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Sammanfattning 

 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur olika lärare tänker kring att arbeta med 

hållbar utveckling i sin undervisning utifrån dess tre dimensioner, social-, ekonomisk-och 

ekologisk hållbarhet. Vi ville se hur lärare arbetar med dessa tre dimensioner i sin 

undervisning. Vi har använt oss av en intervjustudie med fyra lärare på två olika skolor. 

Lärarna undervisade i olika ämnen, såsom svenska, samhällsoriterande ämnen och 

naturorienterande ämnen.  

Vi har använt oss av Deweys teori om praktisk utbildning och begreppet ”learning by doing”. 

Vi anser att denna teori passar bra in i dagens samhälle och undervisning.  

Resultatet visar att det är skillnad i arbetet med hållbar utveckling när det kommer till 

skolornas inriktning samt lärarnas bakgrund och personliga intresse. Lärarana tyckte att 

hållbar utveckling var ett komplext begrepp och studien påvisar även svårigheter att integrera 

de tre dimensionerna i undervisningen. 

Nyckelord: 

Hållbar utveckling, undervisning, lärare, skola 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ingen i min omgivning tar det på allvar, att jorden är på väg mot sitt slut. Är det slut nu? 

Eller kan vi hjälpas åt att fortsätta utveckla vår älskade planet? Jag tänker på det jämt, som 

om det är mitt eget liv som står på spel. Men det är värre än ett liv. Det handlar om miljontals 

organismer som hotas och det är på grund av oss. Nu är det vår skyldighet att rädda det som 

hotas. Jag hoppas att vi som är skyldiga en dag hittar en lösning på detta.” 

(Björneloo, 2011, s. 8 ) 
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1 Inledning 

 
Vi försöker många gånger tänka miljömedvetet: att sortera sopor och handla ekologiska 

kläder på H&M och loppmarknader och second hand ligger i tiden. Men hur medvetna är vi 

egentligen och blir vi miljökämpe bara för vi handlar ett par tröjor på H&M i ekologisk 

bomull? Om vi backar ledet, till landet där tröjorna tillverkades, till människorna som arbetar 

med plaggen då kan man fundera över vad arbetarna får i lön och vilka arbetsförhållanden de 

har? Ingår det i strävan för en hållbar utveckling?  Allting vi gör i livet påverkar miljön på 

något sätt, vad vi äter vi, hur vi transporterar oss, duschar och konsumerar. Allt detta påverkar 

vår omgivning och miljön omkring oss. Vissa saker påverkar såklart miljön mer eller mindre 

men det är ändå viktigt att vi hela tiden tänker på att göra val som är hållbara i längden, att 

våra ekologiska fotavtryck blir så minimala som möjligt. Vi anser att begreppet hållbar 

utveckling är intressant på grund av att begreppet präglar hela skolans verksamhet samt löper 

som en röd tråd i Lgr -11. Begreppet nämns i ett flertal kursplaner, även i de övergripande mål 

och riktlinjer i läroplanens första del. I de övergripande målen i läroplanen står det tydligt att 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola... har fått kunskaper om  

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.” (Lgr -11, s. 14)  

Hur undervisar man om hållbar utveckling när det inte är ett eget skolämne och sådant ett 

komplext begrepp med så många olika definitioner? Hur hjälper läraren eleverna att förankra 

innehållet i lektionen med verkligheten och hur får man in de tre dimensionerna i, social-, 

ekonomisk- och ekologisk hållbarhet i undervisningen? Carola Borg (2011a) belyser i sin 

avhandling att den ekologiska dimensionen är det lärare associerar mest med hållbar 

utveckling, det sociala och ekonomiska berörs inte på samma sätt.  Vi får återkommande 

uppmaningar vad vi bör göra för miljöns skull, till exempel uppmaningar att inte konsumera 

för mycket. Men tar vi till oss informationen när det samtidigt ligger reklamhögar på bordet. 

Vi känner ofta att som enskilda individer kan man inte påverka i önskad grad så vad spelar det 

för roll vad vi gör? Vi tycker det ska bli intressant att undersöka hur lärare arbetar med ett 

sådant viktigt begrepp. Vi har valt att utgå från lärarens perspektiv eftersom vi som blivande 

lärare vill undersöka hur lärare arbetar med hållbar utveckling med förhoppning om 

inspiration till vårt kommande yrkesutövande.  

 

Vi började intressera oss för hållbar utveckling under vår tredje termin då vi läste 

samhällsorientering med didaktisk inriktning. Ett av delmomenten handlade om globalisering 

där vi kom kontakt med begreppet hållbar utveckling. Läraren var engagerad och inspirerande 

och fick oss att öppna ögonen inför begreppet samt dess breda betydelse. Vi fick förståelse för 

den roll vi har i framtiden som blivande pedagoger där vi kommer att beröra hållbar 

utveckling i vår undervisning. Vi måste på bästa sätt bemöta och undervisa kommande elever 

på ett givande och lärorikt sätt eftersom det är viktigt för en hållbar utveckling. Vi anser vi har 

berört ämnet alldeles för lite under vår utbildning, något vi ser som en brist eftersom hållbar 

utveckling har en viktig roll i Lgr-11. Undervisningen för hållbar utveckling kan variera inom 

olika lärosäten i Sverige, det beror på hur styrdokumenten tolkas enligt en rapport från 

Högskoleverket 2007 (Borg 2011a).  Borg (2011a) belyser även Summers et al studie som 
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visar att nyexaminerade lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling är lägre jämfört 

med erfarna lärare. Vi tycker hållbar utveckling är spännande eftersom det kan involvera 

många ämnen samt göra undervisningen mer praktiskt än teoretiskt, likt Deweys (1916/1999) 

teori där han belyser vikten av praktiskt arbete, att hjälpa eleven förankra information med 

verkligheten. I detta arbete utgår vi från Deweys teoretiska perspektiv eftersom vi i vår 

utbildning insett vikten av att beröra det teoretiska med praktiskt arbete. Praktiskt arbete med 

hållbar utveckling kan utspelas i alla tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social. 

Exempelvis inom ekonomisk hållbarhet kan man arbeta med återvinning, vad man kan göra 

av olika materiella ting. Den sociala dimensionen kan på ett enkelt sätt visas genom drama 

eller värdegrundsövningar. Bredaste dimensionen kanske är den ekologiska, där miljöfrågorna 

innefattas, praktiskt kan man arbeta med kompostering, använda sig av utemiljön och på ett 

kreativt sätt arbeta hållbart. 

”Skola och utbildning är en förutsättning för att arbetet med ett hållbart samhälle ska fungera.” 

(Persson & Persson, 2011, s. 185) 

 Dessa ord är starka men säger mycket om vårt kommande yrke och vårt arbete för en hållbar 

utveckling och dess framtid. 

 

1.1 Syfte 

Vi ska undersöka hur olika lärare tänker kring arbete med hållbar utveckling utifrån dess tre 

dimensioner: social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.  

 

1.1.2 Frågeställningar: 

Hur tycker de intervjuade lärarna att man praktiskt kan arbeta med hållbar utveckling och dess 

tre dimensioner, social-, ekonomisk – och ekologisk hållbarhet? 

Hur tycker de intervjuade lärarna hållbar utveckling och dess tre dimensioner kan bli en del av 

deras undervisning?  

 

Hur tänker de intervjuade lärarna angående begreppet hållbar utveckling och dess komplexa 

betydelse? 

 

Har skolans inriktning och de intervjuade lärarnas bakgrund påverkat undervisningen i hållbar 

utveckling på deras skola? 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Begreppet hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling (eng. sustainable development) introducerades första gången av 

den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown år 1981 men fick sitt genombrott 

internationellt i Brundtlandsrapporten 1987 (FN, 2012). Där formulerade man sig: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Persson & Persson, 

2011, s. 198)  

 Inger Björneloo (2011) menar att hållbar utveckling är ett brett och komplext begrepp och 

under årens lopp har det kommit flera hundra olika betydelser av begreppet. Begreppets 

osäkra betydelse anser Peter Kemp (2005) är ett problem för begreppet eftersom kontexten är 

avgörande för hur tolkningen sker. Kemp (2005) anser att begreppet är en etisk fråga, utifrån 

människors behov nu och i framtiden. Detta menar även Skolverket (2004) som menar att 

begreppets definition är moral, värde, mänskliga rättigheter, delaktighet, jämställdhet, 

demokrati, makt, etnicitet, relation till naturen och samhälleliga intressekonflikter. Björneloo 

(2011) lägger också tyngd på det etiska och menar att hållbar utveckling handlar om rätten till 

ett värdigt liv och med det menar hon att det handlar om solidariteten bland oss människor 

och det ansvar vi har gentemot varandra. Detta ska även synligöras mellan folkgrupper och 

nationer samt mellan kvinnor och män. Det hela handlar om att ha en helhetssyn på 

människorna och samhällens behov. Sanningen är att länder är beroende av varandra, det som 

beslutas i ett land påverkar människor i andra länder på olika sätt, negativt men även positivt. 

Det internationella samarbetet är viktigt när det kommer till de stora frågorna om framtiden 

(ibid 2011). 

 

C. Persson & T. Persson (2011) betonar vikten av att miljöproblemen idag inte handlar om 

industriutsläpp som tidigare utan det handlar om vår konsumtion, avfallshantering och 

transporter både av varor samt våra egna resor. Författarna menar även att vi människor 

tillsammans måste samarbeta för en bättre framtid och miljö samt välja nya och bättre vanor. 

Då genom att bland annat välja andra varor, minska energiförbrukningen, använda 

miljövänlig energi, andra transportsätt och sortera våra sopor (C. Persson & T. Persson, 

2011). 

