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_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka hur sju F-3 lärare ser på undervisning för 

hållbar utveckling samt fördjupa kunskapen om hur de arbetar med hållbar 

utveckling. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där 

informanterna arbetar på olika skolor. För att öka förståelsen kring betydelsen 

av hållbar utveckling använder vi oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 



 

teori (1979). Vi har även använt Uitto & Salorantas (2017) forskning för att 

styrka våra teorier gällande arbetet med hållbar utveckling i skolan. Resultatet 

visar att begreppet hållbar utveckling är mångtydigt och komplext. Skolornas 

arbete är en viktig del i samhällets uppbyggnad. Resultatet visar även att det 

finns en tydlig koppling mellan arbetet med hållbar utveckling och hur det 

sociala klimatet ser ut på skolorna. Relationsbyggande är en väsentlig del i 

elevernas välmående och kunskapsutveckling. En stor del av samhällets framtid 

hänger på skolans sätt att tolka och arbeta med hållbar utveckling. För att bygga 

ett tryggt och stabilt samhälle krävs det att vi går hand i hand mot en hållbar 

framtid. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Hållbar utveckling, social hållbarhet, socialt klimat, 

grundskollärare F-3, undervisning, värdegrund, värdegrundsarbete.  
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1 Inledning 

Genom egna erfarenheter av den svenska skolvärlden har vi förstått betydelsen av ett 

gott socialt klimat i skolan där alla elever kan känna sig trygga. Det sociala klimatet 

och en god arbetsmiljö har visat sig ha positiv inverkan på elevers lärande och 

utveckling. Det är en indikator på pedagogisk kvalité, som påverkar elevernas 

välbefinnande och prestationer (Westling Allodi, 2011). Begreppet hållbar utveckling 

är nära sammankopplat med skapandet av ett tryggt socialt klimat och handlar om 

att skapa ett hållbart samhälle. Arbetet med värdegrundsfrågor och det sociala 

klimatet kan ses som en del av lärande för hållbar utveckling. Det handlar till stor del 

om att göra eleverna delaktiga och aktiva i sin egen och andras framtid (Skolverket, 

2002). Enligt Björneloo (2007) är hållbar utveckling ett högst aktuellt ämne men 

svårt att definiera. En tidig definition av begreppet hållbar utveckling ses som 

grundläggande: "Sustainable development meets the needs of the present generation 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs" 

(Björneloo, 2007, s. 13-14). Med denna definition syftar hållbar utveckling på 

helheten, det vill säga så väl enskilda människors som samhällets behov, i nutid och 

framtid. Definitionen är bred och kan tolkas på flera sätt, något som skapar problem i 

förståelsen av begreppet. Sund & Sund (2017) hävdar dock att denna öppna tolkning 

av begreppet och dess komplexitet bidrar till att begreppet ständigt utvecklas. 

Innehållet i begreppet har fram tills idag förändrats och kan, tack vare dess öppenhet, 

fortsätta att göra så beroende på människans behov. Tidigare innebar hållbar 

utveckling endast arbete kring miljöfrågor. Idag har begreppet vidgats och omfattar, 

utöver det ekologiska, även det ekonomiska och sociala (Björneloo, 2007). FN:s 

tidigare generalsekreterare Kofi Annan menade i en rapport att: 

Education at all levels is a key to sustainable development. Educating people for sustainable 

development means not just adding environmental protection to the curriculum but also 

promoting balance among economic goals, social needs and ecological responsibility. Education 

should provide students with the skills, perspectives, values, and knowledge to live sustainable 

in their communities (Björneloo, 2007, s. 23). 

Citatet pekar på vikten av utbildning om hållbar utveckling och den betydande roll 

skolan har i att undervisa om alla de delar som begreppet hållbar utveckling 

innefattar. Hållbar utveckling bör ses som en väsentlig del av en demokrati och som 
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ett verktyg för att skapa aktiva medborgare (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 

Genom undervisning för hållbar utveckling är målet att kunna utveckla ett 

samhälleligt engagemang hos eleverna, där flera delar än miljöfrågor ingår. Därför 

bör hållbar utveckling genomsyra hela undervisningen och fungera som ett 

perspektiv på undervisningen. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Vår erfarenhet säger oss att begreppet hållbar utveckling ofta tolkas som 

miljöundervisning i form av praktiska övningar som sopsortering och kompostering. 

Även Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2017) lyfter fram begreppet i koppling till miljöperspektiv och miljöfrågor i 

undervisningen. Enligt Björneloo (2007) ska begreppet även innefatta ett socialt och 

ekonomiskt perspektiv med syfte att utveckla ett hållbart samhälle. Denna 

mångsidiga förståelse av begreppet skapar ett problem i hur undervisningen kring 

hållbar utveckling ska se ut. Björneloo (2007, s. 22) poängterar var problemet om 

förståelsen ligger: 

Destinationen heter Hållbar utveckling, men det verkar vara ett rörligt mål. Några har rest länge 

och började i landet Miljö eller Fred och andra har nyss stigit på i landet Ekonomi. Några har 

mycket bagage och andra inget alls. Vi använder samma ord och tror att vi menar samma sak, 

men vi missförstår varandra och är heller inte riktigt överens om vart tåget är på väg eller hur 

många byten vi måste göra på vägen. Rälsen är dålig, strömförsörjningen ojämn och tågbolaget 

får nya ägare under resans gång 

Begreppet hållbar utveckling har kritiserats för att vara tvetydigt, komplext och ett 

otydligt undervisningsområde (Björneloo, 2007). Med anledning av denna 

mångsidiga tolkning av begreppet, vill vi lyfta fram lärares synsätt på och 

medvetenhet kring hållbar utveckling och dess betydelse utifrån ett socialt perspektiv.   

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sju F-3 lärare ser på 

undervisning för hållbar utveckling samt fördjupa kunskapen om hur de arbetar med 

hållbar utveckling. Syftet uppfylls genom att besvara följande konkreta 

forskningsfrågor: 

1. Hur ser sju F-3 lärare på begreppet hållbar utveckling? 

2. Hur arbetar sju F-3 lärare med hållbar utveckling?     
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3. Vilka samband finns det mellan arbete med hållbar utveckling och skolans 

sociala klimat, enligt sju F-3-lärare? 

2 Bakgrund 

Vi har tagit del av tidigare forskning kring begreppet hållbar utveckling, dess 

framväxt och betydelse i skolan.  

2.1 Begrepp och definitioner 

Vi har valt ut nedanstående begrepp som vi anser behöver ytterligare förklaring.  

2.1.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling omfattar den ekologiska, sociala och ekonomiska 

utvecklingen i ett samhälle. Utvecklingen ska vara hållbar, det vill säga inte utmana 

livsvillkoren för framtida generationer (Björneloo, 2007).  

2.1.2 Miljöundervisning 

Miljöundervisning är tydligt riktat mot det naturvetenskapliga, miljöproblem och 

miljöfrågor (Skolverket, 2002). Begreppet miljöundervisning har varit nära 

förknippat med utbildning för hållbar utveckling men särskiljs genom olika 

perspektiv på vad som ska ingå i undervisningen. I den svenska skolan har 

miljöundervisning numera ändrats och vidareutvecklats till undervisning för hållbar 

utveckling (Sund, 2014). Undervisningen om hållbar utveckling bör därför handla om 

mer än enbart frågor som rör miljön. 

2.1.3  Social hållbarhet  

Social hållbarhet kan ses som en del av hållbar utveckling. Enligt Hjelm, Orlenius, 

Lindqvist, Michnik och Ljungar (2016) kan social hållbarhet definieras som strävan 

efter ” [...] ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där människors 

fundamentala behov uppfylls.” (s.32). Det är därmed ett perspektiv där man 

inkluderar grundläggande etiska värden såsom människor lika värde, solidaritet, 

rättvisa, jämlikhet, mångfald och inflytande (Hjelm et al, 2016).  
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2.1.4 Inkludering 

Inkludering syftar till att anpassa samhället efter individen och inte tvärtom. 

