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Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i årskurs F-3 tolkar 
begreppet hållbar utveckling samt hur de undervisar kring begreppet. Detta 
undersöks genom att intervjua samt observera 4 stycken pedagoger. En grupp 
av pedagogerna tyckte att hållbar utveckling mest bestod av miljöaspekten, 
såsom sopsortering och liknande medan den andra gruppen av pedagoger tyckte 
att begreppet är stort, brett och svårtolkat. Det visade sig också att arbete kring 
hållbar utveckling är något som måste vävas in i det dagliga arbetet och 
integreras med andra ämnen.  Vi upptäckte även att det står relativt lite om 
hållbar utveckling i läroplanen och att om det var med definierat så skulle det 
underlätta för pedagogerna. I denna studie använder vi benämningen pedagog 
för utbildade lärare i åk F-3.  

______________________________________________________
Nyckelord: Hållbar utveckling, begrepp, tolkning, kvalitativ studie, lärare 
F-3, lärande för hållbar utveckling, learning by doing, pedagog 
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1 Inledning 

Klimatet har alltid varierat, men idag kan vi se stora förändringar som sker i rask 
takt. Det handlar om den globala uppvärmningen, som forskare menar på att 
människan är en stor bidragande faktor till. (Naturskyddsföreningen, 2017). Boberg 
(2017) skriver att en stor bidragande faktor till miljöförändringarna är människans 
utsläpp av fossilt bränsle. Användning av fossilt bränsle gör att koldioxidhalten i 
luften ökar vilket leder till varmare klimat på jorden. Så här skriver WWF om den 
globala uppvärmningen: 

Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som global avsmältning av 
glaciärer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, stormar och skogsbränder och 
att extremtemperaturer uppnås allt oftare. De fattigaste och mest sårbara 
människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad 
livsmedelsproduktion. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela 
ekosystem. 

Det är alltså människan som påverkat miljön och det är även människan som kan 
stoppa, eller sakta ner miljöförändringarna. WWF skriver att de val som vi gör 
påverkar miljön. Därför är det viktigt att miljösmart el utvecklas, att 
köttkonsumtionen minskas, att pengar placeras på rätt ställen, inte till kolkraftverk 
eller liknande. Vi måste tänka på vad vi konsumerar och mycket annat. Det gäller att 
vi utvecklar ett miljösmart tänk, detta så tidigt som möjligt. Vafab miljö (2017) 
skriver att vi bör tänka på hur vi gör i vardagen, att små enkla medel kan spara på vår 
jord. Det kan vara allt från att inte ha TV:n på stand by till att ta cykeln istället för 
bilen. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi lagt märke till att hållbar utveckling 
är ett begrepp som inte tas upp i undervisningen speciellt mycket. Då det finns med i 
läroplanen valde vi att göra en undersökning om hur lärarna arbetar med hållbar 
utveckling. Innan detta självständiga arbete gjorde vi en förundersökning där 
eleverna fick svara på frågor om vad de visste om hållbar utveckling. Detta resultat 
förvånade oss lite då vi fick fram att eleverna i en årskurs 3 inte alls visste mycket om 
detta begrepp. Vi bestämde oss då för att vi ville undersöka vad pedagogerna ute på 
skolan tycker om undervisningen i detta samt hur de tolkar begreppet.  
 
 I mediala, politiska och vetenskapliga sammanhang uppmärksammas det ofta att 
jorden är en plats i universum som är hotad skriver Sund (2017). Författaren skriver 
också att alla människor på jorden har ett gemensamt ansvar att motarbeta de hot 
som vår värld står inför. Idag är vi ca 7,3 miljarder människor som lever tillsammans 
på jorden och Forsberg (2012) skriver att befolkningsmängden uppskattas öka till 8 
miljarder fram till år 2025 och till 9 miljarder människor år 2050. På FN:s hemsida 
kan man läsa att befolkningsökningen beror på att fler människor lever i en rikare 
värld och kan då betala sjukvård mm och lever då ett friskare och längre liv. Vi måste 
arbeta tillsammans för att jorden ska fortsätta vara en bebolig plats. 
Folkhälsomyndigheten (2014) skriver om den sociala hållbarheten. Den sociala 
hållbarheten som är en del av hållbar utveckling finns med i World Commission on 
Environment and Development (1987) eller Brundtlandkommissionens rapport som 
den även kallas.  Brundtlandkommissionens rapport är en rapport som är framtagen 
av FN:s världskommisson för miljö och utveckling. I rapporten beskrivs begreppet 
hållbar utveckling som ett helhetsbegrepp för världens miljöproblem. Hållbar 
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utveckling är en utveckling som tillgodoser människans behov utan att äventyra 
nästkommande generationers framtid och behov. (Nationalencyklopedin, 2017)  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011) 
står det att" undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta ska anpassas för att skapa hållbar utveckling” (s.9).  