 

 

2.2 De tre dimensionerna 

Det finns olika sätt man kan identifiera begreppet hållbar utveckling enligt Borg (2011b). Hon 

belyser ett sätt att se på hållbar utveckling, för att ekonomisk- och social hållbar utveckling 

skall bli möjlig så beror det till stor del på att ekologiska hållbarheten är utförbar (ibid, 

2011b). Björneloo (2007) belyser att vi är beroende av naturens kretslopp dels för vårt 

vardagliga liv men även som grund för våra resurser. På grund av detta är det viktigt att 

ekosystemets funktioner inte exploateras. Borg (2011 b) visar att det finns ett annat sätt att se 
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på hållbar utveckling där grunden är den ekonomiska hållbarheten, men där är risken att det 

utnyttjas av multinationella företag och regeringar anser hon. Enligt SOU 2004:104 finns det 

även de som anser att målsättningen med hållbar utveckling är den sociala dimensionen. 

Ett fjärde sätt att se hållbar utveckling är ur ett holistiskt perspektiv. Inom hållbar utveckling 

pratar man då om tre olika dimensioner; ekologisk-, social- och ekonomisk utveckling som 

samverkar med varandra och de är beroende av varandra för att en hållbar utveckling skall 

kunna ske (Skolverket 2002, Borg 2011b m.fl.). Björneloo (2007) beskriver de tre olika 

dimensionerna, hur de skall fungera som grundläggande pelare inom hållbar utveckling. 

Själva begreppet hållbar utveckling fungerar som en helhetsbild när det kommer till 

samhällenas, människors önskan, problem och förutsättningar (ibid 2007). Sociala, ekologiska 

och ekonomiska dimensionerna kopplas samman med varandra och blir på så sätt 

integrerande, det vill säga dimensionerna blir varandras förutsättningar och stöd (SOU, 

2004:104). Vi människor ska få våra grundläggande behov tillfredsställda och att 

ekosystemets yttre skikt inte går förlorat samt varje människa rätt till ett värdigt liv i 

samhället. Dessa tre dimensioner kan sammanfattningsvis ses som lika viktiga för en hållbar 

utveckling i framtiden fastän balansen mellan de tre dimensionerna varierar på grund av bland 

annat utbildningsbakgrund och sammanhang (Björneloo 2007, SOU, 2004:104). 

 

Figur 2.1          Figur 2.2 

Två av flera synsätt att se på hållbar utveckling, figur 2.1 är ur ett holistiskt synsätt, där 

dimensionerna är integrerad med varandra medan figur 2.2 visar att den ekologiska 

hållbarheten är grunden och att de andra dimensionerna vilar på den. 

 

2.2.1 De tre dimensionernas innebörd 

 Den ekologiska dimensionen omfattar hela ekosystemet ur ett hållbart synsätt. 

Naturresurserna skall bevaras så våra kommande generationer skall kunna ta del av dem i 

framtiden (KTH, 2013). Naturens resurser får inte förstöras i en takt där den inte hinner 

återhämta sig. Den ekologiska hållbarheten innebär att den ekologiska mångfalden värnas och 

bevaras samt att naturens kretslopp skall försvaras mot miljöskadliga ämnen, farliga utsläpp 

skall inte förekomma i för stor grad då naturen inte kan ta reda på det (Regeringen, 1997). 

Den ekonomiska dimensionen kan ses med två olika sätt. Det ena sättet är en utveckling av 

ekonomin som inte påverkar den ekologiska eller sociala hållbarheten negativt. Det andra 
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synsättet är en ekonomisk utveckling som sker på bekostnad av de andra två dimensionerna 

men det inte får leda till ogynnsamma resultat för de andra perspektiven (KTH, 2013). Social 

hållbarhet handlar exempelvis om rättvisa, makt, välstånd och jämställdhetsfrågor. Vad 

begreppet innebär beror på vilket sammanhang man infinner sig. Välstånd skiljer sig 

naturligtvis, en medelklassfamilj i Sverige och en fattig familj i Etiopien har troligtvis olika 

krav på välstånd (KTH, 2013).  

 

2.3 Hållbar utveckling i skolan 

Skolorna har ett stort uppdrag att hjälpa sina elever förstå att de kan bidra till en ekonomisk, 

social och ekologiskt hållbar utveckling. Det uppdrag man som skola skall utföra finns 

formulerade i styrdokument, läroplaner, kursplaner och skollag. Sverige har även gått med i 

internationella överenskommelser, bland annat Baltic21/Hagadeklarationen och Agenda 21 

(Skolverket, 2013) som beskrivs närmare under avsnittet Internationella dokument om hållbar 

utveckling.  

Hållbar utveckling är inte ett ämne utan ett perspektiv som skall inkluderas i alla ämnen, ur ett 

holistiskt synsätt. Det kan vara svårt som lärare att veta vart man skall börja arbeta för hållbar 

utveckling i skolan och hur man som lärare praktiskt ska arbeta med perspektivet (Öhman et a 

l 2004). Öhman et al (2004) beskriver i boken ”Hållbar utveckling i praktiken” hur man kan 

arbeta med detta begrepp praktiskt. Bokens syfte är ett utvecklingsprojekt, ett uppdrag från 

Myndigheten för skolutveckling. Projektet leddes av Örebro och Uppsala universitet och hade 

ett samarbete med Högskolan i Dalarna och Lärarhögskolan i Stockholm, projektet är från 

årskurs 7 till gymnasiet. Boken tar upp hur man som lärare kan arbeta för hållbar utveckling 

genom olika övningar, uppsatser, diskussioner och prov. Under arbetets gång fick eleverna en 

mer betydande roll och fick aktivt vara med och bestämma hur arbetet skulle läggas upp. En 

annan viktigt faktor som var genomgående under hela arbetet var det gränsöverskridande 

samarbetet. Det betyder att skolans personal har samarbetat mellan ämnen och även praktiskt 

kunnande, arbetet har gått ut på att man blandar teori och praktik (ibid, 2004). Det handlar 

inte bara om att man i skolan skall skaffa sig kunskaper om hållbar utveckling utan även 

reflektera över sitt ställningstagande i vissa framtidsfrågor. Den hållbara utvecklingen och 

dess arbete skall fungera som röd tråd under skolans år, detta ställer krav på skolan och dess 

struktur. För att finna struktur hade skolorna i projektet arbetat utifrån individen, skolmiljön 

och klassen för att sedan arbeta vidare med hemkommunen och därefter behandlade man 

nationella och internationella frågor (Öhman et al, 2004). 

 

2.4 Styrdokument 

Här nedan följer en översikt av hållbar utveckling i läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, kursplaner samt skollagen. Att hållbar utveckling följer som en röd 

tråd i Lgr -11 är tydligt. När vi författare skriver de samhällsorienterade ämnena inkluderar vi 

geografi, historia, samhällskunskap och religion och de naturorienterande ämnena inkluderar 

vi biologi, fysik och kemi.  
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2.4.1 Läroplanen 

I skolans uppdrag finns det fyra övergripande perspektiv; historiskt-, etiskt-, internationellt- 

och miljö-. Dessa skall genomsyra lärandet och elevernas utveckling, både framtiden och 

samtiden. Den hållbara utvecklingens betydelsefulla ståndpunkt är tydlig. Eleverna skall 

förberedas inför framtiden, kunna utveckla dynamiskt tänkande och det etiska perspektivet är 

viktigt för att eleverna skall stå för egna beslut och åsikter. Det internationella perspektivet 

berör elevernas förståelse för den globala utvecklingen och varje individs värdegrund. 

Miljöperspektivet skall ge eleven förståelse för deras påverkan på miljön samt det ansvar de 

har gentemot miljön, både nationellt och internationellt (Lgr-11). 

”/…/ Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Lgr-11, s.9) 

 I de övergripande målen i läroplanen står det tydligt att  

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola /.../ har fått 

kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.” (Lgr -

11, s.14) 

 Detta påvisar betydelsen av hållbar utvecklig i Lgr -11 väl.  

 

2.4.2 Kursplanerna 
I kursplanerna för hem- och konsumentkunskap, biologi, fysik, kemi, geografi, 

samhällskunskap, slöjd och teknik nämns hållbar utveckling. Vi har valt att synliggöra 

ämnena de intervjuade lärarna har behörighet i eftersom vi vid examen kommer erhålla 

behörighet i dessa ämnen.?  

 

I alla kursplaner för de naturvetenskapliga ämnena nämns hållbar utveckling, i biologi är det 

mest påtagligt och i inledningstexten finner vi;   

”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.” (Lgr-11, s. 111)   

I syftet nämns även dimensionen ekologisk hållbarhet och i det centrala innehållet för årkurs 

4-6:   

”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar 

utveckling.” (Lgr-11, s. 113)  

Kursplanerna för fysik och kemi berörs hållbar utveckling redan i inledningstexten, i fysiken 

står följande: 

”Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en 

hållbar utveckling.” (Lgr 11, s. 127) 
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  I kemins kursplan 

”Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att 

kunna bidra till en hållbar utveckling.” (Lgr -11, s. 144)  

I de samhällsorienterande ämnena nämns begreppet i geografins och samhällskunskapens 

inledningstext där globalisering, miljöfrågor och vikten att ta ansvar för en hållbar utveckling 

tydliggörs (Lgr -11). I geografins centrala innehåll för årskurs 4-6 är både ekologiska och 

sociala perspektivet tydligt där eleverna får veta hur de genom val i vardagen påverkar miljön. 

De ska även vara medvetna om de olika levnadsvillkor som förekommer i världen och 

orsakerna till detta samt olika organisationers arbete för bättre levnadsvillkor för människor 

(Lgr -11).  

 

2.4.3 Skollagen 

2010 kom det en ny skollag där finns en antydan att skolan har ett ansvar att de skall sträva 

mot att arbeta för hållbar utveckling, framförallt inom det sociala perspektivet.   

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka 

alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. (Skolverket, 2010, 1 kap 5 §) 

Vi anser att hållbar utveckling, framför allt den sociala dimensionen är betydelsefull i 

skollagen, då det kan ge förståelse hur viktigt arbetet med hållbar utveckling är i skolan. 

