2017) som visade att den ekologiska dimensionen 

framhävs i större utsträckning än den sociala och ekonomiska dimensionen i tillgängliga 

läromedel. Det som visades i tidigare forskning var att material finns, men att innehållet inte 

är tillräckligt för att visa på hur de tre dimensionerna ömsesidigt är beroende av varandra och 

på vilka sätt.  
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”Flera lärare framhåller ett behov av ett undervisningsmaterial som ger en konkret och 

anpassad vägledning för arbete med miljö och hållbar utveckling. likaså efterlyser man 

läroböcker som på ett mer aktuellt sätt behandlar dessa frågor” (Skolverket 2002, s.133).  

 

Genom att skapa en övergripande bild av lärarens förståelse för begreppet kan man peka på 

förståelsen som en orsak till undervisningens utformning. I första hand gäller det att finna 

aspekter som kan påverka lärarens förståelse, därmed har följande frågor utformats till 

analysdelen: kan lärares förståelse för begreppet bero på olika tolkningar av läroplanen, olika 

erfarenheter och kunskaper om begreppet? Eller kan det bero på den undervisningstradition 

som ligger till grund för lärarens undervisning i hållbar utveckling? (se matris 2). Lärarens 

förståelse för begreppet kan grunda sig i komplexiteten i begreppet hållbar utveckling, som 

även kan vara en avgörande faktor till att en dimension faller bort i undervisningen. Följande 

fråga har utformats för att analysera antagandet: Kan komplexiteten och öppenheten i 

begreppet innebära en svårighet för lärande i hållbar utveckling? En annan orsak som kan 

ligga till grund för komplexiteten i begreppet är att kunskapsnivån ligger långt ovanför 

elevernas förkunskaper. För att undersöka detta i analysdelen har följande frågor utformats: 

Kan åldern innebära en svårighet att anpassa innehåller i hållbar utveckling? Kan det handla 

om att innehållet i begreppet är för eleverna främmande kriterier? Ett sista antagande som kan 

ligga till grund för komplexiteten i att undervisa i hållbar utveckling är att det inte finns 

tillräckligt med material som täcker de tre dimensionerna, anpassat för yngre åldrar. Detta ska 

undersökas i analysdelen utifrån följande fråga: Kan svårigheten ligga i att det finns 

otillräckligt undervisningsmaterial eller otillräcklig innehåll i materialet i hållbar utveckling? 

Dessa hypoteser ska användas som möjliga förklaringar för det som påverkar lärarens 

undervisning i de tre dimensionerna. Antagandet om att undervisningstraditioner kan utgöra 

lärares förståelse för begreppet och därmed undervisningens utformning ska undersökas med 

hjälp av följande matris: 

 

Faktabaserade undervisningstraditionen Normerande undervisningstradition Utbildning för hållbar utveckling 

Fokus på fakta och begrepp 

 

 Ändrad attityd genom goda kunskaper 

 

Utveckla förmåga till 

handlingskompetens 

Överföra kunskaper till elever 

 

Samband mellan kunskap och 

miljöproblem, värderingar och 

beteende 

Elevcentrerad, aktivt deltagande i 

undervisningsprocessen 

Vetenskap som lösning på människors Miljöproblem som konflikt mellan Kritiskt tänkande och värdering av 
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problem människa och natur olika alternativ 

 

Essentialismen 

 

Progressivismen 

Demokratiska samtal om hållbar 

utveckling 

Rekonstruktuvismen 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   Matris 2 

4. Metod och material 
 

Detta avsnitt omfattar metodval och urval som har använts i genomförandet av denna studie. 

En kvalitativ metod har använts för att möjliggöra intervjuer med två lärare i årskurs 1 samt 

en innehållsanalys av undervisningsmaterial. Metodvalet ska först presenteras och därefter 

ska urvalet framföras för att klargöra hur jag gått tillväga med genomförandet av studien.  

 

4.1. Metodval 
 

Denna studie syftar till att skapa en förståelse för lärares undervisning i de tre dimensionerna 

samt att försöka klargöra vilka orsaker som ligger till grund för undervisningen. Metoden 

intervjuer används med utgångspunkt i frågeställningarna för att få en insikt i lärares 

arbetssätt. För att få en övergripande bild av didaktiken i hållbar utveckling ska även metoden 

innehållsanalys användas för att studera de material som lärarna använder. Syftet med 

intervjuerna är att sammanställa olika sätt att utforma undervisning i hållbar utveckling i 

grundskolan, med utgångspunkt i de tre dimensionerna och finna möjlig förklaring för vilka 

orsaker som kan ligga till grund för svårigheter med att inkludera de tre dimensionerna. För 

att göra det mer konkret har en matris sammanställts som pekar på delar av de tre 

dimensionerna samt hur de förhåller sig till varandra. Matrisen ska användas i analysdelen för 

att visa på vilka delar av hållbar utveckling som synliggörs i lärarens undervisning och 

undervisningsmaterial. 

 

För att undersöka detta har djupintervjuer använts med ett specifikt syfte och utgångspunkt i 

forskningsfrågan. Göran Ahrne och Peter Svensson (2013) redogör för djupintervjuer i boken 

Handbok i kvalitativa metoder, och menar att man kan fånga de personliga aspekterna genom 

djupintervjuer. De personliga aspekterna hos den som intervjuas kan användas i studien med 

syftet att ge möjliga förklaringar för eventuella orsaker vid uteslutning av en dimension. 
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Genom att undersöka vilken attityd och förståelse läraren förhåller till begreppet kan peka på 

det som en möjlig förklaring till undervisningen i de tre dimensionerna. Författarna beskriver 

dessa personliga aspekter som identitet, upplevda erfarenheter, värderingar, beslut, kulturell 

kunskap eller kulturella perspektiv (Ahrne och Svensson 2013). Djupintervjuerna har 

genomförts då jag är mer intresserad av mekanismerna, dessa ska undersökas för att kunna 

pröva olika hypoteser som studien utgår från, hypoteserna är som diskuterades ovan: 1) 

lärares förståelse och undervisningstradition, 2) komplexitet att undervisa i lägre åldrar samt 

3) otillräcklig material. Intervjuerna spelades in med lärarnas samtycke och transkriberades 

sedan för att analyseras utifrån studiens teorier.  

 

Efter att djupintervjuerna genomförts analyserades också det material som används av lärarna 

kvalitativt. Materialet är något som kompenserar och kompletterar lärarnas undervisning i 

hållbar utveckling och innehållet är därmed väsentligt att undersöka för att skapa en grund för 

lärarnas utformning av undervisning och hur de tre dimensionerna förankras. Ahrne och 

Svensson (2013) menar att materialet väljs i enlighet med forskningsfrågorna och analyseras 

med hjälp av analysfrågor. Utformning av analysfrågor bör genomföras med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar. Studien syftar bland annat till att undersöka vilka material som 

används och därefter på vilka sätt som materialet möjliggör eller utesluter ett förhållande 

mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Innehållet i materialet undersöks med syftet 

att försöka nå en eventuellt möjlig förklaring till lärares utformning av undervisning i de tre 

dimensionerna.  

 

Ahrne och Svensson (2013) redogör för olika aspekter av texter som kan analyseras, nämligen 

”vad som påstås, [...] vad som argumenteras för eller emot och med vilka argument, vad som 

underförstås [...] hur meningar är konstruerade och vilka ord och uttryck som används” 

(Ahrne och Svensson 2013, s.135). Genom att ta reda på vad som påstås i texten kan jag 

analysera på vilket sätt hållbar utveckling skildras i materialet. Därefter kan jag gå vidare med 

att analysera vilka argument som ligger till grund för påståenden som tagits upp i texten. 