Forskning visar att hållbar utveckling är ett begrepp som känns väldigt luddigt och 
komplext för pedagoger vilket gör att undervisningen kring detta också blir luddig och 
komplex skriver Jonsson (2007). Barnen är vår framtid och det gäller att så tidigt som 
möjligt lära dem om hållbar utveckling och berätta att varje individs val påverkar miljön. 
Vi har hittills under våra VFU-perioder (Verksamhetsförlagd utbildning) märkt att hållbar 
utveckling i undervisningen nästan är obefintlig.  Även om citatet ovan är taget direkt ut 
vår läroplan är hållbar utveckling något som är väldigt lågt prioriterat. Vi har personligen 
märkt att skolorna ofta ordnar en dag där eleverna får undervisning och prata om 
miljöfrågorna men att de sedan efter det släpper ämnet helt, tills nästa år. Vi vill genom 
detta arbete se hur man på ett enkelt sätt kan få in olika miljöfrågor i det dagliga arbetet 
och få eleverna medvetna om hur världen ser ut och vad varje individ gör varje dag 
påverkar hur framtiden kommer se ut. Svaret kommer vi försöka få fram i intervjuerna och 
observationena i studien.  

 

2 Definition av begrepp – hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling är något som ligger i tiden. Det diskuteras flitigt i både 
media och inom politiken. Sund & Sund (2017) skriver att hållbar utveckling är 
knutet till ekologiska, ekonomiska och sociala frågor. Det ekologiska är knutet till 
bland annat miljö, djur och hav. Det ekonomiska är knutet till bland annat fattigdom, 
svält och rikedom. Det sociala handlar om hur samhället utvecklas m.m. Alla tre delar 
hänger ihop och påverkar varandra och det är viktigt att förstå att hållbar utveckling 
inte bara består av miljöaspekten. Begreppet hållbar utveckling definierades i mitten 
av 1980-talet då FN arbetade med Brundtlandskommissionen eller World 
Commission on Environment and Development som den heter på engelska. World 
Commission on Environment and Development (1987) definierar hållbar utveckling 
som en utveckling som ska tillgodose människans och jordens behov men utan att 
påverka jordens tillgångar till kommande generationer.   

 
 

2.1 Definition av begrepp - Lärande för hållbar utveckling 

Lärande för hållbar utveckling betyder att man lär för framtiden. Hållbar utveckling 
är inget statiskt utan något som förändras hela tiden. För att ta ett exempel så ser 
miljöproblemen annorlunda ut från dag till dag. Detta betyder att kunskapen behöver 
anpassas hela tiden. För att eleverna ska kunna "lära för" så måste de också 
inkluderas i undervisningen. Ett mål är att eleverna ska "äga" sitt eget lärande. 
Eleverna ska lära sig att kunna tänka kritiskt, analysera, söka information, formulera 
sig, samt kunna ta ställning. Har man dessa färdigheter så kan man anpassa sig till 
t.ex. olika miljöproblem. Elevernas lärande ska hela tiden vara i fokus och 
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undervisningen ska vara elevcentrerad. Inom lärande för hållbar utveckling finns det 
historiska, det etiska, det internationella och miljöperspektivet. Därför är det viktigt 
att eleverna lär sig att tänka inom dessa perspektiv. Det som är nu har påverkats av 
det historiska, det vi gör kommer att påverka framtiden och världen (Sund & Sund, 
2017). 

 

2.2  Tidigare forskning 
 
Hedefalk (2014) skriver att diskussion och reflektion är en viktig faktor för att 
eleverna ska kunna förstå och utveckla kunskap inom miljöförändringar samt hållbar 
utveckling. Hedefalk (2014) skriver att det inte är en självklarhet att låta eleverna 
diskutera och reflektera men att det är en viktig del i elevernas kunskapsutveckling 
inom miljöfrågor. Rudsberg (2014) skriver att pedagogen har en stor roll för att 
eleverna ska få förståelse kring miljöfrågor och att hen ska låta eleverna diskutera och 
se saker ur olika perspektiv. Hansson (2014) skriver att det är viktigt att ta tillvara på 
elevernas egna erfarenheter och det som finns i närmiljön. 