 

2.5 Internationella dokument om hållbar utveckling 
FN- Dekaden – För lärande för hållbar utveckling 2005-2014 

Målet med detta årtionde är att utbildning och lärande skall nå milleniemålen så att man kan 

finna lösningar på de problem som finns i världen inom de sociala-, ekonomiska- och 

miljömässiga aspekterna. Det handlar om att ändra på samhället för att nå detta tillsammans 

och utvecklingsmålet är att alla barn runt om i världen skall gå i skolan år 2015. Givetvis 

handlar det inte bara om att barnen får gå i skolan utan även om att utbildningen ska hålla en 

god kvalité (UNESCO). 

  

Agenda 21, ett globalt handlingsprogram som är till hjälp för att styra samhället och dess 

utveckling för hållbar utveckling genom långsiktiga mål. Programmet tillkom på 

Riokonferensen 1992 och Agendan består av 40 kapitel där kapitel 36 belyser ämnet 

utbildning och utbildningsfrågor.   
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”Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och förbättra 

människors förmåga att lösa miljö – och utvecklingsproblem. (---) 

( Agenda 21, 1993, s. 519-520 ) 

Redan 1993 förklarade man informellt vikten av hållbar utveckling i skolan, det är 

utbildningen som ligger till grund för framtidens utveckling. Vi anser att eftersom det har en 

stor betydelse internationellt är det viktigt att lärare besitter kunskap om det.  

Vid ett möte på Haga slott, 2002, bildades Baltic 21E av utbildningsministrarna för länderna 

runt Östersjön. Det uppdrag man hade var att utgå från Agenda 21 för östersjöregionen för att 

skapa hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 2002). För att skapa ett hållbart samhälle 

krävs det kunskaper om ämnet. Vad vi har för förståelse om ämnet och dess konsekvenser av 

våra handlingar. (Utbildningsdepartementet, 2002).  

2002 berättade dåvarande statsminister Göran Persson att Sverige skulle vara huvudvärd för 

ett internationellt möte om utbildning för hållbar utveckling och en kommitté tillsattes i maj 

2003 av regeringen. Uppdraget var att analysera och kartlägga hur utbildningssystemet arbetar 

för hållbar utveckling inom de ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aspekterna (SOU 

2004:104). Resultatet av detta arbete blev SOU 2004:104 och mötet hölls i Göteborg 2004 

under namnet Learning to change our world.  

  

  



9 

 

3.0 Tidigare forskning 

Det finns relativt mycket forskning om hållbar utveckling inom skolans värld men det finns 

endast ett fåtal nationella forskningar utifrån lärarens perspektiv (Borg, 2011a). 

 
3.1 Lärande för hållbar utveckling 

Världen förändras av globaliseringen och vi får en annan närhet till andra länders kulturer och 

miljöer. Detta på grund av teknikens utveckling och att vi reser på ett annat sätt idag än 

tidigare årtionden. Styrdokumenten betonar hur viktigt det är att skolan skall arbeta med 

globala frågor och då speciellt lärande för hållbar utveckling. Det är skolans ansvar att varje 

elev efter sin utbildning har fått förutsättningarna och kunskaperna om en hållbar utveckling. 

Även i styrdokumenten står det att eleverna skall kunna sätta sin kunskap till handling 

(Sandahl, 2012). Kraven och förväntningarna på läraren ökar markant i och med 

styrdokumenten. Det är bäst att ta upp de komplicerade frågorna kring den globala 

utvecklingen genom att använda för holistiskt synsätt, alltså att få eleverna att inse att det 

berör flera kunskapsområden och att ämnen samverkar tillsammans (Sandahl, 2012). Detta 

belyser även Kaija Salmio (2008) i en studie, hon betonar vikten av kombinationen av olika 

ämnen och temaområden för att ge eleverna ett holistiskt synsätt för inlärningsresultatet. 

Salmio (2008) refererar till Åhlberg som menar att inlärningprocessen är viktig för att 

förverkliga värden, dessa värden och färdigheter kompletterar varandra för att nå en högre 

kunskapsförståelse. I SOU 2004:104 visar skolverket att det finns undersökningar som belyser 

problem ute i skolorna med att integrera de tre olika dimensionerna inom hållbar utveckling i 

den pedagogiska undervisningen (SOU, 2004:104).           

FIGUR 3. 1 (Sandahl, 2012) 

Figur 3.1  visar hur ämnen kan integreras och vara ämnesövergripande med varandra i 

samhället. 

Det som kännetecknar lärande för hållbar utveckling är att det bör integreras i alla ämnen, på 

så sätt blir det ämnesövergripande. Undervisningen skall även skildra ett lokalt- och globalt 

perspektiv genom att använda sig av olika didaktiska metoder. Skolan skall låta eleverna vara 

delaktiga i undervisningen och hjälpa dem bilda ett kritiskt tänkande, de skall även ha 
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demokratiska värderingar som utgångspunkt. En viktig del är att skolan skall förankra detta 

hos sina elever från tidig ålder och sedan ha en framåtskridande utveckling (Sandahl, 2012). 

Inger Björneloos avhandling från 2007 beskriver vad undervisning för hållbar utveckling i 

skolan handlar om, att elevernas förståelse skall bilda sammanhang och de skall se helheterna 

i det de arbetar med. Björneloo (2007) har använt sig av empirisk data i denna studie och 

intervjuat lärare i förskolan och grundskolan. I sin studie undersökte hon frågan   ”Vad 

menar lärarna att eleverna behöver kunna veta eller förstå för att bidra till en hållbar utveckling?”  

(ibid, s. 93) Hon belyser fem olika teman:  

- Helheter och sammanhang, - eleverna skall kunna tänka självständigt och kunna koppla 

undervisningen i skolan till verkligheten. 

- Inlevelse och förståelse, - handlar om att känna empati för andra människor och förstå att 

alla människor har lika värde. 

- Delaktighet och ansvar, - betyder att eleverna skall våga stå för vad det tycker och att de 

skall bry sig om samhället, eleverna skall veta att deras handlingar påverkar miljön i 

framtiden. 

- Självkänsla och kommunikationsförmåga- eleverna skall tro på sig själva och ha självkänsla, 

eleverna skall kunna fungera i grupp och kunna samverka tillsammans.  

- Förmågan att lära - eleverna skall veta att det finns olika metoder för att utvecklas och lära 

sig nya saker . Hon anser att hållbar utveckling i grunden handlar om utvecklingen och 

förståelsen begreppet innebär och dess sammanhang (ibid, 2007). 

Både Björneloo (2007) och Dewey (1916/1999) anser att helheten hänger samman och genom 

att man bildar en förståelse så kan man bilda ett sammanhang. Det man lär sig i skolan skall 

man kunna ha med sig i framtiden. Deweys ”Learning by doing” får här ett sammanhang och 

man kan koppla det till utbildningen och undervisning (Dewey, 1916/1999). Detta bejakar 

även Christel Persson (2009) i sin undersökning om begreppsanvändning för barn i tidigare 

åldrar; hon tar upp hur viktigt det är med sammanhang och att på så sätt kunna få ökad 

förståelse för begreppen. Peter Kemp skildrar idén om världsmedborgaren och ser 

utvecklingen från antiken till upplysningen och hur det förs vidare till dagens politiker. Han 

försöker även åskådliggöra dagens globala problem genom att exempelvis belysa hoten mot 

en hållbar utveckling (Kemp, 2005). 

 

3.2 Forskning om hållbar utveckling ett lärarperspektiv 
Borg (2011a) nämner i sin avhandling fyra forskare som har forskat utifrån en lärares 

perspektiv, men ingen av dessa har skrivit om lärarens perspektiv utifrån de tre 

dimensionerna. Axelsson (1997), Lindhe (1999) och Sund (2008)  utgår i sina avhandlingar 

från ett miljöperspektiv medan Björneloo undersöker bur lärare arbetar med hållbar 

utveckling rent allmänt. Björneloos (2007) forskning visar att det inte är många lärare ute i 

skolorna som är insatt vad hållbar utveckling är och begreppets betydelse. Studien visar att 

diskussioner om själva begreppet inte är något som förekommer ofta ute i skolorna. 
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Jonssons (2007) avhandling visar att det fanns en spridning vad gäller förståelsen av 

begreppet och vad själva begreppet verkligen betyder. Jonsson betonar att det är viktigt att 

lärarna är kunniga i sina ämnen och även att de är medvetna om vad de undervisar i samt 

varför de gör det. Det hjälper till att bidra till att eleverna skall få den kunskap de behöver och 

på så sätt bli medvetna och kunna bidra till en hållbar utveckling. Sunds (2008) avhandling 

inriktade sig på att undersöka gymnasielärares undervisningstraditioner i miljöundervisning 

inom naturkunskap. Lindhes (1999) studie visar hur miljöperspektivet, dess utbildning och 

utveckling presenteras i läroplanen ur ett politiskt, historiskt och ekonomiskt sammanhang. 

Studien tar upp de skillnader som finns mellan den realiserade och formulerade läroplanen när 

det kommer till miljöstudier i utbildningen i skolor i Tanzania.  Axelsson (1997) ville med sin 

avhandling betona hur grundskolans lärare arbetar med miljöundervisning; hur de skall 

förändra sin undervisning genom att” våga lära”. Med denna arbetsmetod skall eleverna 

utveckla både sitt inflytande och sin egen miljömedvetenhet. Även lärarna skall våga förändra 

sitt eget lärande.  
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4 Teori 

Dewey (1916/1999) belyser problemet med att dagens samhällen blir allt mer komplicerade 

angående struktur och resurser, därför krävs det att undervisningen är systematiserad och 

planerad. Samhällen framhåller alla individers bästa och följaktligen skall utbildningen ge 

intresse för sociala relationer. Icke önskvärt samhälle anser Dewey (1916/1999) vara 

saknaden av utbyte av erfarenheter och fria sociala kontakter. Han påpekar risker i den 

traditionella katederundervisningen då den skapar allt för stora klyftor mellan skola och 

samhälle, han menar att syftet för utbildning är att utöka det sociala medvetandet med hjälp av 

det praktiska arbetet i undervisningen. 