Dessa argument kan användas för att analysera på vilka sätt den ena dimensionen ges mer 

utrymme än den andra. Vidare framhävs det underförstådda genom att analysera påståenden 

och argument för dessa. De ord och uttryck samt hur meningar är konstruerade kan också 

skapa en grund för det underförstådda i texten. Ahrne och Svensson (2013) menar att språket 

betraktas som en social konstruktion som är av stor betydelse för hur man uppfattar 

verkligheten.  
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För att få en ökad förståelse för hur lärarnas undervisning i hållbar utveckling inkluderar de 

tre dimensionerna och ett förhållande mellan dessa, har metodvalet innehållsanalys använts. 

Jag kommer börja med att intervjua två lärare, intervjufrågorna är formulerade på följande sätt 

(se bilaga 1) med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Därefter ska materialet som läraren 

använder i undervisningen analyseras för att visa på ytterligare delar som framhävs av de tre 

dimensionerna. 

  

4. 2. Urval  
 

Jag har kontaktat två lärare i en skola i Stockholm, jag är väl bekant med båda lärarna och har 

varit lärarkandidat i skolan. Lärarna undervisar i grundskolan och har goda erfarenheter av 

läraryrket samt undervisningsstrategier. Metodvalet intervjuer är relevant för att få ta del av 

olika arbetssätt inom hållbar utveckling, men även för att få kunskap om föreliggande orsaker 

till en uteslutning eller inkludering av de tre dimensionerna. Kvalitativa studier uppnår 

trovärdighet och möjligheter till generalisering, därmed har urvalet begränsats till att föra 

djupintervjuer med endast två lärare. Tidigare forskning har studerat lärares undervisning i 

hållbar utveckling för högre åldrar, emellertid saknas forskning om undervisning i lägre åldrar 

samt eventuella orsaker till uteslutning av en dimension. Urvalet i denna studie har gjorts med 

hänsyn till syftet att undersöka på vilka sätt lärarna arbetar med de tre dimensionerna, för att 

sedan pröva eventuella hypoteser/möjliga förklaringar som kan ligga till grund för uteslutning 

av en dimension. 

 

4. 3. Etiska överväganden 
 

Metodvalet har genomförts med utgångspunkt i de fyra huvudkraven för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Staffan Stukat (2011) menar att forskarens rätt 

och möjligheter att bedriva sin undersökning måste ifrågasättas och ställas inför 

individskyddskrav. Vetenskapsrådet (2002) definierar de fyra principerna på följande sätt:  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Undersökningsdeltagarna för denna studie har fått information om 
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deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deltagandet. Lärarna som ska 

intervjuas har även informerats om att de har rätt att avbryta sin medverkan och är frivilliga 

till att delta i undersökningen.   

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. När undersökningsdeltagarna har kontaktas har jag även införskaffat deras 

samtycke, de intervjuade lärarna har alltså samtyckt att medverka i undersökningen. Därmed 

har de gått med på att det insamlade materialet från intervjuerna ska få användas i 

undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet, personuppgifterna ska därför förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Jag har därför tagit hänsyn till de medverkandes uppgifters 

anonymitet, för att tydliggöra detta har jag redogjort kravet för de intervjuade lärarna. Om 

undersökningsdeltagarna hanterar etiskt känsliga uppgifter ska de anteckna ett avtal om 

tystnadsplikt, detta med syfte att uppgifterna om identifierbara elever inte ska vara möjlig att 

komma åt.  

 

Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. Jag har förklarat att de inspelade intervjuerna ska 

transkriberas under samma dag och sedan raderas, därefter ska de endast användas för att 

analysera i undersökning. Materialet som samlas in för undersökningen ska inte användas 

eller utlånas för andra icke-vetenskapliga syften, utan endast användas för forskningsändamål.  

 

4. 4. Analysverktyg 
 

Matrisen med de tre dimensionerna används som analysverktyg för att visa på vilka delar av, 

samt hur, de tre dimensionerna av hållbar utveckling ges utrymme i undervisningen. Matrisen 

utgår till största del från teorin om de tre dimensionerna i hållbar utveckling, och bygger på 

delar av innehållet i de tre dimensionerna. Syftet med matrisen är att spegla på vilka sätt 

innehållet i de tre dimensionerna skildras i lärarens undervisning och undervisningsmaterial 

och sedan undersöka vilka dimensioner som ges mest utrymme och vilka som faller bort. 

Analysen genomförs i två steg, det första är att undersöka om, och i så fall hur, de tre 



 24 

dimensionerna fes utrymme i undervisningen med utgångspunkt i matris 1 med de tre 

dimensionerna. Nästa steg i analysen består av att pröva vilken av de möjliga förklaringarna 

till utrymme som vekar bäst förklara varför denna obalans råder. Det andra steget i analysen 

utgår från matris 2 med undervisningstraditionerna, dessa används som en del av de möjliga 

förklaringarna som ska prövas och förklara obalansen.  

5. Resultat och analys  
 

I följande del redogörs för resultaten av intervjuerna med de två lärarna och en analys av 

resultaten med utgångspunkt i de tre dimensionerna och antaganden om möjliga förklaringar. 

Resultaten av intervjusvaren samt material som läraren använder, presenteras först med 

utgångspunkt i en sammanfattning med delar av de tre dimensionerna i form av en matris. 

Detta för att besvara den första frågeställningen i studien och visa på vilka delar av hållbar 

utveckling som skildras i lärarnas arbetssätt samt material. Den andra frågeställningen 

besvaras genom en analys av lärarnas arbetssätt och material i hållbar utveckling, för att visa 

på vilka sätt en uteslutning eller inkludering av de tre dimensionerna sker. Därefter ska 

intervjusvaren analyseras med syftet att finna möjliga förklaringar till möjliggörande eller 

uteslutande av en dimension i hållbar utveckling. För att skapa en övergripande bild av 

eventuella orsaker ska även materialet analyseras för att finna eventuella orsaker som kan 

ligga till grund för undervisningens utformning.  

 

5.1. Tre dimensioner av hållbar utveckling i undervisningen 
 

Under följande rubrik ska resultaten av intervjufrågorna (se bilaga 1) först presenteras och 

därefter innehållet i materialet som används i undervisning för hållbar utveckling. För att 

redogöra för lärarnas förståelse för begreppet följer först en beskrivning av informanterna. 

Den första läraren benämns med förkortningen L1 (Lärare 1) och den andra läraren benämns 

med förkortningen L2 (Lärare 2). L1 undervisar i årskurs ett och har arbetat som lärare i 37 

år. L2 undervisar också i årskurs ett och har arbetat som lärare i 30 år.  

 

5.1.1. Den ekologiska dimensionen 
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Under intervjun med L1 inledde jag med att fråga om lärarens uppfattning om hållbar 

utveckling och det visade sig att lärarens uppfattning om begreppet satte särskild fokus på den 

ekologiska dimensionen. L1 definierade i första hand begreppet som en miljöaspekt och 

betonade vikten av miljön i hållbar utveckling. L1 berättade att hållbar utveckling för mig är 

att värna om miljön, denna definition av lärarens uppfattning skildras i tidigare forskning 

(Johanen 2017) där resultaten visar att den ekologiska dimensionen ges störst utrymme i 

läromedel i hållbar utveckling. L1 berättade även att i arbetet med den ekologiska 

dimensionen har vi komposterat frukt och jobbat med sopsortering samt pappersinsamlingar, 

detta pekar på väsentliga delar i ekologiska dimensionen som till exempel att naturresurser 

inte ska förstöras i större mån än de återhämtar sig. En begränsad användning av naturresurser 

innebär en bevaring av jordens och ekosystemets produktionsförmåga (Gulliksson och 

Holmgren 2015). 