Young children also deserve to be well thought of as actives take holders and 
participants on issues concerning the environment and its sustainability.” 
(Caiman & Lundegård, 2013. s.439). 

Hansson (2014) skriver i en artikel om hur viktigt det är att eleverna i tidig ålder 
skapar sig kunskap om vad som sker på jorden samt bli medvetna om att de faktiskt 
kan göra något åt problemet genom att göra några enkla, medvetna val i vardagen. 
Det är barnen i tidigare åldrar som kommer leva längst och det är då viktigt att de får 
vara med och ta del av och lära sig hur de kan bidra till en hållbar miljö. Inom 
lärande för hållbar utveckling är det bra att arbeta överskridande och 
ämnesintegrerade. Persson (2011) skriver att om pedagogen integrerar ämnet i andra 
ämnen så kan eleverna lättare skaffa sig en helhetssyn. Persson menar på att om 
eleverna har en helhetssyn över ämnet så kan de lättare tillämpa sig av det i sin 
vardag, vilket är viktigt när det kommer till hållbar utveckling. Sund & Sund (2017) 
skriver att det inte lönar sig att bedriva miljöundervisning som är av karaktären 
"rädda världen", det vill säga att det finns "rätt" och "fel". Då får eleverna dåligt 
samvete över att de kanske gör fel val i vardagen. Det är istället bättre att eleverna får 
värdera, se saker ur olika perspektiv och se hur olika val påverkar och att de kan välja 
sin väg mot en hållbar utveckling. På så sätt utvecklar eleverna handlingskompetens 
(Sund & Sund, 2017).  

I vårt tidigare arbete Miljöfrågor och hållbar utveckling undersökte vi elevernas 
kunskap kring ämnet samt om en temadag räcker för att ge eleverna tillräckligt med 
kunskap om ämnet. I studiens resultat framkom att eleverna hade otillräckliga 
förkunskaper om ämnet samt att en temadag om året inte räcker till. I studien 
gjordes en för-enkät för att se elevernas kunskaper. Sedan anordnade vi en temadag 
där vi arbetade kring frågor som rör hållbar utveckling. Avslutningsvis gjorde vi 
samma enkät som innan tema dagen för att se vad eleverna lärt sig.  Detta gjorde vi 
för att jämföra elevernas kunskaper första gången mot andra gången och se vilken av 
aktiviteterna som gav bäst resultat. Aktiviteterna bestod av film, saga och lek. Vi 
valde att ha olika aktiviteter för att se vilken metod som gav bäst resultat. Den 
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aktivitet som gav bäst resultat var utformad utifrån Deweys begrepp Learning by 
doing. Kroksmark (2011) skriver att Learning by doing innebär att eleverna får 
arbeta praktiskt, får reflektera samt utforska själva utan allt för mycket stöd av 
läraren. 
 
2.3 Vad säger LGR11 om hållbar utveckling 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (LGR11, 
Skolverket, 2011) skriver att all undervisning ska genomsyras av vissa övergripande 
perspektiv. Det första perspektivet är det historiska perspektivet som innebär att 
eleverna ska utveckla en förståelse för hur dåtiden har påverkat nutiden och att 
nutiden kommer att påverka framtiden. Detta kan t.ex. kopplas till hur våra val förr 
har påverkat miljön som är idag. Det andra perspektivet är miljöperspektivet. Genom 
miljöperspektivet så ska eleverna få möjlighet till att ta ansvar för miljön.  Det 
handlar både om den miljö som eleven vistas i samt den globala miljön. 
Miljöperspektivet innefattar också att undervisningen ska belysa hur samhället och 
vårt sätt att leva påverkar miljön samt hur vi kan skapa en hållbar utveckling. Det 
tredje perspektivet är det internationella perspektivet. Det innebär att eleven ska 
kunna se sin verklighet i ett globalt sammanhang. Eleven ska skapa solidaritet samt 
skapa förståelse över hur länder och kulturer samverkar och möts. När det kommer 
till hållbar utveckling kan detta perspektiv ge möjlighet för eleven att skapa en 
förståelse för hur levnadssättet för oss i rika länder påverkar de som lever i fattiga 
länder. Det fjärde och sista perspektivet är det etiska perspektivet. Det ska främja 
elevernas förmåga till att kunna ta ställning och agera ansvarsfullt. Detta perspektiv 
ska prägla hela skolans verksamhet.  