I denna studie har vi utgått från Deweys teori om demokratisk utbildning eftersom vi anser 

den passar dagens samhälle och pedagogik, trots att teorin är från tidigt 1900-tal. John Dewey 

var en amerikansk filosof och pedagog. Hans teorier klassas som aktivitetspedagogik där han 

är främste förespråkaren av begreppet ”Learning by doing”, där det praktiska arbetet skall 

tillämpas i skolans verksamhet (Nationalencyklopedin, 2013). Vi anser att Deweys teori har 

en nära anknytning till vårt arbete utifrån syftet och frågeställningarna eftersom det praktiska 

arbetet är något vi anser är viktigt, vilket även Dewey förespråkar. Begreppet berör praktik 

och teori; hur handlingen hänger samman med teorin när kunskapen man lär sig i skolan skall 

kopplas samman med verkligheten. Skolorna skall lära eleverna om det verkliga livet. Den 

centrala delen inom Deweys teori är att få människor att använda problemlösning samt erhålla 

kritiskt tänkande, skriver Nationalencyklopedin (2013). Deweys (2004) arbete och tänkande 

var holistiskt; något som fortfarande försöker anammas i skolans verksamhet och speciellt när 

det kommer till lärande för hållbar utveckling där det i styrdokumenten står att eleverna skall 

sätta sin kunskap i handling och på så sätt ta sig an de svåra frågorna om den globala 

utvecklingen genom ett holistiskt synsätt (Lgr -11). 

Deweys teori och pedagogik har bildat en röd tråd i vår analys, vi fick gång på gång underlag 

för att hans teori stämmer till viss del. De lärare vi intervjuade arbetar praktiskt med hållbar 

utveckling på olika sätt men ibland reflekterar de inte över att de arbetar praktiskt. Det blir 

även tydligt efter våra intervjuer att lärarna vill arbeta mer praktiskt med ämnet. Vi kommer 

belysa Deweys teori utifrån våra frågeställningar i vår analys och diskussion.  
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5 Metod  
Vi har använt oss av en kvalitativ metod nämligen intervjuer med ett fåtal lärare. Vi valde 

intervjuer eftersom vi vill ha detaljerad information (Denscombe, 2000). Denscombe (2000) 

belyser att vill man ha mer ingående information bör man som forskare välja intervjuer 

framför enkäter. Frågorna är inte många, men vi söker svar med mycket innehåll och 

beskrivningar kring hur lärare arbetar med hållbar utveckling i skolan, samt hur de lägger upp 

sitt arbete för att inkludera hållbar utveckling i sin undervisning. Därför anser vi att kvalitativa 

intervjuer är den bästa metoden för vårt syfte. Vi har valt i största mån att inte ha stängda 

frågor, det vill säga ja eller nej frågor. Vi hade inte möjlighet att observera lärarnas aktiva 

arbete med hållbar utveckling i undervisningen därför valde vi frågor som var inriktade på hur 

de tänker kring hållbar utveckling samt hur de tänker för att integrera hållbar utveckling i 

undervisningen.  

När vi arbetade fram våra frågor till våra intervjuer utgick vi från vad som var relevant för 

vårt syfte, frågeställningar teori så att vi på ett sådant bra sätt som möjligt kunde få fram svar 

som vi kunde bearbeta och analysera. När vi ställde frågorna ”Vilken årskurs undervisar du i 

och i vilka ämnen samt vilket år tog du examen?” så ville vi med dessa frågor få information 

om lärarnas bakgrund för att vi på enklare sätt skulle kunna analysera deras svar. Vi ville även 

veta om lärarnas undervisningsämne påverkar synen på hållbar utveckling.  På frågorna 

”Skulle du vilja ha mer kunskap om ämnet och hur man kan arbeta mer praktiskt med hållbar 

utveckling?”, ”Hur gör du för att medvetengöra eleverna om hållbar utveckling, och hur 

tänker du för att eleverna ska kunna förankra det till verkligheten så att de kan göra medvetna 

val i framtiden?” ställde vi utifrån vårt syfte och vi hade även Deweys teori om praktiskt 

arbete i åtanke vid formulering av frågorna. Vi ville veta om lärarna arbetar utifrån det Dewey 

förespråkar; att arbeta praktiskt i klassrummet eller om de skulle vilja veta mer om hur de kan 

arbeta praktiskt med hållbar utveckling, men även hur de arbetar med att medvetandegöra 

begreppet för eleverna.   

Frågan ”Hållbar utveckling är ett begrepp som har tre olika dimensioner, social, ekonomisk 

och ekologisk, hur tänker du kring de tre dimensionerna?” ställde vi eftersom vi ansåg att vi 

ville ha en klarare bild i hur lärare tänker kring dessa dimensioner utifrån vårt syfte, vi ville 

även veta om de arbetar med dimensionerna i klassrummet. Detta är ett urval av våra 

intervjufrågor, samtliga frågor finns i bilagan och de är sammanställda utifrån vår 

huvudfrågeställning.  

 

5.1 Urval 

De lärare vi intervjuade har olika lärarutbildningar, en av lärarna är mellanstadielärare med 

behörighet i bland annat svenska, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen 

men det sistnämnda har personen valt att inte undervisa i. En annan av lärarna är i grunden 

lågstadielärare, men har utökat sin behörighet för undervisning i mellanstadiet, hen har 

behörighet i svenska, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen men även där 

har läraren valt att inte undervisa i det sistnämnda. De andra två lärarna är 1-7 lärare men 

arbetar för tillfället i mellanstadiet, ena har som grund svenska och matematik och den andra 
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har grunden matematik och naturorienterande ämnen men har även läst till teknik, båda har 

läst de samhällsorienterande ämnena även om den sistnämnda inte undervisar i ämnet för 

tillfället. Vi anser att dessa ämnen är relevanta eftersom det är ämnen vi kommer ha 

behörighet i vid examen och ämnena berör hållbar utvecklings tre dimensioner. Vi kontaktade 

sex olika lärare varav tre var lärare i de samhällsoriterande ämnena och tre lärare i 

naturorienterande ämnen men vi fick ett bortfall av två lärare i de naturorienterande ämnena. 

Begränsningen i vår studie var därför att vi endast hade en lärare i naturorienterande ämnena. 

 

Vi ville få ett varierat urval av de tillfrågade lärarna, för att få variation i resultatet (Trost, 

2005). På grund av de olika ämnena de berörda lärarna undervisade i ville vi se om de såg 

annorlunda på begreppet i förhållande till de tre dimensionerna. Vi tog kontakt med de 

berörda lärarna på olika kommunikativa sätt. Vi hade kännedom om skolorna sedan tidigare, 

den ena skolan är en mångkulturell skola, med elever från olika bakgrunder medan den andra 

skolan har stort fokus på skolans närmiljö och tillgång till naturen.  Båda skolorna är 

verksamma inom Gävle kommuns skolverksamhet men de arbetar inte inom samma 

skolområde.  

Vi använde oss av standardiserad intervjuteknik, alltså samma frågor till de fyra berörda 

lärarna, på sådant sätt kunde vi jämföra deras svar för att se likheter och skillnader. Tack vare 

deras olika utbildningar och ämnen såg vi denna blandning som intressant för att få fram om 

de tänker olika kring hållbar utveckling. Vi kommer kalla våra pedagoger för A, B, C och D, 

den mångkulturella skolan benämner vi som skola 1 och skolan med tillgång till naturen skola 

2. Skola 2 ligger i ett område med högre socioekonomisk status än skola 1. På skola 1 har 

pedagog A arbetat i 3 år på skolan, sedan examen 2010 medan lärare B har varit 

yrkesverksam i 45 år, i skola 2 har pedagog C varit yrkesverksam sedan examen 1976 och 

lärare D sedan 1997.  

 

5.2 Etiska aspekter 
Trost (2005) menar att det är viktigt att all information vi får i intervjuerna skall behandlas 

anonymt. Vid vår första kontakt med lärarna förklarade vi deras anonymitet så att de skulle 

vara bekväma inför intervjun, med detta hade vi förhoppningar att de skulle ge ärligare 

information. Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2004)  fyra etiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning vid kontakt med intervjupersoner och hantering av material 

från intervjuerna. De fyra principerna är informationskrav; att informatören får veta syftet 

med intervjun, samtyckeskrav; de har rätt till att bestämma om sin medverkan, 

konfidentialitetskrav; menas att lärarna är anonyma och att vi förvarar data från intervjuerna 

så ingen obehörig kan ta del av informationen, nyttjandekrav; informationen som vi får ut av 

våra intervjuer används bara till detta arbete (Vetenskapsrådet, 2004). Vårt syfte är att 

undersöka hur de arbetar med begreppet och dess olika dimensioner i skolans verksamhet. Vi 

ville inte på något sätt kontrollera om de uppfyller läromålen, detta förklarade vi i intervjuns 

inledning.  

 



15 

 

5.3 Reliabilitet och validitet 

Trovärdigheten i ett arbete kan vara ett problem när man använder sig av kvalitativa studier 

eftersom de människor man intervjuar kan vara svåra att förutse (Trost, 2005). Det de säger i 

intervjuerna behöver inte stämma överens med vad de förespråkar i klassrummet. Det är 

viktigt att formulera sina frågor så man får tillförlitliga svar på sin intervju. Våra egna åsikter 

skall inte prägla intervjun eller våra frågor. Frågorna skall vara relevant kopplade till vårt 

arbete om ämnet hållbar utveckling och de tre dimensionerna.  För att reliabiliteten skall vara 

hög är det viktigt att resultatet inte varierar beroende på tillfälle och forskare (Denscombe, 

2004), därför har vi använt oss av samma frågor till alla fyra lärare. Vi har spelat in samtalen, 

denna typ av arbetssätt att samla in fakta ökar reliabiliteten (Denscombe, 2004). Våra frågor 

är inte formulerade som påståenden, då detta skulle minska studiens reliabilitet (Trost, 2005). 