  

Undervisningen i den ekologiska dimensionen har gått ut på att vi läsa om 

träden för eleverna, därefter har klassen tillsammans diskuterat att man 

inte ska bryta grenar eller ta bort blad i onödan och att värna om 

naturen och naturresurser och pratat om hur miljöproblem kan uppstå i 

längden (Lärare 1, 24/10-2017). 

 

 Lärarens undervisning i den ekologiska dimensionen betonar vikten av bevaring av 

ekosystemets produktionsförmåga genom begränsad resursanvändning på effektivt sätt 

(Gulliksson och Holmgren 2015). L1 berättade att när jag planerat min undervisning har jag 

främst försökt inkludera eleverna genom att föra diskussioner som kan leda till frågor om 

naturen och på så sätt kan vi komma in på vilket beteende vi kan ha för att värna om miljön. 

Med utgångspunkt i matris 1 för de tre dimensionerna bygger undervisningen i den ekologiska 

dimensionen på aspekter som ekosystem, naturresurser, återvinning och naturens kretslopp.  

 

Delar av den ekologiska dimensionen skildras även av lärare 2 som undervisar i årskurs ett. 

L2 uppfattade begreppet hållbar utveckling som en viktig del vad gäller miljön och beskrev 

att det handlar främst om att värna om naturens kretslopp och naturresurser, ett sådant 

påstående av L2 sätter fokus på delar av den ekologiska hållbarheten. I arbetet med den 

ekologiska dimensionen har L2 berättat följande: 
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 vi jobbar med återvinning och pratar om var saker kommer ifrån, 

till exempel att papper kommer från träden i naturen. Vi pratar 

om att vara rädd om miljön och liv till varenda liten blomma, träd 

och insekt och påtalar varför de finns och är viktiga för 

ekosystemet (Lärare 2, 26/10-2017). 

 

L2s sätt att beskriva undervisningen i den ekologiska dimensionen återfinns i matrisen med 

de tre dimensionerna, som pekar på naturens kretslopp, återvinning, naturresurser och 

ekosystem som viktiga aspekter. En förståelse för vikten av att bevara växter och djur i 

miljön samt för vart saker kommer ifrån, innebär en förståelse för ekosystemet och 

återvinning. L2 menar att arbetet går ut på att förmedla för barnen hur papper kan samlas 

in och sorteras för att vara sparsam med och bevara material som kommer från naturen, 

utöver aspekter ur matris 1 för den ekologiska dimensionen betonas även L2 undervisning 

vikten av människans roll i miljön. L2 berättade följande: 

 

 Arbetet med kompensering, återvinning och sopsortering kräver att 

alla bidrar i lika stor mån, det handlar om en rutin som man ska följa 

snarare än att förmedla vikten av detta i ett undervisningstillfälle, till 

exempel genom att visa barnen att vi går ut med komposten och att vi 

inte slänger det i soppåsen, eller att det som hittas i naturen som inte 

hör dit ska plockas upp (Lärare 2, 26/10-2017).  

 

Detta synliggörs även av Gulliksson och Holmgren (2015) som pekar på människans ansvar 

att handla på ett sätt som främjar naturens kretslopp och värna om den ekologiska 

mångfalden. L2 menar att den största biten av undervisning i hållbar utveckling är det 

dagliga arbetet samt att det integreras i alla ämnen och hela tiden.  

 

5.1.2. Den sociala dimensionen 
 

Vad gäller arbetet med den sociala dimensionen är rättvisa, jämlikhet och demokrati centrala 

aspekter. Matris 1 för de tre dimensionerna framhåller bland annat demokrati, rättvisa, 

jämlikhet och relationer som centrala aspekter i den sociala hållbarheten. L1 arbetar särskilt 

med relationer till varandra, att kunna samarbeta, leka och umgås med vem som helst och 
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visa på att alla är lika mycket värda. Lärarens påstående skildras i SOU (2004:104) som 

handlar om bland annat betydelsen av jämlikhet och individers trygghet och delaktighet.  

L1 berättade att i arbetet med den sociala dimensionen betonas vikten av klassen som en 

grupp som hör ihop och hjälps åt för att alla ska lyckas, men arbetet kräver även att vissa 

normer och regler ställs som alla ska följa för att nå en rättvis skolgång. Påståendet skildras i 

Gulliksson och Holmgrens (2015) definition av social hållbarhet, som delas in i strukturer, 

grupperingar och livsvillkor och utgör normer och lagar som leder till rättvisa och jämlikhet. 

Arbetet med jämlikhet och regler för hur man ska bete sig mot varandra i skolan kan vara en 

utgångspunkt för att lyfta betydelsen av sociala relationer och därmed en social hållbarhet. 

 

 Även L2 beskrev att arbetet i den sociala dimensionen fokuserade mest på sociala aktiviteter 

som stärker barnens kamratskap och vänskap. Sådana gruppstärkande och sociala aktiviteter 

kan innebära att eleverna känner trygghet och delaktighet i skolan och i längden kan dessa 

övningar innebära ett socialt hållbart samhälle. L2 menade att det i största mån handlar om att 

eleverna ska lära sig att tolerera varandra och visa varandra respekt, detta pekar på aspekter 

ur matris 1 som bland annat relationer och jämlikhet. Både L1 och L2 arbetar med klassråd i 

undervisningen som går ut på att elever deltar och samtalar om normer och regler i skolans 

vardag. L1 påpekade att vid klassrådstillfällena får eleverna möjlighet att delta i en 

demokratisk arbetsprocess där vi både pratar om normer och regler men även om hur en 

sådan process organiseras och genomförs. Detta betonas även under centralt innehåll för 

Samhällskunskap, där beskrivs att undervisningen ska behandla normer och regler i elevens 

livsmiljö, till exempel i skolan, samt hur möten, till exempel klassråd, organiseras och 

genomförs (Läroplan 2016, s.200-201).  

 

5.1.3. Den ekonomiska dimensionen 
 

Undervisning i den ekonomiska dimensionen var inte särskilt centralt för lärarna, L1 berättade 

följande: vi pratar inte så mycket om ekonomi med barnen men det brukar ske genom att visa 

eleverna att inte vässa pennan i onödan eller slösa på saker och ting, till exempel att ta ett 

stort papper och rita en liten bild och sen slänga pappret. L1 arbetar på ett sätt som får 

eleverna att inse värdet av saker och ting, ett sådant arbetssätt skildrar delar i matris 1 som 

konsumtion och resursfördelning. Lärare 1 berättade att även i matsalen arbetar vi för att 

eleverna inte ska ta för mycket mat och sedan slänga och påtalar vikten för både skolans 
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ekonomi samt miljön. Ett sådant arbetssätt kan innebära att investera i sina resurser med 

avseende till jordens begränsade resurser (Gulliksson och Holmgren 2015). L2 betonade 

däremot vikten av att återanvända saker, vi pratar om att allting inte bör vara nytt och att det 

inte är viktigt att byta fungerande saker eftersom det kostar pengar, och att man istället kan 

skänka det till någon behövande. Lärarens diskussioner kring den ekonomiska hållbarheten 

pekar på resursfördelningen i matris 1. L2 berättade att ibland hävdar vissa elever att de har 

mycket pengar och kan köpa nytt, då gäller det att avdramatisera problemet med pengar och 

lägga det på miljöaspekten istället och jordens begränsade resurser. Genom att peka på en 

sådan aspekt framgår ett tydligt sammanhang mellan den ekonomiska och ekologiska 

hållbarheten, i detta fall försöker L2 visa på hur dessa hör ihop. Detta betonas även av 

Gulliksson och Holmgren (2015) som beskriver att den ekonomiska hållbarhetens delar som 

produktion och konsumtion, sätter sina spår i den ekologiska hållbarheten. L2 betonar vikten 

av att vara sparsam med pengar och att värna om det man har, följden av detta är en bevaring 

av resurser och i sin tur ett främjande av naturens kretslopp.  