Olikheter ses som en tillgång och samhället formas efter dessa (Nilholm & 

Göransson, 2013). 

2.1.5 Integrering 

Integrering innebär att forma en individ efter den miljö och omgivning som individen 

befinner sig i, det vill säga anpassa det avvikande till normen. Integreringsbegreppet 

tydliggör därmed vad som anses som normalitet och vad som uppfattas som 

avvikande (Nilholm & Göransson, 2013).  

2.1.6 Normer 

En norm definieras som "det 'normala' eller godtagna beteendet i t.ex. en social 

grupp; konvention, praxis." (Nationalencyklopedin, 2017).  

2.1.7 Socialt skolklimat 

De attityder, förhållningssätt och relationer som finns i klassrummet och på skolan 

elever sinsemellan samt mellan elever och lärare utgör ett socialt skolklimat.  

2.1.8 Värdegrund/värdegrundsarbete 

Värdegrunden i den svenska skolan innebär att "utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på" (Skolverket, 2017, s.7). 

Värdegrundsarbete omfattar därmed att aktivt arbeta med demokratiska värden som 

skolan grundar sig på. Det handlar till stor del om etik och moral. Målet är att skapa 

ett tryggt, respektfullt och jämställt klimat i skolan så att alla elever kan nå sin fulla 

potential.  

2.2 Myndighetstexter 

I läroplanen (Skolverket, 2017) framgår det att skolan har i uppdrag att möjliggöra 

elevernas personliga utveckling så att de kan "[…] delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet." (s.7). Skolan ska därmed förmedla och gestalta värden 

såsom människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde samt jämställdhet 
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mellan kvinnor och män. Det handlar om att främja förståelsen för andra människor. 

Undervisningen ska förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar 

genom demokratiska arbetsformer som förbereder eleverna för ett aktivt samhällsliv.  

I kursplanen för samhällskunskap (Skolverket, 2017) framgår det att människan idag 

står inför flera möjligheter och problem vilka exempelvis kan vara kopplade till 

hållbar samhällsutveckling. Undervisning i ämnet samhällskunskap ska syfta till att 

eleverna "[…] ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer." (s. 218). Sociala och miljömässiga aspekter är exempel på vad 

som ska inkluderas i helhetssynen. Eleverna ska ges förutsättningar att se 

samhällsfrågor utifrån olika perspektiv. De behöver därmed utveckla sin förståelse 

för exempelvis olika människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika 

åsikter och intressen kan uppstå och hur de kan komma till uttryck samt hur olika 

individer och institutioner påverkar samhällsutvecklingen. Eleverna ska genom 

samhällsundervisningen bli medvetna om hur de påverkar samhället samt få kunskap 

om hur de kan ta ansvar för sina egna handlingar. Livsfrågor är en del av det centrala 

innehållet för samhällsundervisningen (Skolverket, 2017). Livsfrågor kan handla om 

vad som är rätt och fel, etik och moral, kamratskap och relationer.   

Tidigare mätningar som genomförts om elevers uppfattning av det sociala klimatet i 

skolan, visar att uppfattningen överlag är positiv (Skolverket, 2014). Eleverna 

efterfrågar vuxna inom skolan som tar eleverna på allvar, är engagerade och som 

agerar vid konflikter eller kränkande behandling. Studier visar att vuxnas 

förhållningssätt är av stor betydelse för skapandet av trygghet i skolan och välmående 

elever (Skolverket, 2009). 

2.3 Forskningslitteratur  

Under 1970- och 1980-talen fick miljöfrågor ett allt större utrymme och begreppet 

hållbar utveckling växte sig starkare. Begreppet användes till en början främst i 

koppling till miljö och har sedan slutet på 1980-talet setts som vägledande för det 

globala miljöarbetet. Det är även under denna tid som begreppets definition 

förändrats då man tydliggör att begreppet omfattar social och ekonomisk utveckling 

och inte enbart den ekologiska utvecklingen (Björneloo, 2007). Här sker en 

förändring där man flyttar fokus från "en renodlad naturvetenskaplig förståelse av 
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miljöproblematiken till att betona mellanmänskliga relationer och människans 

förutsättningar för en hållbar framtid" (Sund, 2014, s. 21). 

Hammond & Churchman (2008) framhåller att hållbarhet främst handlar om kultur, 

inklusive de sätt sociala system influerar och influeras av politiska, ekonomiska och 

biofysiska system. Vidare förklarar de att denna syn på hållbarhet kräver att man 

betraktar värderingar, kultur, beslutsfattande, demokratiska processer och det sociala 

systemet samt system som relaterar till detta. Social hållbarhet sker när formella och 

informella system, strukturer och relationer aktivt stödjer nuvarande och framtida 

generationers kapacitet att skapa hälsosamma och beboliga samhällen (Hammond & 

Churchman, 2008).  

Social hållbarhet är, enligt Hjelm et al (2016), förknippat med stor komplexitet. 

Begreppet diskuteras ofta tillsammans med uttryck som integrering och inkludering, 

medborgardialog, inflytande och delaktighet. Hjelm et al (2016) ifrågasätter 

begreppets betydelse och ställer sig frågande till om det exempelvis ska handla om 

integration och inkludering. De drar kopplingar till skolvärlden och reflekterar om 

det i så fall handlar om hur man kan "flytta in" avvikande grupper in i 

skolverksamheten. Problematiken med detta resonemang är problemidentifieringen. 

Man riktar åtgärder mot dem som är utanför gemenskapen och ifrågasätter inte 

majoritetens värderingar och förhållningssätt. Hjelm et al (2016) reflekterar kring om 

målet med social hållbarhet istället kan vara inkludering, dvs. "[…] en ideologisk 

fråga om hur vi skapar en samhällsgemenskap där vi inte tänker och talar i vi-och-

dom-termer." (s. 31). Skolverksamheten kommer då syfta till att ge alla lika goda 

förutsättningar att klara målen. Om inkludering istället enbart kommer att handla 

om hur undervisningen organiseras och elevers fysiska placering i klassrummet, 

kritiseras det dock på samma sätt som i tidigare exempel. Inkludering bör istället 

utgå från ett syn- och förhållningssätt där idéen om "en skola för alla" ligger som 

grund, en skola där man bejakar elevers olikheter och respekterar elevers lika värde. 

Hjelm et al (2016) framhåller att inkluderingsbegreppet även omfattar en fråga om 

samhällsutveckling. Vidare menar de att, oavsett problematiken att definiera social 

hållbarhet, grundar sig begreppet i "[…] en etisk fråga om hur vi vill skapa ett gott 

samhälle för alla." (s.31). Hjelm et al (2016) ställer sig frågan: Hur bör och kan man 

främja social hållbarhet? Även Sund & Sund (2017) tar upp inkluderingsbegreppet i 

koppling till hållbar utveckling. Arbete för hållbar utveckling kan se olika ut på olika 
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platser i världen, beroende på samhällets och individernas förutsättningar och behov. 

Författarna menar att ett dilemma uppstår i förståelsen av begreppet och arbetet för 

att inkludera alla i en och samma hållbara utveckling blir problematiskt.  