I det centrala innehållet för de naturorienterande ämnena kan vi se bland annat detta 
som är kopplat till hållbar utveckling: Arbete kring årstidsväxlingar, djur och växters 
livscykler, enkla näringskedjor, samband mellan organismer i ekosystem, hur växter 
och djur i närmiljön kan sorteras och grupperas, betydelsen av mat, sömn, motion 
och sociala relationer för att må bra, människors användning och utveckling av 
material genom historien, vilka material vardagliga föremål är gjorda av och hur de 
kan sorteras, vattnets olika former: fast, flytande och gas, övergångar mellan vattnets 
olika former, berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers 
strävan att förstå och förklara fenomen i naturen, skönlitteratur, myter och konst 
som handlar om naturen och människan, enkla fältstudier och observationer i 
närmiljö, enkla vetenskapliga undersökningar, dokumentation av naturvetenskapliga 
undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.  

2.4 Teoretiskt perspektiv  
 
Det teoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån i denna studie är pragmatismen. 
Pragmatismens utgår ifrån att lära ut kunskap som fungerar i vardagen. Man skiljer 
inte på teori och praktik utan de samspelar med varandra. Dewey var en av de 
främsta inom pragmatismen och han kom på begreppet Learning by doing. Det 
innebär att undervisningen är elevcentrerad och att det innefattar mycket praktiskt 
arbete. Det praktiska arbetet behöver inte bara innebära att arbeta rent praktiskt med 
händerna utan att eleverna får möjlighet till att reflektera och tänka över sina val. 
Detta är kopplat till lärande för hållbar utveckling. Dewey menar att teori, praktik, 
reflektion och handling bildar en helhet i lärandet. Dewey ansåg även att det är 
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viktigt att skolan och elevernas vardag hör ihop, knyts dessa två samman så kan 
eleverna få en djupare kunskap. Skolan ska bygga vidare på de kunskaper och 
erfarenheter eleverna redan har. Kommunikationen är viktig och fungerar som ett 
undervisningsinstrument. Via kommunikationen kan vi förmedla kunskap, diskutera 
och argumentera. (Lidberg m.fl., 2014, Kroksmark, 2011).  

Vi anser att pragmatismen och lärande för hållbar utveckling går hand i hand. Inom 
lärande för hållbar utveckling så ska eleverna ges möjlighet till att själva reflektera 
och tänka hur våra val påverkar miljön mer eller mindre. De ska även få arbeta 
praktiskt och själva upptäcka, utan för mycket ledning från läraren. (Sund & Sund, 
2017). Detta anser vi är kopplat till Deweys Learning by doing. Dewey ansåg även att 
det är viktigt med en koppling mellan vardag och mellan olika ämnen. Persson (2011) 
skriver att det är viktigt inom lärande för hållbar utveckling att elevens tidigare 
kunskap tas tillvara på. Det ska även finnas en koppling kring elevens vardag och 
andra ämnen för att eleven ska kunna skapa sig en helhets bild.  
 

2.4 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
 
Hållbar utveckling och miljöförändringar är något som det arbetas lite med i årskurserna 
F-3. Sund & Sund (2017) skriver att hållbar utveckling är ett mycket viktigt ämne och något 
som det bör arbetas mer med i de lägre åldrarna. Vi har även märkt under vår 
verksamhetsförlagda utbildning att det arbetas relativt lite med hållbar utveckling. Arbetet 
kring ämnet samlas ofta ihop till endast en dag. Miljöförändringarna på jorden är ett 
problem som växer snabbt och med tanke på att barnen är framtiden ligger det ett stort 
ansvar på skolan att ge eleverna möjlighet till så mycket kunskap om ämnet det bara går. 
Även fast det står i läroplanen att eleverna ska få kännedom om begreppet så står det inte 
så tydligt om vad och hur det ska få kännedom.  

Syftet med arbetet är att ta reda på pedagogens syn på begreppet hållbar utveckling samt 
hur de arbetar med begreppet. Studiens forskningsfrågor ser ut på följande sätt: 
1. Hur tolkar F-3 pedagogerna vi intervjuat begreppet hållbar utveckling? 
2. Hur arbetar F-3 pedagogerna med hållbar utveckling? 
 