 

Det övergripande med den ekonomiska hållbarheten var enligt båda lärarna FN dagen, som 

handlar om att uppmärksamma barns livssituation över hela världen. Syftet är att arbeta med 

mänskliga rättigheter, förbättrad hälsa och ökad jämställdhet. L2 berättade att det som särskilt 

uppmärksammats om barns olika livssituationer är att alla barn får inte gå i skolan i många 

länder, vilket även pekar på fattigdomen som en viktig aspekt. Här blir aspekter från matris 1 i 

den ekonomiska dimensionen resursfördelning och fattigdom synliga för eleverna. L1 

berättade att det blir tydligare för eleverna att förstå sig på andras livssituationer då vi har 

många barn som kommer från- eller vars släkt kommer från olika fattiga och krigshärjade 

länder.  

 

De tre dimensionerna som fraktioner i förhållande till varandra innebär att den ena 

hållbarheten kan påverka eller ligga till grund för den andra hållbarheten. Undervisningen i 

den ekologiska hållbarheten har för både L1 och L2 inneburit att eleverna lär sig att 

kompensera frukt, sopsortera, återvinna och värna om naturresurser och ekosystemet. 

Undervisning för båda lärarna har pekat på eleven och den enskilda individen som en central 

roll vad gäller miljön. Persson och Persson (2015) beskriver även att målet med hållbar 

utveckling är att i utbildning lära ut värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för att 

hitta lösningar på bland annat de miljömässiga utmaningarna. I detta fall har lärarna 

undervisat på ett sätt som betonar vikten av den sociala hållbarheten i förhållande till den 
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ekologiska hållbarheten, genom att visa hur elevernas beteende kan påverka miljön. L2 

berättade följande: 

 

hur barn mår spelar också en stor roll, när barn blir stressade, 

osams eller att det inte fungerar socialt, då blir de mindre benägna 

att ta hand om sin miljö också. Det är oftast då barnen förstör sudd, 

bryter pennor, kladdar och kastar saker omkring (Lärare 2, 26/10-

2017).  

 

Påståendet visar att återigen att den sociala hållbarheten som inkluderar välmående och hälsa, 

kan ligga till grund för en ekologisk hållbarhet. Detta betonas även av Sund och Sund (2017) 

som menar att de miljömässiga aspekterna påverkas av de sociala aspekterna. L2 menade att 

om du har en grupp som fungerar bra ihop så är det lättare att prata om att ta hand om saker 

och barnen blir per automatik räddare om varandras saker och gemensamma saker. 

Problemet bör angripas från båda hållen och man måste visa eleverna att om vi ska trivas 

här så måste vi vara rädda om vår miljö, vi blir inte lyckliga av avbrutna pennor, förstörda 

sudd och kladd. Påståendet visar att även miljömässiga aspekter kan ligga till grund för det 

sociala, detta är emellertid inte något som läraren förmedlar i sin undervisning. 

 

I arbetet med FN-dagen har den sociala och ekonomiska dimensionen haft en central roll. L1 

beskrev att arbetet med mänskliga rättigheter och allas lika värde har främst utgått från att 

belysa barns olika ekonomiska situationer runt om i världen, vidare berättade L1 att genom 

att visa hur andra bor och lever har eleverna fått en inblick i hur pengar kan utgöra hur man 

bor och hur rättigheter kan utgöra hur man mår, men även tvärtom. I detta fall har läraren i 

sin undervisning belyst på vilket sätt den sociala hållbarheten kan vara inbäddad i den 

ekonomiska hållbarheten och hur de kan påverka varandra och den ekologiska hållbarheten. 

Detta instämmer i Persson och Perssons (2015) påstående om att en ekonomisk och social 

utveckling bör vägas mot jordens ekologiska förutsättningar. När eleverna får en inblick i hur 

den sociala och ekonomiska hållbarheten kan ligga till grund för den ekologiska hållbarheten 

kan de skapa en förståelse för begreppets helhet. Dels i SOU (2004:104) betonas vikten av en 

integration av de tre dimensionerna där de ses som stöd och förutsättningar för varandra, men 

även av Björklund (2014) som menar att dimensionerna bör sammanstråla för att tala om en 

hållbar utveckling. 
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5.1.3. Tre dimensioner av hållbar utveckling i undervisningsmaterialet 
 

Lärarna plockar sitt material i hållbar utveckling på nätet, materialet plockas med 

utgångspunkt i det som undervisas där och då. Lärarna har kompletterat sin undervisning i 

hållbar utveckling med kortfilmerna Vara vänner (www.ur.se), berättelserna handlar om 

empati, kompisskap och mod. Till filmerna finns även en lärarhandledning tillgänglig, där 

beskrivs att syftet med filmerna är att ”förebygga mobbning, motverka pågående mobbning, 

hjälpa barnen att skapa en större förståelse för vad mobbning är, hur det fungerar och vad man 

kan göra åt det”. Syftet är även att ”stödja barn att sätta egna gränser för när de upplever sig 

kränkta och vara ett stöd i arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

elever” (UR skola handledning 2017). I handledningen finns även frågor tillgängliga som är 

särskilt anpassade till varje film, dessa frågor kan man ta upp och diskutera tillsammans med 

eleverna.  

 

Filmerna slutar olyckligt men sedan backar bandet och rollfigurerna handlar då annorlunda 

och berättelsen ges ett bättre slut. Filmerna är på så sätt upplagda för att skapa diskussion, 

frågor och tankar hos eleverna. Även innehållet i undervisningstraditionen Utbildning för 

hållbar utveckling i matris 2, betonar vikten av kritiskt tänkande och olika alternativ. Här 

skildras även rekonstruktuvismen som syftar till att skapa förutsättningar för elever att kritiskt 

värdera olika alternativ, i detta fall handlar det om att tittarna själva ändrar filmens manus. 

Filmerna innehåller verklighetsbaserade situationer i skolans verksamhet vilket kan vara en 

möjlighet för elever att relatera till det som sker och föreställa sig själv i den situationen. 

Undervisningstraditionen Utbildning för hållbar utveckling i matris 2 speglas återigen vad 

gäller den elevcentrerade synen och att skapa aktivt deltagande elever. 

Undervisningsmaterialet är alltså elevcentrerat och öppnar upp för diskussioner samt kritiskt 

tänkande, detta kan innebära att eleverna ges möjlighet att skapa förutsättningar för utvecklad 

förmåga till handlingskompetens (matris 2). Med hjälp av undervisningsmaterialet blir 

eleverna integrerade i undervisningen och detta pekar på ett demokratiperspektiv i 

undervisningen som enligt Sandell, Öhman och Östman (2003) innebär att eleverna är med 

och bestämmer innehåll i undervisningen.  