Hart (2003) beskriver att många verksamma lärare kämpar med att finna svar på 

miljöundervisningens syfte, vilket försvåras när de måste möta elevernas behov och 

kursplanernas krav. Även Björneloo (2007) lyfter fram det faktum att det inte finns 

uttalat i läroplanen vad som ska ingå i undervisning för hållbar utveckling. Vidare 

beskriver Hart (2003) vikten av att förstå, och visa intresse för, elevers uppfattning av 

sambanden mellan människa och miljö utifrån deras upplevelser i skolan. Barn och 

unga formar sina attityder utifrån hur världen fungerar. Skapandet av relationer och 

anknytningar till den politiska, sociala och naturliga världen formar känslan av 

tillhörighet och delaktighet, samt människans sociala/miljömässiga ansvar. Hart 

(2003) framhåller att det är viktigt att komma ihåg lärares maktposition och att de 

påverkar barnen på många olika sätt. Alla förlitar sig på att lärarna använder denna 

makt på ett ansvarsfullt sätt, men Hart (2003) ställer sig frågande till medvetenheten 

kring vilka konsekvenserna kan bli. Värderingar som formas under barndomen 

kanske påverkar barnets beteende som vuxen och hens beslutsfattande. Hart (2003) 

poängterar behovet att fokusera på de känslomässiga och sociala processer som sker i 

skolan och i undervisningen. Relationer mellan människa, samhälle och natur är 

viktiga delar i barns identitetsskapande och meningsbyggande, vilka erhålls från 

tidiga skolerfarenheter.  

I sin avhandling tar Borg (2017) upp hur utbildning för hållbar utveckling ser ut inom 

förskolan. Trots att denna studie riktar sig mot utbildning för hållbar utveckling i 

förskolan är Borgs studie (2017) relevant för vår studie. Avhandlingen tar upp hur 

arbetet i förskolan ser ut samt vikten av arbete för hållbar utveckling. Borg (2017) 

menar att högkvalitativ utbildning under barns tidiga år har stor effekt på barns 

inställning och sociala beteende. En individs åsikter och tankar formas först och 

främst inom familjen för att sedan utvecklas vidare av skola, vänner och samhället i 

övrigt. Skolan och utbildning för hållbar utveckling har därför en avgörande betydelse 

för hur barn formas samt i skapandet av aktiva medborgare. Borg (2017) menar att 

utbildning för hållbar utveckling "[…] is intended to enable people to acquire the 

knowledge, attitudes, values and capacity necessary to promote a sustainable future" 

(s. 4). Trots det faktum att studien riktar sig mot förskolan, är resultatet av studien 
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väsentligt att lyfta fram även i detta sammanhang. Studien visar att det är viktigt att 

barn får delta i diskussioner om hållbar utveckling men även att de ges möjlighet att 

utföra praktiska övningar inom ämnet. I barns förståelse för hållbar utveckling är 

föräldrar tillsammans med lärare den största kunskapskällan. Colnerud (2017) 

framhåller att skolan är samhällets mest betydande och effektiva verktyg för social 

utveckling. 

Miljöundervisning hamnar, enligt Hart (2003), ofta i skymundan av andra ämnen. 

Undervisningen kan dock rättfärdigas med flertalet argument, såsom att 

miljöproblem är sociala/samhälleliga problem som inte kommer försvinna av sig 

själv. Hart (2003) ger uttryck för komplexiteten kring miljöfrågor och 

miljöundervisning: "If environment is a legitimate, if not controversial, societal 

concern, the question is not whether, but how, it becomes a legitimate educational 

concern." (s.23).  

Enligt Buchanan (2013) framställs utbildning av UNESCO som det samstämmiga 

medlet för nödvändig förändring. Hållbar utbildning beskrivs inkludera "[…] 

cognitive and affective abilities involving: investigation and research; lateral, 

analytical and creative thinking; collaboration; communication; literacy; and 

reflection. It also develops traits such as courage and perseverance." (s.109). 

Buchanan (2013) nämner lärares tidspress, konkurrensen mellan olika prioriteringar, 

överfulla kursplaner och otillräckliga resurser som hinder i arbetet för hållbar 

utveckling. Trots detta hävdar Buchanan (2013) att hållbar utbildning ska ha en 

central roll i skolverksamheten. Det vill säga att miljöundervisning för hållbarhet ska 

genomsyra alla aspekter av skolan inklusive kursplaner, undervisning och lärande, de 

fysiska omgivningarna samt relationerna till närområdet. Hållbar utveckling är "[…] a 

core feature of the school ethos – the value structure of the school." (s.110).   

Björneloo (2007) lyfter i sin avhandling fram hur undervisning för hållbar utveckling 

med ett individperspektiv, där man arbetar för att stärka den enskilde individen, 

bidrar till att skapa ett gott socialt klimat. Författaren menar att ett individperspektiv 

fokuserar på att skapa starka individer som känner vilja och motivation att ta ansvar 

för en hållbar utveckling i samhället. Björneloo (2007) menar att "En individ med 

självkänsla, kunskaper och förmåga till kritiskt tänkande är en grundbult i 

demokratier och en förutsättning för en hållbar utveckling i världen." (s. 150). 

Läroplanen (Skolverket, 2017) framställer vilka värden och normer som skolan ska 
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vila på. Det är sedan lärarens uppgift att tolka och överföra dessa till eleverna. Något 

som Colnerud (2017) hävdar är en komplicerad uppgift, med tanke på alla de normer 

som existerar i skolans värld.   

Tidigare forskning visar att elevernas delaktighet i undervisningen och intresse är 

betydande för den egna inlärningen. Utifrån undervisning för hållbar utveckling sett 

ur ett socialt perspektiv, vill man skapa ett intresse och engagemang hos eleverna. 

Goda relationer mellan lärare och elever samt elever sinsemellan, gör eleverna mer 

positivt inställda till samarbete och socialt ansvar (Hopland & Nuhus, 2016). 

Björneloo (2007) menar att eleverna ska få möjlighet att vara aktiva i utbildningen 

för hållbar utveckling. Utöver att få information, ska de även agera och aktivt delta 

för att få ut så mycket som möjligt av sin undervisning. 

Uitto & Saloranta (2017) menar att hållbar utveckling ska genomsyra all 

undervisning. De lyfter fram det faktum att begreppet hållbar utveckling kan tolkas 

på flera sätt och därmed få olika betydelse beroende på tolkning. Traditionellt sett 

har undervisning för hållbar utveckling innefattat miljöundervisning. Författarna 

menar dock att det är av stor betydelse att ha med alla aspekter av begreppet i sin 

undervisning. I sin studie framhåller de skillnader mellan olika ämneslärare och 

deras tolkning av begreppet. I resultatet kommer de fram till att ämneslärare inom 

naturvetenskap främst lägger fokus på den miljörelaterade delen av hållbar 

utveckling. Ämneslärare inom samhällsvetenskapliga ämnen fokuserade mer på de 

ekonomiska och sociala delarna. Överlag ansåg lärarna att sociala aspekter och 

elevernas välmående var mest relevant i arbetet för hållbar utveckling. 

3 Teoretiskt perspektiv 

För att en studie ska bli vetenskaplig behöver man enligt Tivenius (2015) tillämpa ett 

teoretiskt perspektiv. Genom perspektivet kan man lättare distansera sig från 

empirin när man silar inhämtade data för att få fram ett resultat. Vi har valt att utgå 

från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt resultatet av Uitto & 

Salorantas studie (2017) som lyfter fram lärares arbete med hållbar utveckling. 

Genom dessa teorier får vi en tydlig bild av hur samhället och omgivningen påverkar 

individen samt hur lärares tolkning av begreppet påverkar undervisningen.   
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Bronfenbrenners (1977) teori utgår från den ömsesidiga anpassning av den växande 

människan och de direkta föränderliga miljöer som hen lever i. Denna utveckling 

påverkas av olika sociala sammanhang och de relationer som människan skapar. 

Bronfenbrenner (1979) lyfter fram flera viktiga aspekter i denna teori. Människan ses 

som ett oskrivet blad påverkat av omgivningarna hen befinner sig i och som en 

växande, dynamisk enhet som progressivt rör sig mellan olika strukturer. 