3 Metodologi 

I denna forskningsstudie tittar vi på hur pedagoger i årskurs 1 och 3 arbetar med och 
kring hållbar utveckling samt vad begreppet innebär för pedagogerna. Vi har valt 
metoderna intervju samt observation. Totalt är det 4 pedagoger på två olika skolor 
som intervjuas och observeras under en dag. Vår studie är en kvalitativ studie. Ahrne 
& Svensson (2011) skriver att vid en kvalitativ studie är man intresserad av 
människors upplevelser och syn på olika saker. Sedan så ska man beskriva vad 
personerna sa, samt förklara och tolka. Mc Cracken (1988) anser att i en kvalitativ 
studie fokuserar man på att få utvecklade svar från några personer tillskillnad från en 
kvantitativ studie då man vill ha många svar från många personer. Malterud (2009) 
menar på att verkligheten tolkas olika av olika människor och att vid en kvalitativ 
studie vill man ha reda på hur verkligheten tolkas av den som t.ex. intervjuas. 

Vi har valt att använda oss av en strukturerad intervju. Bryman (2011) menar att en 
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strukturerad intervju går till så att en intervjuare ställer frågor till respondenten 
utifrån fastställda frågor. Genom att ha fastställda frågor, eller ett fast schema så är 
man säker på att få med alla frågor till alla respondenter. Genom att ha fastställda 
frågor så ger det möjlighet till att jämföra svaren med varandra, vilket är en viktig del 
i vår studie. Bryman (2011) skriver att i en strukturerad intervju ska frågorna ställas i 
samma ordning till alla respondenter för att få ett sådant likvärdigt och jämförbart 
resultat som möjligt. Vi valde att skicka frågorna i förväg till respondenterna för att 
ge dem tid till att förbereda sig. Det finns både för och nackdelar med att skicka ut 
frågor i förväg. Fördelen är att respondenten hinner förbereda sig och eventuellt 
hinna titta upp saker. Nackdelen är att man då frångår från de spontana svaren från 
respondenten och att han/hon svarar det som han/hon tror att intervjuaren vill höra. 
I detta fall ansåg vi att fördelen vägde upp nackdelen.  

Bryman (2011) skriver att det inte är bra att ha en diskussion om syftet med studien 
med respondenten. Har informanten en diskussion och delar med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper kan det påverka respondentens svar. I detta fall valde vi 
endast att berätta om vad vi skulle ha intervjun till men försökte att inte dela med oss 
av våra kunskaper i frågorna. Detta för att inte påverka respondentens svar samt att 
Bryman (2011) menar på att respondenten kan tala med den andra respondenten och 
då kommer den intervjun att påverkas. Vi valde att ha intervjuerna ansikte mot 
ansikte. Bryman (2011) skriver att det är positivt i de anseende att intervjuaren kan se 
ansiktsuttryck och reaktioner.  

Under observationerna så valde vi att använda oss av något som Bryman (2011) 
benämner som "Icke- deltagande observation". Det innebär att observatören inte 
deltar i det som sker utan bara observerar. Bryman menar på att strukturerade 
observatörer ofta ej deltar i det som sker i miljön. Vår observation var i formen 
strukturerad. Vi visste vad vi skulle titta efter och hur vi skulle registrera det vi såg. 
Bryman (2011) menar också att i en strukturerad observation så bestäms tidsspannet 
innan, i detta fall en dag per pedagog.  

Både intervjuer och observationer transkriberas. Intervjun spelades in. Bryman 
(2011) menar på att det är bra att spela in intervjuer då man vet säkert att man får 
med allt. En nackdel med transkribering är att det är mycket tidskrävande. Bryman 
(2011) skriver att korta intervjuer kan ge viktig information samt att det inte är lika 
tidsödande att transkribera. Därför valde vi att hålla oss till relativt korta intervjuer.  

Vi valde att dela upp oss och genomföra 2 intervjuer och 2 observationer var. Bryman 
(2011) menar på att det är mycket ovanligt med flera intervjuare i denna typ av 
studie. Därför valde vi att enskilt gå ut och intervjua 2 pedagoger var. Vi observerade 
under en hel dag där vi skrev ner om något hände inom vårt område, hållbar 
utveckling. När dagen var slut så stannade vi kvar och intervjuade pedagogen. 
Observationen varade en heldag och intervjun ca 30 min. Detta gjorde vi med 4 
stycken pedagoger på 2 olika skolor och i 2 olika kommuner. Innan vi kom ut till 
skolorna så frågade vi pedagogerna om det var okej att vi kom ut samt skickade 
intervjufrågorna i förväg. I detta fall ansåg vi inte att vi behövde skriva ett missiv brev 
och skicka ut till föräldrarna eftersom fokus låg på pedagogen och dess roll men var 
tydliga med att berätta för eleverna varför vi var där och vad vi skulle göra innan vi 
började observera. Innan intervjuerna informerade vi även pedagogerna om att hens 
namn eller namnet på skolan inte skulle framkomma i studien. Vi informerade även 
att pedagogen har möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under studiens 
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gång.  