Det är viktigt att man har reliabel information, men inte enbart utan den skall vara i balans 

med validiteten (Magne Holme & Krohn Solvang, 2010). Validiteten i vårt arbete skall prägla 

det vi vill att studien skall svara på, det vill säga hur lärare arbetar med hållbar utveckling i 

skolan och de tre dimensionerna, detta för att ge oss den lärandekunskap de besitter med 

erfarenhet inom yrket. Eftersom vi bara har fyra lärare i vår intervjustudie påverkas både 

reliabiliteten och validiteten och vi borde tagit kontakt med fler lärare för att få ett större 

urval. På grund av tidsbrist så kontaktade vi inte fler lärare. Trots få intervjuer anser vi att vi 

fick intressant resultat eftersom det skilde sig mellan skolorna och lärarnas utbildning. Vi har 

formulerat våra frågor, så att de är ställda för att få den information vi behöver till vår 

frågeställning, alltså det vi vill mäta (Trost, 2005).  

Lärarna intervjuades enskilt för att inte påverkas av varandras uttalanden. 
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6 Resultat 
 

6.1 Inledning 

I denna del kommer vi att redogöra för vad vi kommit fram till under våra intervjuer med de 

lärare som undervisar i låg- och mellanstadiet. Vi kommer först presentera våra lärares svar 

utifrån våra frågeställningar, senare i analysen kommer vi diskutera varför lärarna svarade på 

ett sådant sätt och de konsekvenser som infinner sig inom ämnet, kopplat till litteraturen. 

 

6.2 Hur tycker lärare att man praktiskt kan arbeta med hållbar 

utveckling och de tre dimensionerna, social, ekonomisk- och 

ekologisk hållbarhet? 

De fyra lärare vi intervjuade är alla eniga om att de vill arbeta mer praktiskt med hållbar 

utveckling och de anser att undervisningen skulle bli lättare med mer tips och mer praktiskt 

arbete än teoretiskt för att eleverna enklare skall kunna förankra det med verkligheten. På 

skola 1 diskuterar båda lärarna kring att de skulle vilja ha ett gemensamt förhållningssätt om 

hållbar utveckling tillsammans med de andra pedagogerna på skolan. 

Lärare A menar eftertänksamt att man många gånger arbetar praktiskt med begreppet utan att 

veta om det. Detta belyser även lärare B: 

” Ibland vet man kanske inte alltid vad man gör och att det faktiskt handlar om hållbar 

utveckling.”  

Lärare A ger exempel från idrottsundervisningen då får man in den sociala aspekten i 

undervisningen, exempelvis genom samarbetsövningar. A försöker även arbeta med olika 

föreningar och klubbar inom Gävle kommun, hen har tidigare haft hjälp av idrottstudenter 

från högskolan i Gävle som undervisat om allemansrätten. På skola 1 arbetar de med ett 

projekt som heter ”Skapande skola”, det är ett projekt som handlar om att bygga samarbete 

med andra skolor i området. De har även haft läs och ritprojekt då en konstnär kom och 

undervisade en förmiddag i veckan. Konstnären använde återvunnet material och 

förespråkade just återanvändning. Konstnären åkte ut till soptippen i Forsbacka, letade 

material för att använda till detta projekt, eleverna fick även ta med sig material hemifrån. Det 

blev en utställning av det eleverna tillverkade.  

Båda skolorna arbetar med NTA-lådor (Naturvetenskap och teknik för alla) detta påpekar 

lärare D hjälper att göra arbetet mer praktiskt eftersom dessa lådor handlar indirekt om hållbar 

utveckling i stor utsträckning; lådorna innehåller bland annat övningar om papper, luft, vatten, 

energi och hållbar utveckling och jord. Skola 1 skall använda liknade lådor i samhällskunskap 

i höst, där skall de arbeta med hur man bygger och strukturerar samhällen, man tar upp allt 

som det innefattar och vad behövs för ett samhälle skall fungera. Båda skolorna arbetar 

periodvis efter olika teman som till exempel, vatten, kompostering och avfall. Gästrike 

återvinnare har en avfallspedagog som båda skolor har varit i kontakt med och använt sig av. 
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När kommunen har städdagar, kan man integrera det i olika ämnena, dessutom är det ett bra 

tillfälle att diskutera miljö och en hållbar närmiljö.  

På skola 2 säger lärare C  

”det praktiska arbetet kommer även in när man förankrar begreppet till verkligheten för 

eleverna, skall man exempelvis arbeta med sortering så kan man använda sig av media” 

Lärare C menar att media kan vara ett arbetssätt för att kunna förtydliga lättare för eleverna 

eftersom media har ett stort inflytande för de unga. I skolan deltar C och Ds klasser i en 

nationell utmaning som heter ”cykla och gå till skolan”. Utmaningen går ut på att minimera 

bilåkningen till skolan för miljön och hälsans skull. På skola 1 arbetar personalen i olika 

grupper som arbetar utifrån olika frågor, grupperna består av olika teman som miljö och natur, 

hälsa, trygghet och likabehandlingsplan, kultur och traditioner samt en värderingsgrupp, detta 

är något som har funnits på skolan en länge tid. 

 

6.3 Hur tycker lärare hållbar utvecklings tre dimensioner kan bli en 

del av deras undervisning? 

Lärarna var eniga i att de tre dimensionerna är viktiga i undervisningen för att kunna förankra 

och lära ut på rätt sätt. Här kan vi dock tyda en viss skillnad på lärare i de 

samhällsorienterande- och naturorienterande ämnena.  

Lärare D på skola 2, som i grunden är en matematik och naturorienterande -lärare är 

engagerad i sitt ämne och förespråkar tydligt det hen undervisar i skolan, både ur ett 

miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Lärare D förklarar hur hen ser på begreppet 

hållbar utveckling och de tre dimensionerna, 

”de är enhetliga och dimensionerna går in i varandra. Jag försöker att utgå från 

dimensionerna men jag erkänner att ibland är det eleverna som berör ämnet.”  

Lärare C visste däremot inte om dessa dimensioner på begreppet, men säger efter vår 

förklaring av dimensionerna att hen arbetar med värdegrundsfrågor och värderingsövningar i 

klassrummet periodvis. C erkänner att de ekologiska och ekonomiska dimensionerna inte är 

en lika stor del i undervisningen,   

 

”men det ekologiska kommer många gånger automatiskt eftersom vi har skolan inpå 

naturen”. 

Utifrån hens svar på våra frågor ser vi mer det ekologiska än det sociala. På skola 1 erkänner 

lärare A att hen inte funderat så mycket kring de olika dimensionerna fastän hen känner till 

dem. A anser att det kan vara svårt, men hen försöker samtala med eleverna kring begreppet. 

A berättar om ett projekt de arbetar med, där får de in de olika dimensionerna utan att hen 

tänkt på det. I vissa ämnen blir det mer självklart än andra att få in dimensionerna. A som 
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arbetar på skola 1 tycker det är viktigt att man tar tillvara på den kulturella mångfald som 

finns på skolan och arbetar då med den sociala dimensionen.   

Lärare B erkänner att hen inte får in alla dimensioner i sin undervisning,  

”det har inte varit en stadig grund i undervisningen utan det har behandlats lite då och 

då” 

Lärare B menar att om man har arbetat länge inom yrket så använder man sig nog mycket av 

tillfälliga projekt och teman, exempelvis kommunens städdagar då pratar man om miljön och 

så vidare.  

 

6.4 Hur tänker lärare angående begreppet hållbar utveckling? 

Tre av de lärare som vi intervjuade tänker mestadels ur ett miljöperspektiv när det kommer till 

frågan om vad hållbar utveckling är för respektive lärare, något som även vi ansåg eftersom 

det är vår hypotes i arbetet.  

På skola 1 anser lärare B att det handlar om vad man som lärare själv kan om begreppet och 

hur man måste arbeta och lägga upp lektionerna och vara konkret gentemot eleverna. Det kan 

vara svårt att tänka sig att när barnen fyller 50 år, vad har de då med sig från sin skoltid som 

de kan förankra till verkligheten, man kan även fråga sig vad hållbar utveckling är om tjugo 

år? Om vi till exempel tar en dator och lär eleverna allt de behöver veta om datorer vad gör 

det om tjugo år? Är kunskapen hållbar då? Lärare B anser att det viktiga är att ge barnen tillit 

och skapa nyfikenhet och låta det vara drivkraften för eleverna istället för kunskapen hur man 

knappar på en dator. Lärare A beskriver att  

”Hållbar utveckling för mig är det som händer i hela världen och vad vi ska sträva mot, som en 

social rättvisa. Även att få solidaritet mellan kön, länder, religioner.”  

Även här kommer det fram igen att hållbar utveckling är ett väldigt informellt begrepp som 

man tillsammans på skolan skulle behöva konkretisera. På skola 2 diskuterade de mycket om 

hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv, dels att man tänker på vad man allmänt kan göra för 

att förbättra miljön. Hållbar utveckling för lärare C är miljöaspekten; vad man som individ 

kan göra för miljön.  Lärare D som brinner för naturkunskap och förespråkar sitt ämne 

betonar att hållbar utveckling handlar om att lära barnen att ingenting försvinner, utan allt 

finns kvar, att man skall värna om sin närmiljö. Att leva som man lär anser D är viktigt i 

arbetet med hållbar utveckling, läraren förespråkar närproducerad mat och en förhoppning är 

att man skall kunna arbeta nära sitt hem så man slipper ta bilen till arbetet, allt man behöver 

skall finnas i närmiljön. Lärare D anser att hållbar utveckling handlar om att förankra 

värdegrunden hos eleverna och arbeta utifrån den så att de på sådant sätt förstår sin plats i 

samhället, skolan och familjen. Det hänger ihop med varandra och det är en fungerande enhet 

där man skall utvecklas och ta ansvar som medborgare. Hen anser att hela den hållbara 

aspekten skall komma från skolan.  
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Lärare B poängterar en viktig ståndpunkt för oss pedagoger som är viktig i arbetet med 

hållbar utveckling, något som är viktigt att ha i åtanke. 