 

För elever i årskurs 1-3 handlar filmerna bland annat om att vara ny i klassen, att vara olik 

sina kompisar och att hamna utanför. Materialet pekar på aspekter ur den sociala dimensionen 

och inkluderar interaktiva strukturer mellan människor och betydelsen i hänsyn till andra. De 

http://www.ur.se/
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sociala aspekterna redogörs även i SOU, där betonas vikten av jämlikhet, rättvisa, trygghet 

och delaktighet (SOU 2004:104). Undervisningsmaterialet består av 9 kortfilmer pekar på 

viktiga aspekter i sociala relationer som eleverna kan relatera till. En av filmerna handlar om 

Ida som blir utfryst i klassen, hon får ont i magen när hon ska gå till skolan eftersom hon inte 

får umgås med klasskamraterna. En dag får Ida reda på att en klasskamrat ska ha disco, och 

alla utom Ida är bjudna. Frågor som kan diskuteras ur lärarhandledningen är följande: Hur ska 

man göra när man bjuder till kalas? Hur gör du om du är bjuden men inte alla? Vem skulle du 

berätta för om du var ledsen? En annan film handlar om Maria som har det jobbigt hemma 

och hamnar utanför i skolan, hon kallas ibland för Skit-Maria av sina klasskompisar som 

säger att hon luktar och har smutsigt hår. Hennes mamma är sjuk och de gör aldrig något kul 

tillsammans, men Maria bestämmer sig för att berätta något helt annat istället. Frågor som kan 

diskuteras ur lärarhandledningen är följande: Varför väljer Maria att ljuga om vad hon har 

gjort i helgen? Hur ska man göra om man tror att någon i klassen har det jobbigt hemma? 

Vem skulle du berätta för om du hade det svårt? Berättelserna om Ida och Maria pekar på 

väsentliga aspekter i värdegrundsarbetet som mobbning, pedagogik, sociala relationer, 

sociologi och värdegrund. Samtliga frågor öppnar för diskussioner bland eleverna och skapar 

förutsättningar för att inta andras perspektiv och därmed kritiskt tänkande och värdering av 

olika alternativ som framhålls i Utbildning för hållbar utveckling (matris 2).  

 

 En annan film handlar om Emanuel som sviker sin kompis Elvira. De är kompisar hemma, 

men Emanuel vill inte umgås med Elvira i skolan eftersom han är rädd för att bli retad om han 

leker med en tjej. Frågor som kan diskuteras ur lärarhandledningen är följande: Varför tycker 

vissa att det är konstigt att tjejer och killar leker tillsammans? Hur skulle du ha gjort om du 

var Elvira? Hur känns det när någon bara vill vara kompis hemma, och inte i skolan? 

 Här lyfts delar som värdegrund, mobbning, sociala relationer, sociologi, empati och 

kamratskap. Dessa delar speglas i den sociala dimensionen där väsentliga aspekter är 

demokrati, rättvisa, jämlikhet, relationer och livsvillkor. En annan film handlar om Gabriel 

som tycker om färgglada kläder, teater och musik, vilket ingen av de andra killarna i klassen 

tycker om. Gabriel vill vara prinsessa under en sagopjäs av klassen men detta tillåts inte av 

läraren som säger att det bara är flickor som kan vara prinsessor och klasskamraterna 

gapskrattar åt Gabriel. Gabriel förstår inte varför det finns regler för hur tjejer och killar ska 

vara. Frågor som kan diskuteras ur lärarhandledningen är följande: Varför skrattar 

klasskompisarna när Gabriel säger att han vill vara prinsessa? Varför blir man ibland retad om 

man vill göra något som inte alla andra gör? Finns det regler för hur killar och tjejer ska vara? 
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Varför är det så? Berättelsen pekar på väsentliga aspekter ur värdegrundsarbetet som genus 

och jämställdhet, könsroller, socialt kön, genusfrågor och sociala frågor. Här skildras bland 

annat normkritik och könsroller, detta framhålls i Gulliksson och Holmgrens (2015) 

redogörelse för begreppet hållbar utveckling som innefattar strukturer där normer ingår och 

spelar en central roll i frågan om beteende och attityder.  

 

Undervisningsmaterialet lägger särskild betoning på samhällsvetenskap, sociala relationer, 

mobbning, värdegrund och jämlikhet, men även könsrollsfrågor, normkritik, socialpsykologi 

och elever med särskilda behov. Därmed sätter materialet stor vikt på den sociala 

hållbarheten. Även om den ekologiska och ekonomiska dimensionen inte gavs något utrymme 

i undervisningsmaterialet, kan de sociala aspekterna som framkommit ses som en grund för 

arbetet i hållbar utveckling. Att eleverna ges möjlighet att reflektera kring sociala 

hållbarhetsfrågor kan i sin tur underlätta förståelsen i arbetet med den ekologiska och 

ekonomiska dimensionen. Enligt SOU (2004:104) ses de tre dimensionerna som stöd och 

förutsättningar för varandra. När eleverna får ta del av arbetet med undervisningsmaterialet 

och få möjlighet till kritiskt tänkande, värdering av olika alternativ, beteenden och attityder 

skapas förutsättningar för utvecklad förmåga till handlingskompetens. Denna 

handlingskompetens kan underlätta arbetet i hållbar utveckling. Detta framhålls även av 

Persson och Persson (2015) som hävdar att värderingar, beteenden och livsstilar är en 

avgörande faktor för att hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga 

utmaningar.  

 

 Slutsatsen utifrån min analys av undervisningsmaterialet är att lärarnas undervisningsmaterial 

som stödjer deras arbete i hållbar utveckling har endast skildrat delar av den sociala 

dimensionen. Detta innebär att såväl den ekologiska som den ekonomiska dimensionen 

utesluts i materialet och det finns inga tydliga samband mellan de tre dimensionerna i 

innehållet. 

 

5.2. Prövande av fyra hypoteser som möjliga orsaker 
 

I den första delen av analysen av intervjusvaren kom jag fram till att undervisning i de tre 

dimensionerna fördelas så att fokus sätts på den ekologiska hållbarheten. Analysen av 

undervisningsmaterialet visade att den sociala hållbarheten var i fokus. För att förklara denna 
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obalans ställde jag inledningsvis upp fyra hypoteser, möjliga förklaringar till varför det blir på 

det sättet. Nedan följer en analys av mina resultat utifrån var och en av dessa möjliga 

förklaringar.  

 

5.2.1. Lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling 
 

Hypotes 1 vad att lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling spelar en central roll vad 

gäller undervisningens utformning och innehåll. Sund och Sund (2017) menar att på grund av 

att begreppet är öppet och tolkningsbart kan det innebära en variation i lärarnas undervisning. 

Vid frågan om lärarnas uppfattning av begreppet berättade L1 att hållbar utveckling för mig 

är att värna om miljön, det har handlat om miljön så länge jag kan minnas, påståendet 

grundar sig i att den ekologiska dimensionen sätts i fokus vid uppfattning av begreppet hållbar 

utveckling. Även L2 uppfattade begreppet som en miljöaspekt och menade att det handlar 

främst om att värna om naturens kretslopp och naturresurser, även detta påstående betonar 

vikten av den ekologiska dimensionen. Lärarnas uppfattning kan handla om en viss 

undervisningstradition som utgör undervisningen, enligt Sund och Sund (2017) är de sätt en 

lärare arbetar med sin undervisning betydelsefulla. Med utgångspunkt i matris 2 för 

undervisningstraditionerna kan lärarnas uppfattning i hållbar utveckling skildras i delar av 

både den normerande undervisningstraditionen men även i utbildning för hållbar utveckling. 

 

 I arbetet med hållbar utveckling har L1 bedrivit undervisning som inkluderat gemensamma 

diskussioner med elever om miljöproblem, demokratiska processer så som klassråd och 

diskussioner om hur elevers beteende kan påverka miljön. Arbetet av L1 skildras i delar av 

matrisen för undervisningstraditioner som ändrad attityd genom goda kunskaper, samband 

mellan beteende och miljöproblem, dessa ingår i den normerande undervisningstraditionen. 