Interaktionen mellan människa och miljö sker ömsesidigt. Miljön är relevant för 

utvecklingsprocessen, men är inte begränsad till endast en omgivning, utan omfattar 

kopplingar mellan externa uppfattningar som härrör från större strukturer. Den 

ekologiska miljön kan alltså uppfattas som ett topografiskt, omfattande arrangemang 

av strukturer som går in i varandra. Dessa strukturer kallas för micro-, meso-, exo-, 

och macrosystem.  

Microsystemet beskriver Bronfenbrenner (1979) som de mönster av aktiviteter, roller 

och relationer människan upplever i en miljö med särskilda fysiska och materiella 

kännetecken. Miljön är en plats där människor interagerar med andra, ansikte mot 

ansikte, såsom i hemmet, i skolan eller på jobbet. Aktiviteterna, rollerna och 

relationerna utgör element som fungerar som grundstenar i denna struktur. 

Mesosystemet utgör samband mellan de miljöer människan befinner sig i. Det är ett 

system av microsystem, som formar sig efter hur människan rör sig mellan olika 

miljöer. För ett barn handlar det exempelvis om de relationer som finns mellan 

hemmet, skolan och vännerna. Exosystemet förklarar Bronfenbrenner (1979) som 

den/de miljöer som människan tillhör, men där hen inte är aktiv, det vill säga miljöer 

och grupper som indirekt påverkar hens liv. Macrosystemet beskrivs som det 

övergripande systemet där övriga system/strukturer samspelar med varandra så som 

samhällets normer, regler och politiska ideologier.  

Uitto & Saloranta (2017) hävdar att undervisning för hållbar utveckling traditionellt 

sett har bestått av miljöundervisning. Detta med anledning av lärares tolkning av 

begreppet, vilken ofta har landat i miljöfrågor såsom sopsortering. Resultatet i 

studien visar dock att den mest förekommande tolkningen av hållbar utveckling 

handlar om sociala aspekter. De lärare som främst fokuserade på ekologiska aspekter 

i koppling till hållbar utveckling var ämneslärare inom matematik, fysik och kemi. 
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4 Metod 

I följande kapitel redovisas den utvalda metoden, urval, datainsamling och 

databearbetning samt tillförlitlighet och giltighet. Avslutningsvis beskriver vi hur 

studien förhåller sig till forskningsetiska principer.  

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod syftar till att få insikt om och öka förståelsen kring 

personer, olika fenomen och situationer (Dalen, 2015). Kvale och Brinkmann (2009) 

framställer samtal som en grundläggande form av mänsklig interaktion. Genom 

dessa kan vi få kunskap om andra människors erfarenheter och attityder. Därför har 

vi valt att använda semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod i denna 

studie. Semi-strukturerade intervjuer kan, enligt Patel och Davidson (2011), 

användas i syftet att upptäcka och identifiera egenskaper och uppfattningar hos den 

intervjuade. Detta medför att svarsalternativ för respondenten aldrig kan formuleras 

i förväg. Likaså kan man heller aldrig avgöra "det sanna" svaret på en fråga. 

Forskaren utröner specifika teman där informanterna har stor frihet att utforma 

svaren själva. Sammanfattningsvis innebär detta att både intervjuare och informanter 

är medskapare i samtalet. Semi-strukturerade intervjuer kräver att intervjuaren 

bidrar till att samtalet blir meningsfullt och stödjer informanten till "[…] 

sammanhängande resonemang om det studerande fenomenet." (Patel & Davidson, 

2011, s.82).   

Patel och Davidson (2011) beskriver att kvalitativa undersökningar kan begränsas av 

att alla samtal på ett eller annat sätt färgas av faktorer såsom kön, ålder, social 

bakgrund och makt. Bryman (2011) poängterar att det finns flera kriterier för en 

framgångsrik intervjuare. Detta omfattar bland annat att intervjuaren är balanserad. 

Intervjuaren säger lagom mycket, det vill säga inte för mycket, eftersom det kan 

påverka informanten att bli passiv, men inte heller för lite vilket kan få informanten 

att tro att svaren är "fel"/förväntade.  

4.2 Urval 

För att få ett vidgat perspektiv har vi valt att intervjua sju grundskolelärare. 
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4.2.1 Presentation av lärarna 

Samtliga medverkande i studien innehar lärarlegitimation och har adekvat 

utbildning. Lärarna har olika lång arbetslivserfarenhet, ålder och bakgrund. Lärarnas 

arbetsplatser skiljer sig åt gällande elevgruppsstorlek, personaltäthet, geografisk 

placering och elevernas socioekonomiska bakgrund. Studien omfattar lärare i 

årskurserna 1-3. För att särskilja informanterna och deras svar kommer vi 

fortsättningsvis benämna dem som lärare 1 (L1), lärare 2 (L2), lärare 3 (L3), lärare 4 

(L4), lärare 5 (L5), lärare 6 (L6) och lärare 7 (L7). 

4.3 Datainsamling och bearbetning 

Vi valde att mejla ett stort antal skolor i den utvalda kommunen. På grund av en viss 

tidsbrist utvaldes de sju lärare som vi först fick respons ifrån till intervju. Studiens 

syfte och en förfrågan om eventuell medverkan framkom i mejlet. När datum och tid 

för intervju blivit fastställd, tilldelades de utvalda lärarna intervjufrågor och 

missivbrev. Lärarna intervjuades sedan på sina arbetsplatser och en samtalstid på 

30-45 min var avsatt för varje intervju. Samtalstiden begränsades då vi värnade om 

både deras och vår tid.  

Intervjuerna spelades in för att vi lättare skulle kunna göra en noggrann analys av 

materialet. Enligt Bryman (2011) är både vad och hur informanterna svarar väsentligt 

för resultatet. Materialet studerades noggrant. Vi lyssnade på materialet flera gånger, 

antecknade och diskuterade. Materialet sammanställdes och kategoriserades sedan 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågorna. Mer specifikt sorterade vi datan utifrån 

gemensamma nämnare i informanternas svar. 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Denna kvalitativa studie ger en bred bild av sju grundskolelärares medvetenhet kring 

hållbar utveckling utifrån ett socialt perspektiv. Enligt Bryman (2011) är resultatet 

tolkningsbart i en kvalitativ studie. Detta innebär att tillförlitligheten och giltigheten 

inte är lika tydlig som i en kvantitativ studie. Trots detta är det enligt Patel och 

Davidson (2011) viktigt att utgå från dessa begrepp, vilket innebär att man 

undersöker det som avses undersökas och att man genomför studien på ett trovärdigt 

sätt. Vi anser att vår studie uppnår detta genom medvetna val kring exempelvis 
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metod och urval, våra anteckningar, de inspelade intervjuerna samt våra 

intervjufrågor. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vi har haft Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer som utgångspunkt i denna studie. På 

så sätt anser vi därför att studien uppfyller följande forskningsetiska krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

praktiken omfattar detta att vi har informerat alla som är berörda av vår forskning. 

Deltagarna har haft beslutsrätt över sin medverkan, alla uppgifter som framkommit 

under studiens gång har hanterats med konfidentialitet och informationen får endast 

användas för forskningsändamål.   

5 Resultat 

I följande kapitel redovisas den insamlade empirin, tolkning av resultatet utifrån de 

teoretiska perspektiven och en resultatsammanfattning. 

5.1 Kategorier 

Utifrån insamlad data har fyra kategorier upptäcks och valts ut. Dessa presenteras 

mer ingående nedan. 

5.1.1 Begreppet hållbar utveckling 

Hållbar utveckling tolkas av informanterna som ett komplext och mångtydigt 

begrepp men kärnan verkar handla om att skapa goda förutsättningar för kommande 

generationer. Informanternas spontana uppfattning syftar ofta till miljöfrågor såsom 

klimat, sopsortering och återvinning. Begreppet hållbar utveckling kopplas även till 

goda sociala relationer och värdegrund, vilka ses som grunden för all undervisning.  