”Är det inte förankrat hos oss vuxna hur kan vi då lära eleverna? Det är som sagt en 

verklighet. Lärarna måste ha en stadig grund om ämnet. Skolor anordnar vissa kampanjer 

men vad är målet med det? Det blir oftast en tävling men det måste utvecklas vidare.” 

6.5 Har skolans inriktning och lärarens bakgrund påverkat deras 

undervisning i hållbar utveckling? 

Vi har sett skillnad på arbetet med hållbar utveckling beroende på skolans inriktning och 

lärarens bakgrund. Detta blev synligt under våra intervjuer när vi berörde hur de såg på 

begreppet hållbar utveckling. Skola 2, skolan med skogen i närmiljön, arbetade i större grad 

med miljön än skola 1, svaren vi fick diskuterades ur ett miljöperspektiv, de belyste att de 

använde sig av naturen skolan omges av och de är ofta delaktiga i olika miljöprojekt.  Både 

lärare C och D, trots olika lärarutbildningar, tänker i första hand på den ekologiska 

dimensionen i intervjun och återkommer ständigt till miljön. I skola 1, den skola med högre 

andel mångkulturella barn diskuterade både lärare A och B i större omfattning utifrån den 

sociala dimensionen, i mycket högre grad än den ekologiska dimensionen. De samverkar med 

andra mångkulturella skolor i området, de pratar mycket om värdegrundsfrågor och trots 

lärare Bs långa yrkeserfarenhet och med äldst lärarutbildning kopplade hen hållbar utveckling 

slutligen till den sociala dimensionen även om hen först kopplade begreppet till den 

ekologiska dimensionen. Vi citerar lärare As, med nyast lärarutbildning, förklaring av 

begreppet hållbar utveckling: 

”Hållbar utveckling för mig är det som händer i hela världen och vad vi ska sträva mot, som en 

social rättvisa. Även att få solidaritet mellan kön, länder, religioner.”  

Detta skiljer sig från lärare C: 

”För mig är hållbar utveckling miljöaspekten, vad man kan göra för miljön och var man till 

exempel kastar skräp, att man tänker på vad man gör för miljön.” 

Här ser vi att lärare A och C har olika uppfattningar om begreppet hållbar utveckling och vad 

det betyder för dem.  
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7 Analys  
Här kommer vi analysera lärarnas svar utifrån tidigare forskning samt vårt teoretiska 

perspektiv som relaterar till Dewey. 

 

7.1 Sammanhang och helheter 

Lärare D tycker det är viktigt att eleverna vet om att ingenting försvinner och att det kan 

hjälpa eleverna nu och i framtiden att förstå att man inte bara kan konsumera. När D planerar 

så tänker hen utifrån tre steg det; vill säga, det lilla, materialet och vad passar det i samhället, 

helheten. Dewey (2004) anser att det är helheten som bildar ett sammanhang och på så sätt en 

förståelse och  

”individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna denna omvärld, lär 

sig sociala regler, lär sig förstå sammanhang osv.” (Dewey,2004, s. 17) 

Det eleverna lär sig i skolans verksamhet skall de kunna förankra till verkligheten och ta med 

sig i framtiden. Här blir det tydligt utifrån syftet och frågeställningen ”hur lärare tycker att 

hållbar utvecklings tre dimensioner kan bli del av deras undervisning?” att lärare D försöker 

att arbeta med de tre dimensionerna utifrån tre olika steg. 

Lärare A anser att begreppet är svårdefinierat vilket kan påverka elevernas förståelse,  

”förstår inte vi, hur ska vi då förmedla det till eleverna? Ställer vi frågan till eleverna vad 

hållbar utveckling är ser de nog ut som frågetecken.” 

 Detta menar A kan bli en svårighet när barnen skall förankra det till verkligheten. Björneloo 

(2007) belyser detta i sin avhandling; att undervisning för hållbar utveckling i skolan skall 

handla om elevernas förståelse och bilda ett sammanhang utformat på sådant sätt att eleverna 

skall se helheterna i det de arbetar med. Det handlar om att allt skall få ett sammanhang i 

skolans verksamhet och Dewey (2004)  menar att bildar man en förståelse så bildar man ett 

sammanhang.  

Vi citerar lärare D  

”Jag brukar försöka dra hela ledet i min undervisning, jag arbetar mycket med 

diskussioner och använder mycket av frågeställningen ’hur tänker ni?’ till barnen. Jag 

försöker få med alla aspekter men ibland faller de såklart bort.”  

Helheterna och dess sammanhang är inte det enda som krävs för att förstå, utan även att tolka 

de begrepp som belyses inom hållbar utveckling menar Persson (2009). SOU 2004:104 

belyser sambandet med det människor lär sig i organiserade sammanhang som skolan och det 

de lär sig på annat håll. Kunskaper och erfarenheter eleverna erhåller på annat håll kan med 

fördel användas i undervisningen.   

Lärare B tycker att det är viktigt att barn skapar nyfikenhet och tillit och det ska vara det 

väsentliga i barns lärande. 
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”Idag kan vikten ligga i att kunna ’knappa på en dator’ men vad är kunskapen hållbar då? 

Vad gör denna kunskap om 20 år? Som lärare kan det vara svårt att föreställa sig världen när 

eleverna fyller 50 år, vad har de då med sig från skolan som de kan förankra?”   

Detta belyste även Dewey (2004) som menar att eleverna måste lära sig något meningsfullt 

och inte rena trivialiteter.  

 

7.2 Begreppet hållbar utveckling och de tre dimensionerna 

Peter Kemp (2005) anser att begreppets osäkra betydelse är ett problem eftersom kontexten är 

avgörande för hur tolkningen sker, något som även de intervjuade belyser, utifrån en av 

arbetets frågeställningar. Lärarna belyser att det är ett diffust begrepp med många olika 

betydelser, de menar att tillsammans i skolan bör man komma fram till vad hållbar utveckling 

och dess tre dimensioner betyder för verksamheten. Lärare A belyser: 

 ”Det är svårt att arbeta med ett begrepp man inte har riktig koll på vad det betyder.” 

Det överensstämmer med det Björneloos (2007) forskning visar att lärarna ute i skolorna 

varken är insatta varken i begreppet eller dess betydelse. 

 Detta överensstämmer med det Persson (2009) belyser; hon menar att begreppsanvändning 

för elever är viktigt för att koppla till sammanhang för att förstå begrepp, men det är lika 

viktigt för läraren i sin egen förståelse.  Jonssons (2007) avhandling visar även den att det 

fanns stor spridning angående vad själva begreppet verkligen betyder. Detta är något som 

lärare A belyser är viktigt i skolans verksamhet; att man tillsammans bestämmer vad 

begreppet betyder för deras verksamhet, begreppet måste konkretiseras mer. Lärarna måste 

vara kunniga inom sitt ämne och medvetna om vad de undervisar om och varför de gör det. 

Detta går i ton med Dewey, 

”individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna 

aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling.” (Dewey ,2004, s. 17)  

Han menar även att fokus i undervisningen skall ligga på att ge möjligheter till eleverna för att 

utveckla ett socialt medvetande (Dewey 1916/1999), detta ligger till grund för att förstå 

begreppet hållbar utveckling. Har inte lärare tillräckligt med kunskaper om ämnet kommer det 

att finnas brister i undervisningen. Detta menar även lärare D, som är den vi upplevde var 

mest kunnig och insatt i begreppet hållbar utveckling, hen förespråkade att leva som man lär, 

D menade att det är viktigt att visa det för eleverna och föregå med gott exempel, 

”diskuterar man återanvändning och miljö ska man inte förkasta second hand eller visa sina 

senaste elektroniska inköp,  

Lärare D belyser även det är viktigt att eleverna ska tänka till och förstå ”varför köper jag 

detta, behöver jag detta?” Detta menar även Dewey (2004); att tanke och handling hänger 

samman och ses som en helhet och i och med det skall man leva som man lär. Utifrån citatet 

ovan ser man att lärare D enkelt får in de ekonomiska och ekologiska aspekterna utifrån 
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arbetets syfte men att den sociala aspekten inte lika tydligt finns med. Kemp (2005) och 

Björneloo (2011) belyser att begreppet till stor del är en etisk fråga; att hållbar utveckling 

handlar om ett värdigt liv. Detta styrker även Skolverket (2004) som definierar begreppets 

betydelse utifrån ett etiskt perspektiv, där de lägger tyngd på bland annat mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, demokrati, makt med mera. Lärare A är den enda av lärarna som 

beskriver att hållbar utveckling även handlar om det etiska perspektivet.  

Under våra intervjuer kom det även fram att lärarna inte trodde att eleverna var medvetna om 

vad begreppet hållbar utvecklings betydelse. Detta anser vi är en nackdel vilket gör det svårt 

att förankra det till verkligheten. Något även Persson (2009) bejakar, det är viktigt att ha en 

begreppsförståelse för att på så sätt koppla samman begrepp med verklighet. 