Undervisningstraditionen utbildning för hållbar utveckling visar på ett förhållningssätt hos 

läraren som innebär fokus på undervisningens innehåll och dess olika synsätt och utgår från 

rekonstruktuvismen. L1 arbetar på ett sätt som engagerar eleverna i miljö- utvecklingsfrågor 

och utvecklar elevers förmågor till en handlingskompetens (Sund och Sund 2017). Även delar 

i den normerande undervisningstraditionen skildras i undervisningen av L1, genom 

diskussioner med eleverna om hur de kan handla på ett sätt som främjar miljön har läraren 

arbetat för att eleverna ska se samband mellan kunskap och miljöproblem, värderingar och 
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beteende. Här skildras även progressivismen som ställer eleven i centrum och utgår från 

elevens behov och intressen (Sund och Sund 2017).  

 

I arbetet med hållbar utveckling har L2 bedrivit en undervisning som innefattat bland annat 

gemensamma diskussioner, utvecklade diskussioner om förhållandet mellan människa och 

miljö, aktivt deltagande av elever, en rutin, en demokratisk process så som klassråd, 

värderingar och beteenden och kritiskt tänkande. Med utgångspunkt i matrisen för 

undervisningstraditionerna bedriver L2 sin undervisning utifrån traditionen utbildning för 

hållbar utveckling. L2 sätter fokus på att visa på vilka sätt elevers handlingar kan sätta spår i 

den ekologiska välfärden. Sandell, Öhman och Östman (2003) menar att inom traditionen 

utbildning för hållbar utveckling läggs fokus på undervisningen för hållbar utveckling där 

såväl ekologiska som sociala och ekonomiska perspektiv vävs in. När L2 visar eleverna ett 

förhållande mellan elevers handling och den ekologiska välfärden vävs både sociala och 

ekonomiska aspekter in. Delar ur matrisen för undervisningstraditioner som utveckla förmåga 

till handlingskompetens, elevcentrerad, aktivt deltagande i undervisningsprocessen, kritiskt 

tänkande och värdering av olika alternativ skildras i undervisning av L2.  

 

Resultatet visar att hypotes 1 om lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling kan 

förklara till viss del att undervisningen i de tre dimensionerna fördelas så att fokus sätts på en 

dimension. Både L1 och L2 konstaterar att deras uppfattning av begreppet hållbar utveckling 

har varit miljömässiga aspekter, vilket pekar på den ekologiska dimensionen. Lärarnas 

undervisning grundar sig i aspekter av undervisningstraditionerna normerande 

undervisningstradition samt utbildning för hållbar utveckling. L1 bedriver sin undervisning 

med en betoning på värdefrågor som till exempel hur elevens beteende kan leda till de 

miljöproblem som uppstår. L1s undervisning utgår från den normerande 

undervisningstraditionen och sätter därmed fokus på sociala och ekologiska aspekter.  L2 

bedriver sin undervisning med en betoning på demokratiska samtal och även hur elever kan 

tänka kritiskt och värdera olika alternativ. L2s undervisning utgår från 

undervisningstraditionen utbildning för hållbar utveckling, fokus sätts på sociala, ekologiska 

och ekonomiska aspekter men även sambandet mellan dessa. Lärarens förståelse och 

undervisningstraditioner kan därför vara en möjlig förklaring till en obalans i de tre 

dimensionerna i undervisningen.  
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5.2.2. Komplexitet i begreppet hållbar utveckling 
 

Den andra hypotesen innebar att en möjlig förklaring till lärarens undervisning i hållbar 

utveckling kan vara komplexiteten och öppenheten i begreppet. Sund och Sund (2017) menar 

att begreppet är svårgripbart och har många definitioner. L1 sa att en svårighet med arbetet i 

hållbar utveckling är att det innefattar saker som är svåra för barnen att förstå. Lärarens 

påstående kan kopplas till det som Sandell, Öhman och Östman (2003) skriver om att de 

vetenskapliga kunskaperna som eleverna ska lära sig bygger på främmande kriterier än de 

kunskaper eleverna har. L1 berättade att begreppet är väldigt komplicerat för att så länge jag 

minns har det endast handlat om den ekologiska dimensionen och det är på senare tid som 

man har lagt till de två andra dimensionerna. Sund och Sund (2017) hävdar att öppenheten 

och komplexiteten i begreppet innebär en utmaning för lärarna men även en 

begreppsutveckling där innehållet förändras. Både den sociala och ekonomiska dimensionen 

har vid det här läget uteslutits i undervisningen i större utsträckning än den ekologiska 

dimensionen på grund av begreppsutvecklingen, förändrad innehåll, öppenheten och 

komplexiteten.  

 

En svårighet med hållbar utveckling är att lyfta så pass stora frågor med 

eleverna, arbetet i hållbar utveckling är nästan enklare att prata om dagligen 

genom att ta vara på situationer som uppstår då eleverna till exempel hittar 

skräp ute, hamnar i konflikter eller diskussioner om pengar, vilket 

framkommer betydligt oftare bland unga barn under senare tid. Då är det 

viktigt att prata om vilka olika handlingar elever kan överväga och vad det 

kan innebära, för att lösa situationen på bästa sätt (Lärare 2, 26/10-2017). 

 

 Begreppet är abstrakt och svårt, det handlar för läraren om att ta vara på de potentialer som 

uppstår när vi människor, barn som vuxna, integrerar med vår omvärld (Björklund 2014, 

s.30). L2 bedriver sin undervisning i hållbar utveckling som en rutin och låter eleverna 

värdera olika alternativ, även Sund och Sund (2010) betonar vikten av att lärare arbetar med 

uppgifter som innehåller komplexa sammanhang med flera svar och möjliga lösningar. Ett 

sådant arbetssätt som inbegriper att eleverna utvecklar sin förmåga att se samband mellan 

ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter, till exempel då läraren påtalar vad en viss 

handling kan leda till, hur man kan lösa situationer på olika sätt och vad det kan leda till.  
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Resultatet visar att hypotes 2 om komplexiteten i begreppet hållbar utveckling kan vara en 

möjlig förklaring till att fokus på de tre dimensionerna fördelas i undervisningen. Både L1 

och L2 konstaterar att begreppet är komplext och öppet, detta kan innebära att läraren ställs 

inför en utmaning att arbeta med hållbar utveckling kontinuerligt. På grund av att begreppet är 

abstrakt krävs att läraren ta vara på att diskutera dagliga verklighetsbaserade situationer med 

eleverna och låta eleverna aktivt delta i undervisningsprocessen. På så sätt kan göra det tydligt 

för eleverna att förstå aspekter av de tre dimensionerna av hållbar utveckling.  

 

5.2.3. Svårighet att anpassa innehållet till lägre åldrar 
 

Den tredje hypotesen som pekar på elevers ålder som en möjlig förklaring till att det råder en 

obalans i fokus på de tre dimensionerna, förklaras av på följande sätt. L1 menade att 

begreppet innehöll sådant som är svårt för barnen att förstå, och berättade att allt behöver 

upprepas och utvecklas eftersom barnen är så pass unga i årskurs ett och gör inte alltid som 

man säger. De är självcentrerade, de vet alltså hur det ska vara men har svårt att överföra 

det i handling. Detta pekar återigen på påståendet om att lärandeproblemen handlar om att 

kunskaperna bygger på främmande kriterier (Sandell, Öhman och Östman 2003). Arbetet i 

hållbar utveckling med yngre åldrar bör bygga på det elevers erfarenheter och sedan utvecklas 

för att på bästa möjliga sätt kunna visa på samband mellan de tre dimensionerna. Det kan bli 

tydligt för eleven om man undervisar om ekologiska aspekter genom att gå ut och visa 

naturen, däremot krävs diskussioner och frågor om hur sociala och ekonomiska aspekter kan 

innebära en hållbar, eller (o)hållbar ekologisk utveckling. L1 sa att utöver att påtala eleverna 

hur man bör handla, bör man även vara där och visa hur de kan överföra det i handling, då 

utgår man från elevens erfarenhet av en viss situation till exempel. För Sandell, Öhman och 