Lärare 1 beskriver begreppet hållbar utveckling på följande sätt: "Det handlar ju om 

miljön och hur vi värnar om miljön". Miljön framställs som ett stort och inkluderande 

begrepp där allting innefattas, inklusive förhållandet till naturen och till varandra, 

hur samhället är uppbyggt samt människornas sociala kompetens.  
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Lärare 2 beskriver hållbar utveckling, i skolans värld, som ett förhållningssätt där 

man fostrar eleverna till att bli bra samhällsmedborgare: "Det första jag tänker på när 

jag hör hållbar utveckling, alltså i skolans värld då, är hur man fostrar barn till att 

liksom bli bra samhällsmedborgare".  

Hållbar utveckling är enligt lärare 3 ett begrepp som diskuteras mycket, både bland 

kollegor och i undervisningen: "Vi pratar hållbar utveckling väldigt mycket för att det 

är viktigt". Hen förknippar själv begreppet med trygghet och förklarar vidare att det 

är en grundsten i allt arbete i skolverksamheten då en icke-fungerande social grupp 

får det svårt med kunskapsutvecklingen.  

Lärare 4 upplever begreppet hållbar utveckling som förvirrande, men tror sig tycka 

att det indirekt handlar om miljö. Vid närmare eftertanke så associerar hen begreppet 

med miljösortering. När läraren introduceras till idén att hållbar utveckling kan 

inkludera socialt samspel kopplar hen självmant begreppet till klassrumsmiljön: "att 

man ska skapa ett bra klimat till exempel i klassrummet, att det ska vara en hållbar 

situation" (L4). Det vill säga att man skapar ett bra klimat så att gruppen fungerar på 

ett bra sätt. Lärare 4 menar dock att "jag har nog inte själv riktigt hört hållbar 

utveckling i det här sammanhanget tidigare". Lärare 4 beskriver att begreppet inte 

diskuteras bland kollegor, i alla fall inte på de skolor hen har arbetet på, men att man 

istället använder begreppet "värdegrund". Ett begrepp som har liknande betydelse 

som hållbar utveckling, med målet att göra samhället hållbart i längden.  

Lärare 5 förknippar hållbar utveckling med konflikter och konflikthantering. Vidare 

förklarar hen att begreppet inte används bland vare sig kolleger eller elever, men att 

dess innebörd och själva arbetet diskuteras kontinuerligt. "Vi säger ju inte det ordet 

hållbar utveckling, men vi kan ju prata om rasterna till exempel [...] Vi bara pratar 

om hur vi ska göra." (L5). 

För lärare 6 innebär hållbar utveckling först och främst "det här med klimatet och […] 

hur vi ska försöka att spara alla resurser […] Det är det första jag tänker på". Hen gör 

även en koppling till andra miljöer, däribland social miljö och frågor kring relationer 

och hur vi tar till vara på varandra: "I skolans värld blir det lite mer då hur klimatet 

är, hur man är mot varandra". 

Lärare 7 kopplar begreppet hållbar utveckling till hur vi ska gå till väga för att skapa 

goda förutsättningar för kommande generationer. "För mig är det miljön, hållbar 
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utveckling, att få något som blir hållbart i framtiden. Hur bygger man upp skolan på 

ett sådant sätt? Inte bara några sådana här brandkårsutryckningar som man tycker 

blir väldigt vanligt. Utan att man hinner tänka på sikt." (L7).  

5.1.2 Arbetet med hållbar utveckling 

Arbetet med hållbar utveckling utgår från lärarnas uppfattning av begreppet och 

deras arbetslivserfarenheter. Kärnan tycks vara att fostra goda samhällsmedborgare 

och utveckla elevernas sociala kompetens. Arbetet kan ske såväl spontant som 

planerat. Spontant genom konflikthantering och diskussioner och planerat i form av 

projekt gällande exempelvis värdegrund eller demokrati. Den gemensamma 

uppfattningen tycks vara att arbetet ska genomsyra all undervisning. 

För lärare 1 innebär arbetet med hållbar utveckling framförallt socialt arbete. "Först 

och främst, det vi arbetar väldigt mycket med här, eftersom vi är en mångkulturell 

skola, så arbetar vi mycket med det sociala. Den sociokulturella miljön." (L1). Lärare 1 

menar att många elever på skolan har svåra sociala bakgrunder och att flera 

nyanlända elever inte har med sig den struktur hemifrån som svenskfödda elever 

oftare har. Detta leder till att läraren pratar mycket om regler med eleverna och 

klassrumsreglerna har utformats tillsammans med eleverna. En stor del av arbetet 

omfattar konflikthantering och diskussioner kring hur man är en bra kompis. 

Eleverna ges möjlighet att reda ut konflikter på egen hand men får hjälp av en lärare 

om behovet finns. Arbetet består även i att prata om barns rättigheter att vara med 

att bestämma. Lärare 1 menar att arbetet med hållbar utveckling genomsyrar all 

undervisning. Arbetet kan handla om sociala frågor men även miljöfrågor.  

Lärare 2 menar att arbetet med hållbar utveckling genomsyrar hela undervisningen. 

Lärare 2 ser arbete med hållbar utveckling som det värdegrundsarbete de gör i 

klassen. Lärare 2 har skapat lekgrupper på rasterna där eleverna lottas in i olika 

grupper. Syftet med denna övning är att lära eleverna kompromissa, komma överens 

och respektera andras åsikter. Eleverna tränas även i demokratiskt tänkande då de 

får till uppgift att rösta fram en lek som alla ska vara med att leka. Lärare 2 

poängterar vikten av arbetet: "Jag har pratat med dem (eleverna) om varför vi gör det 

här och det är dels för att de ska känna trygghet och att man alltid har en kompis i 

klassen". Arbetet för hållbar utveckling och värdegrundsarbete är en förutsättning för 

att kunna ha lektioner. Av den anledningen får arbetet ta upp en stor del av 
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undervisningen menar lärare 2. Arbetet leder till att eleverna respekterar varandra, 

vilket i sin tur leder till god studiero. På skolan finns en socialpedagog som enbart 

arbetar med frågor kring hållbar utveckling. På skolan har man även övergripande 

mål som alla lärare arbetar mot. Arbetet mot dessa mål redovisas i slutet av läsåret 

för rektorn med syftet att förbättra arbetet på skolan. Lärare 2 uppmuntrar eleverna 

till att lösa konflikter på egen hand men om de inte lyckas är det viktigt att lärare ger 

de det stöd de behöver. 

För lärare 3 innebär arbetet med hållbar utveckling att fostra eleverna och utveckla 

deras sociala kompetens. Eleverna ges ofta möjlighet att arbeta 

årskursöverskridande, vilket innebär att eleverna tidigt fostras till att hjälpa varandra 

och utveckla goda relationer oavsett åldrar: "treorna har väldig förståelse för ettorna 

och för vad de kan […] de växer ju de äldre när de får hjälpa de yngre". Läraren 

poängterar vikten av att hållbar utveckling genomsyrar all undervisning. Lärare 3 tar 

upp värdegrundsarbetet och klassråd som en del i arbetet för hållbar utveckling. 

Arbetet innebär även "väldigt mycket elevinflytande och vi försöker få dem delaktiga 

[…] vi röstar nästan dagligen". 

Lärare 4 ser arbetet med hållbar utveckling som både socialt och miljörelaterat. Med 

miljöarbete menar hen att eleverna lär sig om sortering och återvinning genom att 

själva sortera skräp på skolan. Lärare 4 anser att det pratas mycket i allmänhet om 

hållbar utveckling kopplat till miljö. En stor del av både det sociala och 

miljörelaterade arbetet sker spontant utöver några planerade temaveckor. Det 

spontana arbetet kan handla om konflikthantering, händelser på rasten eller 

språkbruk. Arbetet för hållbar utveckling får ta ganska stor plats och lärare 4 menar 

att det är viktigt att det gör det "Barn behöver så mycket mer än ren svenska, matte, 

NO och SO. Det är så mycket annat som de måste ha med sig för att man ska få en bra 

start i livet." (L4). Klassen har inga nedskrivna klassrumsregler och lärare 4 menar 

att det finns oskrivna regler som eleverna känner till och rättar sig efter. 