 

7.3 Begränsningar i arbetet om hållbar utveckling 
Det fanns begränsningar hos de båda skolorna ansåg de berörda lärarna, samtliga ansåg att 

skolans ekonomi var en stor begränsning. Skola 2s tillgång till naturen gjorde att den 

ekologiska dimensionen berördes mer framförallt praktiskt medan deras begränsningar blev 

den sociala dimensionen. Även om de arbetade med den ekonomiska biten så menar lärare D 

att området skolan befinner sig i, med hög välfärd, kan påverka hur eleverna egentligen 

förankrar återanvändning och att inte ”konsumera för mycket”. Lärare D påpekar att det är av 

stor betydelse att det eleverna lär sig i skolan om hållbar utveckling realiseras även i 

hemmiljön. Detta menar även Dewey (2004); att skolan och det sociala sammanhanget 

utanför måste samverka. På skola 1 vidrörs den sociala dimensionen naturligare på grund av 

elevernas mångfald. Eftersom hållbar utveckling kopplades till miljön berörde man 

dimensionen i viss omfattning men praktiskt föll det inte lika naturligt som för skola 2, minst 

berördes den ekonomiska biten. Att man inte berör alla dimensioner praktiskt kanske ses som 

naturligt men kan vara en brist om vi ser det utifrån Deweys teori. Utifrån syftet ser vi att 

arbetet kan skilja sig utifrån lärarnas bakgrund och skolornas geografiska- och 

sociogeografiska läge.  

Björneloos (2007) forskning visar att lärarna inte är tillräckligt insatta i hållbar utveckling och 

dess dimensioner och att det finns svårigheter att integrera dem i undervisningen. Även SOU 

2004:114 belyser att det finns en tydlig oklarhet hos lärarna hur de skall samverka med 

begrepp och dimensioner i undervisningen och att de sällan arbetar holistiskt med begreppet.  

Detta visar även våra intervjuer; utifrån arbetets syfte anser lärarna att det är oklart hur man 

bör integrera dem i alla ämnen, men lärarna menar även att det är lättare inom vissa ämnen. 

Vi citerar lärare A;  

  ”En begränsning för mig är att jag inte är så kunnig inom ämnet vilket är en brist”   

Dewey menar att det är viktigt att lärare har stor kunskap inom ämnena de undervisar i, detta 

belyser även lärare B är av stor vikt:   

”Är det inte förankrat hos oss vuxna hur kan vi då lära eleverna det är som sagt en 

verklighet. Lärarna måste ha en stadig grund om ämnet.” 
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 Att lärarna har svårigheter att integrerar de olika dimensionerna är en problematik utifrån 

Dewey synssätt. Han anser att ett holistiskt synsätt i skolan är betydelsefullt för elevernas 

inlärning, detta menar även Salmio (2008) är viktigt för inlärningsresultatet. Arbetets syfte 

visar att det är svårt att arbeta integrerat med de tre olika dimensionerna.  

 

7.4 Lärarnas bakgrund och skolornas inriktning 
Det skiljde sig i de intervjuade lärarnas utbildning, vilket vi ansåg var bra för studien, på så 

vis fick vi variation i vår urvalsgrupp. Den varierande bakgrunden gav oss varierande svar på 

hur de ser på begreppet. Begreppet existerade inte när lärare B och C tog sin examen; för 

dessa lärare var det miljöperspektivet det i första hand reflekterade på, men lärare B 

diskuterade även om den sociala aspekten inom hållbar utveckling. Att lärarna betonar den 

ekologiska dimensionen extra mycket anser vi beror på att den ekologiska dimensionen är 

starkt förknippat med hållbar utveckling, vilket även Borg (2011a) belyser. Att Lärare C 

relaterar till den ekologiska dimensionen anser vi kan ha påverkats av att hen arbetar på en 

skola som har skogen i fokus. Detta blir påtagligt när även lärare D, den lärare vi uppfattar 

med mest kunskap om hållbar utveckling, kopplade till miljöperspektivet i första hand även 

om hen kom in på den ekonomiska dimensionen. Lärare C hade däremot inte så stor kunskap 

om de tre dimensionerna utan hållbar utveckling för hen var miljöapsekten. Beror det på 

lärarnas bakgrund och utbildning? Eller skolans inriktning?  Här finns många faktorer som 

spelar in; lärare C har en äldre lärarutbildning, begreppet existerade inte när hen tog examen. 

Hens skola har även ett geografiskt läge som ger närhet till skogen. Lärare D är i grunden 

lärare i naturorienterande ämnen och arbetar på samma skola som lärare C. Lärare D är den 

lärare som är mest engagerad inom hållbar utveckling. Lärare A som har den nyaste examen 

av de fyra ansåg själv att hållbar utveckling inte präglat hens utbildning i önskad utsträckning. 

Trots det var lärare A den första och enda som relaterade den sociala aspekten till hållbar 

utveckling, beror det på lärarens unga ålder och det faktum att hen har nyast utbildning? eller 

är det skolans läge som påverkar. SOU 2004:104 belyser just detta; att det varierar från 

högskola till högskola hur stor utsträckning de berör hållbar utveckling. Vi är naturligtvis 

medvetna om detta kan ha förändrats sen den nya lärarutbildningen kom 2011. Men 

problemet kvarstår; att många lärare inte har berört hållbar utveckling under sin utbildning, 

vilket vi anser är en brist eftersom begreppet är ett övergripande perspektiv i Lgr -11. Därför 

krävs det fortbildning inom ämnet, för att lärarna skall kunna nå ut till eleverna och kunna 

integrera de olika dimensionerna ur ett holistiskt synsätt i undervisningen. Hur skall man 

kunna undervisa och integrera ett sådant komplext begrepp i skolans undervisning om man 

inte vet vad det står för? Fortbildning var något de intervjuade själva önskade. Utifrån arbetets 

syfte kan vi här utgå från att lärarens bakgrund och skolans inriktning är betydande i arbetet 

med hållbar utveckling i skolan.   



24 

 

8 Diskussion 

Syftet med denna studie var att se hur lärare arbetar med hållbar utveckling och dess tre 

dimensioner. Hur man praktiskt kan arbeta med hållbar utveckling och de tre dimensionerna 

samt hur de ser på begreppet. Ytterligare ett syfte var att undersöka om skolans inriktning och 

lärarens bakgrund påverkade deras arbete och syn på hållbar utveckling.  

Lärarna tycker att begreppet hållbar utveckling är svårdefinierat vilket försvårar 

undervisningen. De anser att det finns vissa svårigheter att integrera dimensionerna i 

undervisningen, ofta blir några aspekter åsidosatta men de vill arbeta praktiskt med hållbar 

utveckling. Vi har förstått vikten av att arbeta praktiskt med hållbar utveckling för att eleverna 

enklare skall kunna förankra begreppet till verkligheten, dock kan detta vara en brist och ett 

problem i den verkliga undervisningen. 

 Utifrån vår studie har vi sett att skolans inriktning och lärarens bakgrund påverkat arbetet 

med hållbar utveckling. På skolan med skogen i fokus arbetar lärare C och D, de lärare vi 

uppfattade till störst del kopplade hållbar utveckling till den ekologiska dimensionen och i 

minst grad till den sociala dimensionen. Lärare C hade inte tidigare hört talas om de tre 

dimensionerna, vid förklaring av dem berättar hen att värdegrundsfrågor förekommer stundvis 

i undervisningen, men vid fortsatt intervju kopplar hen begreppet återigen till ett 

miljöperspektiv trots att hen inte undervisar i de naturorienterande ämnena. Detta kan 

naturligtvis ha påverkats av att lärare C var en av de lärarna med examina innan begreppet 

existerade och miljön var i tydligare fokus. Lärare D var huvudsakligen lärare i 

naturorienterande ämnen. I den mångkulturella skolan föll den sociala aspekten tydligare och 

lärare A med nyast examina uttryckte i förstahand att hållbar utveckling för hen var den 

sociala hållbarheten, men lade även till att hen naturligtvis även tänkte på miljön. Även lärare 

B relaterade hållbar utveckling till den sociala- och ekologiska dimensionen trots att lärare B 

var äldst och med äldst examina. Här kan skolans inriktning ligga till stor grund till varför de 

förknippar hållbar utveckling med den sociala dimensionen. 

I samband med aktuella teman arbetar båda skolorna med hållbar utveckling; exempelvis 

deltog skola 2 under intervjun i ett ”cykla och gå till skolan” projekt vars syfte är att främja 

hälsan och minska bilåkningen till skolan. Detta kopplade lärarna till miljön, men vi ser även 

att de berör både den ekonomiska delen likaväl den sociala utifrån ett hälsoperspektiv.  

Under vår studie har det blivit tydligt för oss hur kunskap, sammanhang och dess helhet 

hänger samman och hur Deweys teori är mer aktuell i dag än när den kom i början på 1900-

talet. Vi har insett hur viktigt det är att kunna koppla begreppet utifrån dess helheter till 

verkliga sammanhang, något Dewey (2004) förespråkar tydligt. Deweys tankar fungerar 

kanske inte alltid i praktiken i alla ämnen, men får man eleverna i de mer teoretiska ämnena 

att reflektera över val de gör, den information de får och sambanden där i mellan, så är det 

något som man kan ta vara på. 

Begränsningarna i denna studie är antalet intervjuade lärare och framför allt att det inte var 

lika många lärare i naturorienterande ämnena som i de samhällsorienterade ämnena. Hade vi 
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dessutom haft fler lärare med nyare examina hade vi kunnat jämföra de olika svaren utifrån 

skola och lärares undervisningsämne (matte/no lärare) eller om begreppet trots allt har berörts 

mer i lärarutbildningen på senare år. Trots få intervjuade visade studiens intressanta resultat 

att skillnaden verkar bero på skolans inriktning och lärarens bakgrund. 

Trots att hållbar utveckling är en röd tråd i Lgr -11 ser vi svårigheter med att arbeta inom 

hållbar utveckling och de tre dimensionerna i skolan. Dels att begreppet är komplext samt att 

några tydliga definitioner i Lgr -11 inte finns.  

 

8.1 Vidare forskning 

Trots att hållbar utveckling har en stor del i Lgr- 11 anser vi att det är en brist att lärarna har 

sådan liten kunskap om begreppet. Vi kan tycka att det är nödvändigt med fortbildning inom 

hållbar utveckling för att på så sätt ge lärarna en stadigare grund om begreppet och dess 

betydelse. Givetvis har man som lärare även ett eget ansvar att söka information och vara 

uppdaterad i de senaste vetenskapliga rönen inom skolans verksamhet. Vems är då ansvaret? 