Östman (2003) handlar lärandet om att utgå från det eleven vet för att sedan bygga på det med 

nya kunskaper. I detta fall handlar det om att utgå från en handling som blir en erfarenhet för 

eleven och sedan bygga på det med kunskap om hur man bör handla. L1s påstående om 

komplexiteten med yngre åldrar kan innebära att dimension faller bort, då fokus sätts på att 

göra det tydligt och enkelt för eleven och utesluta stora frågor, vilka kan innebära en 

förståelse för sambandet mellan de tre dimensionerna. I den första delen av analysen beskriver 

L1 att ekonomi inte framkommer så ofta bland diskussioner med eleverna, den sociala och 

ekologiska hållbarheten har emellertid varit enklare att tydliggöra för eleverna utifrån 

konkreta sammanhang.  
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L2 pekade också på åldern som ett problem då frågorna som tas upp är för stora, vidare sa L2 

att de stora frågorna i begreppet innebär inte att de ska uteslutas, visst finns ett stort glapp 

mellan det elever kan och det som ska läras, men det gäller att lära känna sina elever och 

utgå från vardagliga situationer och elevers erfarenheter. Enligt Sandell, Öhman och Östman 

(2003) handlar lärandet om relationer mellan något eleverna vet och det som ska läras, genom 

att visa på likheter och skillnader, enligt författarna utvidgar vi på så sätt vår erfarenhet. 

Vidare berättade L2 att till exempel så utgår jag från vardagliga situationer som elever är väl 

bekanta med, och bygger på nya kunskaper om situationerna. Arbetet i hållbar utveckling 

med yngre åldrar bör utgå från visad hänsyn till vad eleverna tidigare kan och sedan bygga på 

det med nya kunskaper. L2 bedriver sin undervisning med en betoning på elevers tidigare 

erfarenheter för att sedan bygga på nya kunskaper. Ett sådant arbetssätt kan innebära att en 

dimension som elever är bekanta med, utvecklas för att inkludera andra dimensioner, som till 

exempel sociala och ekologiska aspekter i diskussioner om människan och miljön.  

 

Resultatet av hypotes 3 visar att åldern kan innebära en svårighet att undervisa i hållbar 

utveckling då kunskapsnivån ligger långt över elevers kunskaper och erfarenheter. Både för 

L1 och L2 har den unga åldern inneburit en svårighet att inkludera de tre dimensionerna i 

undervisningen. Det har istället krävts att lärarna utgår från konkreta situationer i den dagliga 

verksamheten. I båda lärarnas undervisning framkom det att det blev tydligt att visa på 

samband mellan den sociala och ekologiska dimensionen i undervisningen, det blev 

emellertid svårt att inkludera den ekonomiska dimensionen med yngre åldrar. Denna hypotes 

kan därför vara en möjlig förklaring till att en dimension faller bort, åldern innebär därmed en 

svårighet att anpassa innehållet i hållbar utveckling i undervisningen. Den ekonomiska 

dimensionen ges minst utrymme och detta kan bero på att ekonomiska aspekter ligger långt 

ovanför elevers kunskaper.  

 

5.2.4. Otillräckligt material 
 

Den fjärde hypotesen var att inkludering av alla tre dimensioner möjliggörs/utesluts som ett 

resultat av det tillgängliga undervisningsmaterialet. Undervisningsmaterial i hållbar 

utveckling är bristfällig, det saknas material som täcker hållbar utveckling i sin helhet. 

Lärarna efterlyste läromedel i hållbar utveckling som är särskilt anpassat och förenklat till 
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elever i grundskolan. Även i skolverkets referensmaterial beskrivs att lärare framhåller ett 

behov av undervisningsmaterial som ger konkret och anpassad vägledning (2002 s.133). 

Bristfälligheten i undervisningsmaterial i de tre dimensionerna av hållbar utveckling kan 

skildras i den första delen av analysen som visar att lärarnas undervisningsmaterial endast 

skildrar delar av den sociala hållbarheten. Undervisningsmaterialets innehåll brister i att 

inkludera de tre dimensionerna av hållbar utveckling, det saknas material som kan 

komplettera lärarens undervisning och innefattar stora frågor anpassat för årskurs ett. I 

Skolverket (2002) beskrivs att lärare efterlyser läroböcker som på ett mer aktuellt sätt 

behandlar dessa frågor. Hypotes 4 fick stöd i min undersökning som visar att otillräckligt 

material kan vara en möjlig förklaring till att två dimensioner faller bort.   

 

6. Diskussion och slutsatser  
 

Syftet med studien var att undersöka hur de tre dimensionerna av hållbar utveckling ges 

utrymme i undervisningen i årskurs ett samt på vilka arbetssätt som möjliggör eller utesluter 

inkludering av de tre dimensionerna. I följande del redogörs en sammanfattning och 

beskrivning av resultatet, med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Diskussionen av studiens resultat ska även redogöras i relation till tidigare forskning. 

Följande kapitel är indelat i tre delar, först besvaras studiens syfte och frågeställningar genom 

en sammbanfattning av analysens resultat. Därefter redogörs metoddiskussion om vilka 

svagheter och styrkor undersökningen har, och sist redogörs vidare forskning med 

diskussioner om studiens eventuella relevans och användbarhet för kommande forskning. 

 

Utifrån första delens resultat kan man dra en slutsats att lärarnas undervisning i hållbar 

utveckling har främst innefattat delar av den sociala och ekologiska dimensionen, dessa har 

även förklarats i förhållande till varandra. I analysen av lärarnas undervisningsmaterial kan 

man dra en slutsats att den sociala dimensionen ges mest utrymme. Den ekonomiska 

dimensionen har uteslutits i undervisningen och varken lärarens undervisning eller 

undervisningsmaterial har satt särskild fokus på den ekonomiska hållbarheten. SOU 

(2004:104) redogör för lärandet i hållbar utveckling som bestående av att komplexa 

ekonomiska, sociala och miljömässiga samband klarläggs. Även UNESCO (2016) betonar 

vikten av att integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i utbildning för hållbar 

utveckling. Slutsatsen i den första delen av studien synliggörs även i tidigare forskning av 
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Johanen (2017), där resultatet visade att den ekologiska hållbarheten gavs mest utrymme i 

utvalda läromedel i hållbar utveckling. I studien skildrades även delar av den sociala 

hållbarheten, emellertid uteslöts den ekonomiska hållbarheten helt i läromedel om hållbar 

utveckling för grundskolan. Utifrån resultatet av analysens första del har den ekologiska 

dimensionen, i förhållande till den sociala dimensionen genomsyrat undervisningen och 

undervisningsmaterialet i hållbar utveckling. I avhandlingen av Borg (2017) har studien syftat 

till att undersöka på vilka sätt de tre dimensionerna skildras i undervisning i hållbar 

utveckling och gett stöd för att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner i 

verksamheten. Med utgångspunkt resultatet av första delen i analysen har studiens första och 

andra frågeställning besvarats, genom att analysera hur lärare i årskurs 1 undervisar i de tre 

dimensionerna och vilka material som används. Men även på vilka sätt undervisningen och 

undervisningsmaterialet möjliggör eller utesluter ett förhållande mellan de tre dimensionerna i 

hållbar utveckling.  