Lärare 5 ser konflikthantering som en stor del i arbetet med hållbar utveckling. 

Lärare 5 menar att arbetet är återkommande varje dag i samband med konflikter och 

andra händelser. Eleverna ges möjlighet till social och emotionell träning genom 

arbete med livsfrågor. Eleverna diskuterar olika dilemman och frågor om ansvar.  

Lärare 5 menar att det är viktigt att eleverna får säga vad de tycker. Utöver dessa 

diskussioner så sker det mesta arbetet spontant. Hen anser inte att det finns mer tid 
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än så att lägga på arbetet för hållbar utveckling då så mycket annat också ska hinnas 

med. "Jag pratar när det händer något, jag står ju inte och pratar om det inte har hänt 

någonting. För vi har ju så mycket annat att göra." (L5). 

För lärare 6 innebär arbetet för hållbar utveckling olika projekt som genomförs i 

klassen. Dessa projekt kan bland annat handla om värdegrundsarbete eller aktuella 

frågor om exempelvis uppförande. Projektet genomförs under en längre tid och tas 

upp i snitt en gång per vecka. Elevernas vårdnadshavare får även ta del av arbetet: 

"Dels så jobbade vi med det i klassrummet […] och de fick någon uppgift med sig hem 

[…] Så att man tog upp det ordentligt och uppmärksammade till hemmet att det här 

jobbar vi med nu" (L6). Lärare 6 anser att hen finner stort stöd i läroplanen i sitt 

arbete. Arbetet för hållbar utveckling sker dock mestadels spontant då elever tar upp 

relevanta ämnen eller i koppling till annat som hänt på skolan.  

Lärare 7 anser att värdegrundsarbetet är en stor del av arbetet för hållbar utveckling, 

där man utgår från styrdokumenten: "Vi vilar på de dokumenten vi har, vi utgår från 

läroplan. Våra gemensamma regler som vi försöker vara eniga i." Hen menar dock att 

värdegrundsarbetet inte har varit aktivt den senaste tiden och att skolan var bättre på 

att upprätthålla arbetet förr. Lärare 7 anser att hög personalomsättning och byte av 

rektor har bidragit till att värdegrundsarbetet inte genomförs som tidigare. Hen 

hävdar att de gemensamma regler och begrepp som använts tidigare, även i 

diskussion med elever, inte förekommer på samma sätt idag.   

5.1.3 Socialt klimat 

Informanternas arbetsplatser skiljer sig åt gällande det sociala klimatet. Somliga 

skolor i studien har ett gott socialt klimat tack vare nolltolerans mot grovt språkbruk, 

hög personaltäthet och rastaktiviteter. Andra skolor kämpar ständigt med att skapa 

goda relationer mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Elevernas etniska och 

socioekonomiska bakgrund samt lärarnas intresse och engagemang verkar vara några 

bakomliggande faktorer till varför skolorna inte har ett gott socialt klimat. Trygghet, 

struktur och goda rutiner kan leda till att det sociala klimatet förbättras. 

Lärare 1 beskriver att skolan har stora problem med det sociala klimatet. Detta anser 

läraren bland annat beror på elevernas etniska och sociala bakgrund. På skolan går 

många nyanlända elever som ännu inte lärt sig hur det svenska samhället fungerar.  

Likaså kommer många elever från svåra sociala bakgrunder, där vårdnadshavarna av 
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olika anledningar inte kan ge barnen det stöd de behöver. Dock känner läraren att 

klassrumsklimatet är gott. "I min klass där fungerar det ändå bra, jag har fått god 

struktur" (L1). Tydlighet och tålamod är två viktiga egenskaper i arbetet med det 

sociala klimatet, likaså att vara öppen för nya idéer, hävdar läraren. Hen förklarar att 

det idag finns många bra hjälpmedel som kan vara till stor hjälp vid skapandet av 

goda rutiner och strukturer.  

Lärare 2 förklarar att skolans sociala klimat har förändrats ordentligt senaste åren. 

Skolan har senaste tiden lagt ner mycket tid och energi på att förbättra klimatet. Tack 

vare fler rastvakter, nolltolerans mot grovt/fult språkbruk, rastaktiviteter och 

principfasta rutiner är det sociala klimatet riktigt bra idag. Lärare 2 menar att "innan 

då var det en, max två (vuxna), ute på rasten", idag är alla fritidspedagoger ute varje 

rast och lärare 2 ser en stor skillnad på hur det sociala klimatet ser ut på skolan. 

Lärare 3 framställer att det sociala klimatet på skolan är bra. Eleverna känner 

varandra väl och fostras tidigt till att bli trevliga och hjälpsamma kamrater. Det 

sociala klimatet förbättras kontinuerligt genom exempelvis gemensamma och 

betydelsefulla rastaktiviteter, nolltolerans mot fula ord och ökad personaltäthet. 

Nolltoleransen mot fula ord innebär att "går man i korridoren och så hör man att 

någon säger någonting fult då går man ju inte bara förbi" (L3).  

Lärare 4 framställer att eleverna i klassen är ganska toleranta mot varandra: "de är 

väldigt duktiga och vet och förstår att vi tror på olika saker, vi har olika religioner, vi 

ser olika ut. Men sen kan språket vara ganska hårt mot varandra. Det är väldigt 

vanligt att man säger väldigt fula ord till varandra." Lärarna lyfter ofta problemet 

med det hårda språket med eleverna och man diskuterar vad eleverna faktiskt säger 

till varandra. Lärare 4 hävdar att eleverna har blivit vana att använda fula ord och att 

det är svårt att bryta detta mönster.  

Lärare 5 anser att skolans sociala klimat är okej. "De flesta är trevliga mot varandra. 

[…] De är inte osams så mycket." I sin egen klass anser läraren att de flesta eleverna 

är trevliga mot varandra. Ibland kan osämja uppstå, till exempel att en elev puttar en 

annan, men det händer inte särskilt ofta. Om det händer poängterar läraren att det är 

viktigt att man tar upp händelsen då det är betydelsefullt för eleverna att veta att de 

vuxna bryr sig.  



 19 

Lärare 6 ser det sociala klimatet på skolan som tufft "det är hårda puckar […] 

naturligtvis kanske mera hos de äldre men det är hos de små också. Ettorna här de 

svär hej vilt". Språkbruket är ett av de problem som hen kan se ha en negativ 

koppling till det sociala klimatet. Lärare 6 upplever att eleverna ofta använder hårda 

ord mot varandra och att eleverna har kränkande attityder gentemot varandra. 

Kränkningar sker främst på rasten eller under förflyttningar i exempelvis 

kapprummet, men är även förekommande under lektioner. Läraren poängterar ofta 

för eleverna hur man ska vara mot andra: "Vi pratar hela tiden om vad som är viktigt" 

(L6). 

Lärare 7 upplever att det sociala klimatet är hårt mellan eleverna. Hen hör hur elever 

använder kränkande ord mot varandra och mot vuxna. Klimatet är: "Hårt. Mycket 

fula ord. Ord. Kränkande ord. Fula ord. Svordomar mot både vuxna, som kan gripa in 

i konflikter, och barn emellan. Heta känslor. […] Stämningen på skolan känns hätsk." 

(L7). Lärare 7 menar att man på skolan har nolltolerans på skolan mot kränkande ord 

och handlingar. Hen menar att nolltoleransen känns skrattretande då man inte gör 

mycket från skolans sida för att motverka beteendet. Lärare 7 ställer sig frågande till 

hur de ska gå till väga för att förändra beteendet hos eleverna och få dem att förstå 

betydelsen av ett gott socialt klimat och goda relationer. Lärare 7 önskar fler samtal 

kring empati, medkänsla och respekt med eleverna.   