Under observationen så satt vi med längst bak i klassrummet för att få en god syn 
över klassrummet. Vi deltog inte i lektionerna utan satt endast med och observerade 
och skrev ner om vi såg något. Under intervjuerna satt vi i ett lugnt och tyst 
grupprum vid ett bord mittemot varandra. Samtalet spelades in efter godkännande av 
pedagogen. 

När vi intervjuat och observerat gick vi igenom svaren. Vi tittade på alla fyra 
intervjuer och såg om det var några som liknade varandra och kunde bilda en 
gemensam kategori. Det samma gjorde vi även med observationerna. Vi diskuterade 
även med varandra om våra upplevelser samt vad vi fick se och höra. Intervjuer och 
observationer transkriberades. ”En studie måste framstå som giltig och tillförlitlig för 
att vinna tilltro.” (Tivenius, 2015, s.72). Giltighet och tillförlitlighet i detta fall handlar 
om att vi undersöker det vi ska undersöka utifrån våra forskningsfrågor. I detta fall 
valde vi observation och intervju på skolor som vi vet är välfungerande. Vi valde även 
att ha intervjuer/ observationer skolor som ligger i två olika kommuner eftersom det 
kan skilja sig från kommun till kommun. Detta anser vi kan ge en bredd i svar samt 
öka tillförlitligheten.   

 
3.1 Etiska överväganden 
 
När vetenskapliga studier genomförs skriver Vetenskapsrådet (2011) att det finns fyra 
stycken grundläggande regler att följa. Detta är regler som gör att deltagarna ska 
känna sig trygg till att delta i studien. Dessa regler är informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att följa dessa 
regler betyder det att deltagarna i studien måste informeras om den förväntade rollen 
i undersökningen samt ge sitt godkännande att delta. Informanterna ska också få 
information om att det är frivilligt att delta och att de kan hoppa av undersökningen 
när de vill.  Deltagarens anonymitet är viktig och det är också viktigt att deltagarna 
informeras om att studien kommer att genomföras på ett sätt som gör att deras 
anonymitet tas tillvara på i noggrannhet. Även personuppgifter och liknande data är 
förbjuden att användas i samband med en annan forskningsstudie (Vetenskapsrådet, 
2011).  
 
I vår studie har dessa etiska regler följts genom att pedagogerna informeras innan 
intervju/ observation vad materialet kommer att användas till.  Vi berättade även 
kort för eleverna vad vi gjorde där innan observationerna. 
 
4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet för studien. Tivenius (2015) skriver att resultatet 
behöver hanteras och sorteras, gärna i olika kategorier.  Kategorisering görs för att 
resultatet ska bli lätthanterligt och lättpresenterat. Vi har valt att dela upp 
pedagogerna i två grupper pedagog 1 och 2 är pedagoggrupp 1 och pedagog 3 och 4 är 
pedagoggrupp 2. Pedagogerna i grupp 1 arbetar på samma skola och har liknande sätt 
att se på saker och arbetar relativt lika, därför bildar de en kategori. Detsamma gäller 
pedagogerna i grupp 2. Vi valde även att dela upp det i två grupper för att lättare 
kunna jämföra och se om de skiljer sig på synsättet i de olika kommunerna.  
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4.1 Resultat från pedagoggrupp 1 

När vi frågade pedagogerna så hade en klar bild över hur de såg på begreppet hållbar 
utveckling. De tyckte att begreppet innebar att tänka långsiktigt. Att det vi arbetar 
med nu inte bara gäller nu utan även i framtiden. De påpekade vikten av att få 
eleverna att förstå att valen vi gör nu påverkar framtiden. En annan sak som de tyckte 
var mycket viktigt var att alla vuxna är förebilder för barnen. Barn, elever i detta fall, 
tar efter var de vuxna gör. Vi kan t.ex. inte stå och tala om hur viktigt det är med 
sopsortering om vi sedan går och slänger ett batteri bland vanliga soppor själva. 
Eleverna gör som vi gör menade pedagogerna. Pedagogerna tyckte även att när man 
talar om begreppet hållbar utveckling så lutar man sig mycket åt miljön och 
miljöfrågor.  
 