Har skolverket för höga förväntningar på lärarna? Fortbildning inom hållbar utveckling anser 

vi inte är hållbart då man kan fråga sig vilka lärare ska få gå på utbildningen? Alla bör ha 

kunskap men om inte intresset finns så kommer det ändå vara lärare som inte tar del av 

utbildningen och utbildningen går om intet. Bästa lösningen anser vi skulle vara en studiedag 

där skolans verksamhet diskuterar fram ett förhållningssätt för hållbar utveckling i deras 

verksamhet, betydelsen av begreppet hållbar utveckling för dem. Eftersom skolverket har 

höga förväntningar med arbetet kring hållbar utveckling anser vi även att ansvaret ligger på 

skolverket som har en skyldighet att förse lärare med material för hur man kan arbeta för 

hållbar utveckling både praktiskt och teoretiskt. 

Under studiens gång har vi påträffat lärarstudenter och yrkesverksamma lärare och noterat en 

negativ inställning till hållbar utveckling då vi har beskrivit arbetets ämne. Har lärare och 

studenter den inställningen för hållbar utveckling hur ska då en bra undervisning ske i ämnet? 

Detta är något vi anser man bör uppmärksammas eftersom det kan uppkomma brister i 

undervisningen för hållbar utveckling. 

 

Efter vårt arbete med hållbar utveckling har vi fått en fördjupande inblick i ämnet, även ett 

intresse att gå ännu djupare, forska och läsa vidare inom ämnet. Det skulle vara intressant att 

fokusera på hållbar utveckling ur ett elevperspektiv, hur deras tankar kring hållbar utveckling 

ser ut, deras kunskap om begreppet, hur de förankrar begreppet till verkligheten och så vidare. 

Det skulle vara intressant att observera undervisningen ur ett lärarperspektiv men även ur ett 

elevperspektiv. Vi skulle även utfört en enkätundersökning med många fler lärare för att på så 

sätt undersöka hur vår studie visar sig utifrån ett större perspektiv om vi hade haft längre tid 

på oss.  

  



26 

 

9 Referenslista 

Axelsson, Harriet (1997). Våga lära: om lärare som förändrar sin miljöundervisning. Diss. Göteborg : 

Univ. 

Björneloo, Inger (2011). Hållbar utveckling: att undervisa utifrån helheter och sammanhang. 2., 

[uppdat.] uppl. Stockholm: Liber 

Björneloo, Inger (2007). Innebörder av hållbar utveckling: en studie av lärares utsagor om 

undervisning. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2007 Tillgänglig på Internet: 

http://hdl.handle.net/2077/10517 Hämtad 2013-08-08 

Borg, Carola (2011a). Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv [Elektronisk resurs] : 

ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan. Licentiatavhandling (sammanfattning) Karlstad : 

Karlstads universitet, 2011 

Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-8057 Hämtad 2013-08-

12 

Borg, Carola & Eklund, Solweig (2011b). Forskande lärare - en framgångsfaktor: erfarenheter från 

Lärarlyftets forskarskolor. Stockholm: Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription/E26421E06FA6FDBAC12579680

04701E9?opendocument&I=102328&S=394&P=75 Hämtad 2013-09-19 

Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Denscombe, Martyn (2004). Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i tio punkter. 

Lund: Studentlitteratur 

Dewey, John (1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. Översatt från engelska originalet 

” Democracy and Education” 1916 av Nils Sjödén ; inledning: Tomas Englund 

Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. 4., [utök.] utg. 

Stockholm: Natur och kultur. Svensk sammanfattning av Deweys samlade texter, översatt av 

Sven Hartman, Ulf P. Lundgren & Ros Mari Hartman 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Kemp, Peter (2005). Världsmedborgaren: politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet. 

Göteborg: Daidalos 

Lindhe, Valdy (1999). Greening education: prospects and conditions in Tanzania. Diss. Uppsala : 

Univ 

Nationalencyklopedin (2013) ”Dewey, John”. http://www.ne.se/lang/john-dewey, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2013-08-30. 

Persson, Christel (2009). Elevers lärande i miljö för hållbar utveckling. Locus 1/09. Institutionen för 

barn- och ungdomsvetenskap. Stockholms universitet: Stockholm. (s. 4-19). 

Persson, Christel & Persson, Torsten (2011). Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle. 2., 

[omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

http://hdl.handle.net/2077/10517
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-8057
http://www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription/E26421E06FA6FDBAC1257968004701E9?opendocument&I=102328&S=394&P=75
http://www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription/E26421E06FA6FDBAC1257968004701E9?opendocument&I=102328&S=394&P=75


27 

 

Regeringen (1997). Regeringens skrivelse 1997/98:13: Ekologisk hållbarhet. Stockholm: 

Regeringen, kommittén för utbildning för hållbar utveckling (2004). Att lära för hållbar utveckling: 

betänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/41/44/0fe2bc94.pdf 

Salmio, Kaija (2008). Hållbar utveckling i de nationella utvärderingarna av inlärningsresultat i -

Finland. Nordina: Nordic studies in science education, 1 Sid. 77-91 

Sandahl, Peder (2012). Lärande för hållbar utveckling: i styrdokument för förskola och skola. Visby: 

Den Globala Skolan, Internationella programkontoret 

Tillgänglig på internet: 

http://www.programkontoret.se/Global/program/denglobalaskolan/L%C3%A4rande%20f%C3

%B6r%20h%C3%A5llbar%20utveckling%20i%20styrdokument%20f%C3%B6r%20f%C3%B

6rskola%20och%20skola.pdf Hämtad 2013-08-23 

Skolverket (2002) Hållbar utveckling i skolan [Elektronisk resurs] : miljöundervisning och utbildning 

för hållbar utveckling i svensk skola. (2002). Stockholm: Statens skolverk 

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=925 Hämtad 2013-08-12 

Sverige (2010). Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). Stockholm: 

Norstedts juridik. Tillgänglig på internet: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF 

Hämtad 2013-08-16 

Sund, Per (2008). Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens socialisationsinnehåll - 

implikationer för undervisning för hållbar utveckling. Diss. (sammanfattning) Västerås : 

Mälardalens högskola, 2008 

Tillgänglig på internet: http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:121335/FULLTEXT01.pdf 

Hämtad 2013-09-09 

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur  

United Nations Conference on Environment and Development (1993). Agenda 21. Stockholm: Miljö- 

och naturresursdep. 

Utbildningsdepartementet (2002). Agenda 21 för utbildning för hållbar utveckling i Östersjöområdet - 

Baltic 21E: antagen av utbildningsministrarna vid möte på Haga slott den 24-25 januari 2002. 

(2002). Stockholm: Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. Tillgängligt på internet: 

http://www.svenskaekodemiker.se/gammal/projekt/ekog/baltic21_se.pdf Hämtad 2013-08-19 

Vetenskapsrådet (2004). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på internet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Hämtad 2013-08-20 

Öhman, Johan (red.)  (2004). Hållbar utveckling i praktiken: [så gjorde vi på vår skola]. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1850 

 

9.1 Internetsidor 

FN Förbundet UNA Sweden 2012 - Begreppet hållbar utveckling 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/ 

Hämtad 2013-08-08 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/41/44/0fe2bc94.pdf
http://www.programkontoret.se/Global/program/denglobalaskolan/L%C3%A4rande%20f%C3%B6r%20h%C3%A5llbar%20utveckling%20i%20styrdokument%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20skola.pdf
http://www.programkontoret.se/Global/program/denglobalaskolan/L%C3%A4rande%20f%C3%B6r%20h%C3%A5llbar%20utveckling%20i%20styrdokument%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20skola.pdf
http://www.programkontoret.se/Global/program/denglobalaskolan/L%C3%A4rande%20f%C3%B6r%20h%C3%A5llbar%20utveckling%20i%20styrdokument%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20skola.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=925
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:121335/FULLTEXT01.pdf
http://www.svenskaekodemiker.se/gammal/projekt/ekog/baltic21_se.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1850
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/


28 

 

Kungliga tekniska högskolan 2013 - De tre dimensioner 

http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development Hämtad 2013-08-14 

Skolverket 2013 – Hållbar utveckling i skolan 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling Hämtad 2013-08-15 

Unesco – Internationella dokument om hållbar utveckling 

http://www.unesco.se/utbildning/utbildning-for-hallbar-utveckling/ Hämtad 2013-08-14   

http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development
http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling
http://www.unesco.se/utbildning/utbildning-for-hallbar-utveckling/%20Hämtad


29 

 

Bilaga 1 Intervjufrågor  

Vilken årskurs undervisar du i och vilka ämnen? 

Vilket år tog du din examen? 

 

Vad är hållbar utveckling för dig? 

Hur tänker du på hållbar utveckling i skolan och dess komplexitet? 

Var hållbar utveckling en del i din undervisning under din studietid? Eller har du fått 

fortbildning om ämnet, i så fall hur?  

Skulle du vilja ha mer kunskap om ämnet och hur man kan arbeta mer praktiskt med hållbar 

utveckling? Krävs det en fortbildning inom ämnet och vad skulle den innehålla?  

Hållbar utveckling är ett begrepp som har tre olika dimensioner, social, ekonomisk och 

ekologisk (berättar vad varje perspektiv betyder), hur tänker du kring de tre dimensionerna?  

 

Hur försöker du få med alla dimensioner inom hållbar utveckling i ditt ämne? Är det är 

problem att få med dem i din undervisning men även integrera det med andra ämnen? Om det 

är ett problem, utveckla! 

Hur gör du för att medvetengöra eleverna om hållbar utveckling, hur tänker du för att eleverna 

ska kunna förankra det till verkligheten så att de kan göra medvetna val i framtiden?  

De mål som finns om hållbar utveckling är de tydliga anser du? … Förklara gärna närmare. 

Vad har du/ni för resurser att tillgå i arbetet med hållbar utveckling? Vad finns det för 

möjligheter och begränsningar? 

 

 