5.1.4 Samband mellan hållbar utveckling och socialt klimat 

Sambandet mellan hållbar utveckling och socialt klimat är enligt informanterna 

tydligt. Genom att arbeta med hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv, där 

värdegrundsfrågor får ta stor plats, kan ett gott socialt klimat möjliggöras.   

Lärare 1 förklarar att det finns ett tydligt samband mellan hållbar utveckling och 

socialt klimat. "Vi försöker ha ett helhetsperspektiv på lärandemiljön." (L1). Hen 

beskrev tidigare att begreppet miljö omfattar allting och att det är därför viktigt att 

värna om samspelet mellan dessa olika strukturer. Lärare 1 förklarar vidare att det är 

viktigt för både elever och personal att känna trygghet i den miljö man befinner sig i. 

Lärare 2 och 3 delar uppfattningen att det finns ett samband mellan hållbar 

utveckling och socialt klimat. Lärare 3 tydliggör resonemanget genom att poängtera 

hur viktigt och genomträngande arbetet med hållbar utveckling är. Lärare 3 menar 

att: "Har man en socialt, icke-fungerande social grupp då är det svårt med 
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kunskapsutvecklingen". Idag finns det dessutom inskrivet i styrdokumenten, i 

exempelvis läroplanens kursplaner (Skolverket, 2017). Hen förklarar vidare att utan 

en socialt fungerade grupp kommer man inte vidare. Lärare 4 tror sig också tycka att 

det finns ett samband mellan begreppen: "om man tänker på hållbar utveckling eller 

värdegrunden, så tror jag också att det sociala klimatet blir bättre". Hen klargör att 

det är viktigt att lära eleverna att det är okej att visa att alla människor känner och 

tycker olika saker. Lärare 5 redogör hur man kan arbeta med hållbar utveckling och 

visar på så sätt att man kan skapa samband genom att exempelvis undervisa i 

"livskunskap", det vill säga att man exempelvis låter eleverna diskutera olika 

dilemman. Hen poängterar att arbetet ska "[…] gå som en röd tråd, hela terminen, 

hela året, varje år." Lärare 6 ser ett samband mellan arbetet för hållbar utveckling och 

det sociala klimatet. Hen anser att ju mer skolan arbetar med värdegrundsfrågor och 

hållbar utveckling, desto bättre för det sociala klimatet. Lärare 6 menar att arbetet 

leder till ett förbättrat klimat: "oftast just när man höll på med det (arbetet) så kunde 

man se skillnad (i elevernas förhållningssätt mot varandra)". Lärare 7 ser ett 

självklart samband: "Ju mer vi jobbar med det, ju bättre socialt klimat får vi." I 

arbetet med hållbar utveckling och socialt klimat gäller det att vara tydlig med att vi 

alla är olika och har olika behov. Arbetet gynnar det sociala klimatet och utvecklar 

respekt för andra människor och förståelse för rättvishet.   

5.2 Tolkning 

Utifrån den insamlade empirin valdes fyra kategorier ut som besvarar våra 

forskningsfrågor. Den första kategorin beskriver lärares synsätt på begreppet hållbar 

utveckling. Den andra kategorin visar lärarnas arbetssätt kring hållbar utveckling och 

den tredje kategorin belyser vikten av gott socialt klimat. Den fjärde kategorin visar 

hur lärarna ser på kopplingen mellan arbetet med hållbar utveckling och det sociala 

klimatet på respektive skola. Resultatet tolkas utifrån de valda teoretiska 

perspektiven. 

5.2.1 Synen på hållbar utveckling 

Majoriteten av lärarna i studien kopplar först och främst hållbar utveckling till den 

sociala aspekten av begreppet. Likt resultatet i Uitto & Salorantas (2017) 

undersökning, visar vår studie att de flesta lärare lyfter fram det sociala som den 
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viktigaste aspekten av hållbar utveckling. Lärarna i vår studie anser att social 

kompetens är en av samhällets grundstenar, vilket innebär att hållbar utveckling bör 

genomsyra hela skolans verksamhet. Detta kan tydligt kopplas samman med 

Bronfenbrenners teori (1979) där han hävdar att människan utvecklas i de sociala 

sammanhang hen befinner sig i. Samtliga lärare i studien kopplar samman hållbar 

utveckling med värdegrundsarbete. Vi finner detta logiskt eftersom begreppet 

värdegrund idag används mer frekvent i läroplanen än hållbar utveckling. Några av 

lärarna nämner miljöfrågor som det centrala i hållbar utveckling. Traditionellt sett 

har hållbar utveckling handlat om enbart just miljöfrågor, vilket Uitto & Saloranta 

(2017) poängterar. 

5.2.2 Arbetet med hållbar utveckling 

Arbetet handlar till stor del om att utveckla elevernas sociala förmågor. Av den 

anledningen fokuserar flertalet lärare på diskussioner kring människors beteenden 

och attityder. Bronfenbrenner (1979) poängterar att miljön och relationer är 

avgörande för varje individs utveckling. De miljöer människan befinner sig i, såsom 

skolan tillsammans med det mönster av aktiviteter, roller och relationer, påverkar 

hur man formas som individ. Detta visar hur viktigt lärares val av arbetssätt inom 

hållbar utveckling är. Eftersom hållbar utveckling bör genomsyra all undervisning, 

väljer flera lärare att arbeta med temaområden som inkluderar flera ämnen och 

aktiviteter. I dessa moment får både miljöfrågor, såsom sopsortering och klimat, 

samt sociala aspekter ta plats. 

Några av lärarna lyfter fram klassrumsregler och trivselregler som en betydelsefull 

del i arbetet. Reglerna tydliggör lärarnas förväntningar på eleverna. Vi anser att det 

genom reglerna blir lättare för eleverna att nå upp till de förväntningar som ställs. 

Bronfenbrenner (1979) menar att regler och normer är en del av samhällsstrukturen 

och därmed en väsentlig del i människans utveckling. En stor del av arbetet med 

hållbar utveckling sker spontant i form av exempelvis konflikthantering. Konflikter 

uppstår ofta på raster, vilket har lett till att flera skolor väljer att ha organiserade 

rastaktiviteter. Likaså är det viktigt att lärarna involverar eleverna i hur man 

kommunicerar och löser konflikter under demokratiska arbetsformer. Detta kan även 

kopplas till lärares uppdrag att i stöd med hemmen fostra eleverna till 

ansvarstagande medborgare (Skolverket, 2017).  



 22 

5.2.3 Socialt klimat 

Enligt Bronfenbrenners teori (1979) är goda sociala relationer en viktig del i varje 

enskild individs utveckling. Elevernas upplevelser i skolan är av den anledningen 

avgörande för deras framtid. Dessutom leder ett gott socialt klimat i skolan till 

skapandet av trygga och starka individer som känner ansvar för samhällets 

utveckling. Samtliga lärare i studien poängterar vikten av ett fungerande socialt 

klimat. Dock är det något som inte alltid prioriteras på grund av tidsbrist och 

otydlighet i styrdokumenten. 

5.2.4 Hållbar utveckling kopplat till socialt klimat 

Bronfenbrenner (1979) beskriver människan som ett oskrivet blad som påverkas av 

olika faktorer så som de direkta föränderliga miljöerna, sociala sammanhang och 

relationer. Det visar vikten av skolan som social plats samt arbetet med hållbar 

utveckling. Samtliga lärare i studien ser ett tydligt samband mellan arbetet med 

hållbar utveckling och det sociala klimatet. Några av lärarna poängterar betydelsen av 

ett gott socialt klimat. Utan en socialt fungerande grupp är det svårt att föra elevernas 

lärande framåt hävdar en av lärarna. Den sociala aspekten av hållbar utveckling är 

därmed en avgörande del för samhällets fortsatta utveckling och framtid.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att tolkningen av begreppet ser någorlunda lika ut hos lärarna, 

samtidigt som studien visar att begreppet är komplext och mångtydigt. Lärarna anser 

att arbetet är viktigt och bör genomsyra all undervisning. Liksom Uitto & Saloranta 

(2017) menar är det viktigt att inkludera alla aspekter av hållbar utveckling i sin 

undervisning. Vidare förklarar lärarna att den större delen av arbetet sker spontant 

och att det syftar till att skapa medvetenhet om hållbar utveckling hos eleverna. 