 

Resultatet av den andra delen i analysen har syftat till att finna möjliga förklaringar till 

möjliggörande eller uteslutande av en dimension i hållbar utveckling, därmed grundas 

resultaten av den andra analysdelen, i resultaten av den första analysdelen som visar hur det 

såg ut. Den andra delen av analysen utgår från att besvara den studiens tredje frågeställning 

om vilka orsaker som ligger till grund för lärarnas undervisnings utformning. Detta gjordes 

genom att analysera intervjusvaren med utgångspunkt i fyra hypoteser som användes som 

möjliga förklaringar till möjliggörande eller uteslutande av en dimension. Resultatet visar att 

hypoteserna om lärares förståelse för hållbar utveckling, komplexiteten i begreppet, yngre 

åldrar samt otillräckligt material var möjliga förklaringar till att den ekonomiska dimensionen 

uteslöts. Hypotesen om lärares förståelse har visat sig vara en grundläggande orsak till 

lärarens undervisnings utformning och innehåll. Även Sandell, Öhman och Östman (2003) 

har hävdat att olika uppfattningar, intressen och värderingar har inneburit en oenighet vad 

gäller hur vi bör handla för att skapa en hållbar utveckling, påståendet sätter särskild fokus på 

lärares förståelse för begreppet. Hypotesen har grundat sig i undervisningstraditioner som 

under senare år har utvecklats till att innefatta lika fokus på de tre dimensionerna. Slutsatsen 

grundar sig i påståendet av Gulliksson och Holmgren (2015) som menar att förhållningssätt 

till begreppet hållbar utveckling har av historiska skäl oftast varit miljörelaterade, med en 

gnutta ekonomi och ett kryddmått sociala faktorer. Både L1 och L2 har bedrivit undervisning 

som grundats i olika undervisningstraditioner, dessa traditioner kan kopplas till de historiska 

skäl som Gulliksson och Holmgren (2015) redogör för. Hypotesen om lärares förståelse av 
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begreppet hållbar utveckling synliggörs även i avhandlingen av Borg (2011) som redogör för 

lärares förståelse och erfarenhet av begreppet. Resultatet i studien av Borg (2011) visar även 

utifrån intervjuer med lärare att det ekologiska perspektivet var den dimension som flest 

lärare identifierade. Utöver lärares förståelse för begreppet har denna studie bidragit med 

ytterligare tre hypoteser som har legat till grund för lärarens undervisning i hållbar utveckling.  

 

Tidigare forskning i studien har betonat vikten av att integrera de tre dimensionerna och även 

visat på problem med att utesluta en dimension i undervisningen. Mitt bidrag till denna studie 

har varit att komma åt eventuella orsaker genom fyra hypoteser som använts som möjliga 

förklaringar till uteslutandet av en dimension. Resultatet i studien grundar sig i att lärares 

förståelse för begreppet har varit en avgörande faktor för hur undervisningen utformas och 

visat att förståelsen satt fokus på den ekologiska dimensionen. ”Med en större förståelse 

framträder kanske också ett djupare engagemang, vilket kan vara viktigt för att kunna bedriva 

en undervisning som är tänkt att förändra världen” (Björklund 2014, s.14). Även 

komplexiteten i begreppet och svårigheten att anpassa innehållet i begreppet till årskurs ett 

har varit två hypoteser som visat sig ligga till grund för ett samband mellan de tre 

dimensionerna och uteslutning av den ekonomiska dimensionen. Lärarna påstod att innehållet 

i begreppet är öppet och komplext vilket gör det svårt att inkludera de tre dimensionerna i ett 

sammanhang. Komplexiteten i begreppet kan förstås genom lärarens förståelse, Björklund 

(2014) menar att på grund av begreppets öppenhet och komplexitet bör jag som lärare ”ta 

makten över begreppet, sätta in mig i vad hållbar utveckling är för just mig, i min yrkesroll 

och för mig som privatperson, på så sätt kan man få hjälp med att förstå hur vi ska arbeta med 

det i praktiken” (2014, s.14). Lärarens förståelse för begreppet hållbar utveckling är en 

avgörande faktor för hur begreppet omsätts i undervisningen och detta skildras i min studie. 

L1 och L2 menade att en svårighet med den ekonomiska hållbarheten är att den innehållit 

stora frågor som för barnen är svåra att förstå. Hypotesen om komplexiteten i begreppet 

grundar sig även i SOU (2004:104), där beskrivs att begreppet hållbar utveckling har över 300 

definitioner, vilket kan förklara svårigheten som råder och vidare utgör en uteslutning av 

sambandet mellan de tre dimensionerna.  

 

6.1. Metoddiskussion 
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Undersökningen i denna studie var till en början tänkt att syfta till att få en övergripande bild 

av hur lärare i grundskolan arbetar med begreppet hållbar utveckling. Intervjuerna skulle 

därför besvaras av betydligt fler lärare och även kompletteras av observationer för att 

undersöka på vilket sätt olika lärare arbetar. Emellertid fanns en svårighet som handlade om 

att lärarna inte bedriver specifika undervisningstillfällen i hållbar utveckling, utan arbetet 

bedrivs kontinuerligt. En annan svårighet var att jag med flera intervjuer och observationer 

inte kunde nå en möjlig förklaring till att det råder en bristfällighet i att undervisa om hållbar 

utveckling. Studiens styrkor har därför legat i metoden djupintervjuer med endast två lärare 

för att nå djupare svar som går att reflektera kring utifrån studiens hypoteser. För att kunna 

besvara mitt syfte och frågeställningar och undersöka undervisningen samt 

undervisningsmaterialets innehåll och nå grundläggande orsaker till att det ser ut som det gör, 

har styrkan i denna studie varit att utgå från metoden djupintervjuer.  

 

En svårighet har varit att finna rätt lärare att intervjua. En del lärare har inte så mycket koll på 

hur man bedriver undervisning i hållbar utveckling och har kanske inte så många års 

erfarenhet. För att underlätta detta har jag sammanställt en liten sammanfattning av de tre 

dimensionerna som redogjorts för lärarna precis innan intervjuerna. Det har därför inneburit 

en svårighet att nå klara svar om hur lärarna arbetar med de tre dimensionerna i hållbar 

utveckling i ett komplext sammanhang.  

 

6.2. Vidare forskning 
 

Hållbar utveckling handlar även om nå ett etiskt dilemma som numera förstås som ytterligare 

en dimension av hållbar utveckling. Ett etiskt dilemma i hållbar utveckling kan innebära 

frågor om moral, etik, skyldigheter och fostran till rätt livsstil. Studiens eventuella relevans 

och användbarhet för kommande forskning kan därför handla om att undersöka frågan om 

hållbar utveckling i undervisningen utifrån ett etiskt dilemma. Mitt resultat kan därmed 

användas för att undersöka frågan om hur undervisning i hållbar utveckling bedrivs utifrån 

aspekter inom etik. Hur förmedlar lärare kunskaper om hållbar utveckling för elever på ett sätt 

som inbegriper frågor om moral och etik, och på vilket sätt skulle det kunna främja lärandet i 

hållbar utveckling.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Frågor till lärare 1 och lärare 2  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad är din uppfattning om hållbar utveckling?  

3. Hur ser du på undervisning i hållbar utveckling? Är det viktigt, varför/varför inte? 

4. Hur får med ekologiska dimensionen i hållbar utveckling i undervisningen? 

5. Hur får du med ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling i undervisningen? 

6. Hur får du med sociala dimensionen i hållbar utveckling i undervisningen? 

7. På vilka sätt försöker du integrera de tre dimensionerna i undervisningen? 

8. Vilka möjligheter respektive svårigheter anser du uppstår när du försöker inkludera de 

tre dimensionerna i undervisningen?  

9. Vilka problem eller svårigheter finns med att undervisa i hb för lägre åldrar? 

10. Vad krävs för att barnen ska förstå? Hur gör du för att underlätta förståelsen för de tre 

dimensionerna?  

11. Vad för material används som kompletterar din undervisning? Hur tänker du när du 

väljer material? Är det svårt att hitta material som får med alla tre dimensioner? 
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