När pedagogerna arbetar med hållbar utveckling samt om arbete kring hållbar 
utveckling vävs det in i dagliga eller sätts ihop till t.ex. en tema dag. Pedagogerna 
arbetar med värdar i klassen. Dessa värdar får gå iväg med komposten och tömma 
pappersinsamlingen några gånger i veckan. De har även en insamling för övrigt skräp 
som glas, metall m.m. Under observationen kunde vi se hur arbetet med värdarna 
gick till. När värdarna skulle gå iväg med komposten så startades även en diskussion 
kring sopsortering, varför vi återvinner samt vart papper kommer ifrån. Det var ett 
sätt att väva in arbete kring hållbar utveckling i det dagliga arbetet. Om klassen är ute 
i skogen tänker de på att även sortera sopor där. De har även grävt ner äppelskrutt i 
skogen för att eleverna ska kunna se vad som händer med skrutten. I matsalen brukar 
det vissa dagar uppmärksamma hur mycket mat som slängs. Detta talas det även om i 
klassrummet och eleverna får ta del av hur mycket som slängs och vad de ska göra för 
att minska på svinnet. Pedagogerna tycker även att det är viktigt att ta tillvara på vad 
naturen har att erbjuda som kottar, pinnar, löv istället för att använda nya papper. 
Detta kunde vi se under observationen då det hängde mycket bilduppgifter på 
väggarna där de använt löv, pinnar och liknade material. Utöver det dagliga arbetet 
så har de vissa temadagar som uppmärksammas som t.ex. Earth hour. I trean brukar 
de även arbeta med längre temaarbeten kring sopsortering, då brukar det bjudas in 
gäster från VMR (Västra Mälardalens renhållning) som kommer och pratar om 
sortering oh visar filmer.  
 

Pedagogerna sa bland annat det här kring hur de tolkar det som står i Lgr 11 kring 
hållbar utveckling: 

/…/ Vi i skolan ska förmedla beständiga kunskaper och det är det jag tänker på i 
hållbar utveckling att det ska räcka över en längre tid. Man hoppas ju att de vi 
sår hos dem nu när de är lite mindre att de ska ha med sig det i sitt vuxna liv.  
Att de inte slarvar bort de därmed att inte kasta skräp hur som helst utan 
försöker sortera rätt. /…/ 

Pedagogerna menade att det gäller att själv skaffa sig en uppfattning om vad 
begreppet innebär. Det står inte i Lgr 11 att du ska gå ut i skogen och plocka löv och 
pinnar utan att du som pedagog måst väva in dessa frågor i arbetet, varför använder 
vi löv nu? - Jo för att spara in på pappret, varför det? - Jo så att vi slipper hugga ner 
all skog osv. Pedagogerna menade också på att mycket bara sker i det dagliga arbetet 
utan att vi tänker på att det är kopplat till hållbar utveckling.  
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4.2 Resultat pedagoggrupp 2 

Pedagogerna tolkade begreppet hållbar utveckling som ett väldigt brett begrepp och ganska 
svårtolkat. Båda svarade att på denna nivå, F-3 , så tolkar de begreppet som att ge eleverna 
ett framtidstänk och få dem att förstå vikten av miljöns utveckling och att varje individ har 
ett eget ansvar för hur de kan påverka miljön och bidra till god miljöutveckling. Även att ge 
eleverna en inblick i hur samhället fungerar och hur man kan bidra som individ.  
 
Pedagogerna arbetade med hållbar utveckling på olika sätt. Under observationen 
uppmärksammades det att de hade sortering i klassrummet. Pedagogerna kom snabbt in 
på att de slängts så otroliga mängder mat den senaste tiden så att de har börjat arbeta 
mycket med det. Både att de väger maten som slängs och redovisar detta för eleverna samt 
att de nu börjat med att ha kompostfria dagar. Detta är dagar då det serveras mat som 
personalen vet att de flesta eleverna gillar. Personalen tar då bort kompostpåsarna i 
matsalen och är tydliga med att berätta det för eleverna. Detta gör att eleverna tänker efter 
mer när dem lägger upp mat på tallriken och tänker på att de måste orka äta upp de som 
finns på tallriken. Pedagogerna berättar också att de använder sig mycket av Lilla aktuellt 
skola. Där tar de ofta upp samhälls- och miljöproblem på en bra nivå. Även VAFAB 
används, då de har mycket material som kan beställas hem samt att man kan åka ut på 
studiebesök.  Pedagogerna berättar också om att hållbar utveckling är ett ämne som man 
kanske inte alltid tänker på, att det just är hållbar utveckling, när det kommer upp frågor 
eller kommentarer eller liknande. De menar att det finns i undervisningen och i barnens 
vardag hela tiden fast man kanske inte alltid tänker på det. En av pedagogerna beskriver en 
sådan situation.  