Skolans sociala klimat anses vara avgörande för elevernas välmående och utveckling. 

Det sociala klimatet och arbetet med hållbar utveckling går därmed hand i hand. 
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6 Diskussion 

I följande kapitel diskuterar vi val av metod, resultat, sanningskriterier och slutsatser. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet har bidragit till en mer fördjupad förståelse kring begreppet hållbar 

utveckling. Vår studie visar, likt Colneruds (2017) och Borgs (2017) forskning, att 

skolornas arbete med hållbar utveckling är avgörande för samhällets uppbyggnad. 

Hopland & Nuhus (2016) lyfter fram vikten av goda relationer och hur dessa bidrar 

till att utveckla elevernas sociala ansvar. Författarna menar även att elever presterar 

bättre i skolan när de är nöjda med lärares vägledning, klasskamrater och 

undervisningsmaterial. Såväl informanterna i studien som våra tidigare erfarenheter, 

säger oss att kunskap och medvetenhet om ledarskap, konflikthantering, 

kommunikation och sociala relationer är grunden till förutsättningen för lärande. 

Hur kommer det sig då, att vi lärarstudenter inte får mer utbildning inom området? 

Lärarna vi intervjuade påvisade en medvetenhet kring sambandet mellan arbetet med 

hållbar utveckling, ett gott socialt klimat och elevernas kunskapsutveckling. Denna 

medvetenhet tycks dock inte realiseras av alla lärarna då de hävdar att det sociala 

klimatet på skolorna inte är särskilt bra. Ett faktum som inte är föga förvånande, då 

begreppet hållbar utveckling är komplext och läroplanen inte framställer tydliga 

riktlinjer och konkreta arbetssätt. Några av lärarna syftar främst till miljöaspekten i 

begreppet hållbar utveckling. Precis som Uitto & Saloranta (2017) menar även vi att 

det är betydelsefullt att man som lärare tar in alla aspekter av begreppet, det vill säga 

miljömässiga, ekonomiska och sociala. Även Colnerud (2017) poängterar 

problematiken i att tolka lärarnas uppdrag. Problematiken ses även i det som Sund & 

Sund (2017) lyfter gällande inkludering. Hur ska man kunna skapa hållbar utveckling 

som inkluderar alla? Detta är något som vi finner intressant och ser som ett framtida 

forskningsområde. Mer specifikt visar resultatet att styrda rastaktiviteter är ett 

verktyg för att förbättra skolans sociala klimat. Vi finner detta högst intressant. Vi 

ställer oss frågande till varför det krävs styrda aktiviteter för att eleverna ska komma 

överens och få en meningsfull rast. Hur kommer det sig att detta behov har uppstått? 

Vi ser en koppling mellan barns behov av styrd lek och dagens samhälle. Kan faktorer 

såsom digitalisering, upptagna vårdnadshavare och styrda fritidsaktiviteter ha en 
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betydande roll i detta? Å andra sidan, kan vi se att styrda aktiviteter och regler gynnar 

eleverna då förväntningar tydliggörs. Detta påvisades av en av informanterna som 

påpekade att skolan saknar nedskriva klass- och trivselregler. Skolans sociala klimat 

är tufft, med ett hårt språkbruk. Sambandet mellan avsaknaden av regler och ett tufft 

klimat blir därmed påtagligt. Detta kan vi jämföra med en annan informant, som 

skapar tydliga regler och förväntningar tillsammans med eleverna. I dennes klass och 

på skolan är det ett gott socialt klimat där man aktivt arbetar mot kränkningar och 

diskrimineringar. Sociala relationer är onekligen a och o i skolans verksamhet. 

Åldersintegrerade aktiviteter, exempelvis fadderverksamhet, är ett sätt att skapa goda 

relationer och gemenskap. 

The importance of a healthy socio-relational environment has been underlined by longitudinal 

evidence indicating social connectedness in adolescence is a better predictor of adult well-being 

than academic achievement (Gramham, Powell & Truscott, 2016, s.368).  

6.1.1 Slutsats 

Hållbar utveckling är ett komplext arbetsområde med flertalet aspekter som alla är 

lika viktiga. Därför är det av stor betydelse att lärare tar in helhetsperspektivet i sin 

undervisning och därmed inkluderar alla delar av begreppet. Den sociala aspekten är 

av flera anledningar en väsentlig del som måste prioriteras. En betydande del av 

samhällets framtid hänger på skolans sätt att tolka och arbeta med hållbar utveckling. 

För att bygga ett tryggt och stabilt samhälle krävs det att vi går hand i hand mot en 

hållbar framtid. 

6.2 Metoddiskussion 

Hållbar utveckling är en aktuell och viktig del i dagens föränderliga samhälle. Av den 

anledningen kändes det högst angeläget att fördjupa oss inom ämnet, då skolorna har 

i uppgift att fostra eleverna till aktiva och medvetna samhällsmedborgare. Valet av 

forskningsmetod ansågs självklart eftersom semistrukturerade intervjuer ger en 

tydlig bild av informanternas tankar, åsikter och attityder (Patel och Davidson, 2011). 

Vi valde att kontakta majoriteten av kommunens skolor men fick endast respons från 

ett fåtal. Urvalet styrdes därmed inte av våra egna fördomar eller tidigare 

erfarenheter. Studien hade kunnat fördjupas ytterligare genom exempelvis 

observationer kombinerade med intervjuer. Observationer valdes aktivt bort då vi 

insåg att tiden för studien inte skulle räcka till. 
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6.2.1 Sanningskritierier och reflexivitet 

Vår medvetenhet kring människors sätt att kommunicera färgade vår studie. Vi 

försökte vara öppna och objektiva. Men vi insåg under studiens gång att 

formuleringen av våra intervjufrågor påverkade informanternas svar. I koppling till 

frågorna hade vi nämnt att studien var riktad mot den sociala aspekten av hållbar 

utveckling. Detta tror vi influerade informanterna att ständigt koppla sina svar till det 

sociala. När vi upptäckte detta uppmuntrade vi informanterna att se helheten och 

utgå från egna tankar och erfarenheter. Under studiens gång har vi fått förlita oss på 

informanternas svar. För att få ett mer tillförlitligt resultat om hur hållbar utveckling 

faktiskt hanteras i undervisningen, hade observationer varit ett gott komplement. 

Observationer hade gett oss en tydligare bild av skolornas verkliga arbete med hållbar 

utveckling. Detta område är intressant för framtida forskning. 
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OAU094 – Självständigt arbete 1 – Hållbar utveckling utifrån ett socialt perspektiv 

Alice Lindbom & Joanna Persson 

 

Intervjufrågor  

1. Hur ser du på/definierar du hållbar utveckling? (Koppling till socialt klimat?)  

2. Hur arbetar ni med hållbar utveckling? (Värdegrundsarbetet?)   

3. Hur planeras arbetet? (syfte + utifrån hållbar utveckling/socialt klimat) 

(involveras eleverna?)  

4. Hur stor del av undervisningen får värdegrundsarbetet/hållbar utveckling? 

(policy på skolan)  

5. Hur ser det sociala klimatet ut på skolan/i klassen?  

6. Ser du något samband mellan arbetet kring hållbar utveckling och det sociala 

klimatet?  
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