 
/…/ Man ser ofta bilder och då har barnen reagerat på att det är smutsigt och sådär. 
Ja, men man försöker vara medveten om det hela tiden för det kommer mer naturligt 
i undervisningen under dagen överhuvudtaget. /…/ 

Pedagogerna tolkar Lgr 11 på så sätt att hållbar utveckling är något som sker hela tiden. 
Pedagogerna berättade att de försöker tänka på det hela tiden och ofta ta upp det som är 
aktuellt just nu. Som att se på Lilla Aktuellt skola varje fredag och sen prata om det efteråt. 
Sen även det, återigen, med kompostfria dagar.  Pedagogerna menar att det är viktigt att de 
pratar om varför de har kompostfria dagar eller varför de står hur mycket mat de slängt 
dagen innan. Pedagogerna berättar också att de försöker få in närområdet när de pratar om 
hållbar utveckling för att försöka förstå hur det kommer påverkas. De menar på att det 
kanske är svårt för eleverna i så låg ålder att förstå vad som händer runt om i världen och 
hur det kommer se ut om 100 eller bara om 20 år. Det är kanske lite lättare att förstå och 
även förklara när man använder närområdet i undervisningen.  

5 Diskussion 
Resultatet visade att pedagoggrupp 1 tyckte att hållbar utveckling handlar till största 
del om miljöfrågor, sopsortering och återvinning. Under intervjuerna påpekade 
pedagogerna att hållbar utveckling är något som ska ske och hålla under en längre 
tid. Arbetet kring hållbar utveckling skedde mycket i det dagliga arbetet. Sund & 
Sund (2017) skriver att arbete kring hållbar utveckling bör vävas in i det dagliga 
arbetet, det var något som pedagog grupp 1 var bra på. De arbetade med värdar som 
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fick gå iväg och kasta sopor. De arbetade även med att ta in naturmaterial istället för 
att använda papper. Det var ett öppet klimat i klassrummet där alla gavs plats till att 
säga sina åsikter, synpunkter och funderingar. Arbete kring hållbar utveckling 
menade pedagogerna låg på en bas nivå i ettan för att sedan trappa upp nivån i tvåan 
och trean. Sund & Sund (2017) skriver att hållbar utveckling handlar om ekologi, 
ekonomi samt det sociala. Pedagog grupp 1 lägger mindre fokus på den ekonomiska 
och sociala biten av hållbar utveckling och arbetar mest med ekologidelen. Kanske 
om det skulle stå mer definierat i Lgr 11 vad hållbar utveckling innefattar så skulle 
kanske pedagoggrupp 1 även få in de sociala och ekonomiska delarna som hållbar 
utveckling innefattar.  

Resultatet visade att pedagoggrupp 2 tyckte att begreppet hållbar utveckling är 
väldigt brett och svårt att beskriva. Under intervjuerna framkom att pedagoggrupp 2 
anser att hållbar utveckling innehåller allt från sopsortering till hur man verkar i 
samhället. Sund & Sund (2017) skriver att hållbar utveckling är inbundet i de 
ekologiska, ekonomiska och sociala frågorna. Arbetet kring hållbar utveckling i det 
dagliga arbetet ansåg pedagogerna var något som skedde hela tiden och berättade att 
det ofta var så att man inte riktigt tänkte på att det just var hållbar utveckling som 
framkom. Något som framkom under en av observationerna var att klassen kollade 
på lilla aktuellt skola där de tog upp om just nedsmältning och återanvändning av 
plast. Under intervjuerna berättade pedagogerna att tittar på lilla aktuellt skola varje 
vecka då de tar upp viktiga saker på en bra nivå. Hansson (2014) skriver att det är 
viktigt att ta in elevernas erfarenheter och närmiljön. Att titta på lilla aktuellt är ett 
sätt för eleverna att få se hur det ser ut i övriga delar av världen. Det ger även 
eleverna möjlighet till reflektion och diskussion, något som även Hedefalk (2014) 
skriver är viktigt.  

Sund & Sund (2017) skriver att miljöundervisning har bedrivits i Sverige under en 
längre tid och finns även med i skolans läroplan. Trots detta arbete menar Sund och 
Sund att det är konstigt att det inte har lämnat några större och konkreta spår. Vi 
anser att det kan vara så att pedagoger, i detta fall pedagoggrupp 1, inte riktigt vet vad 
begreppet hållbar utveckling innefattar. Sund & Sund (2017) skriver att begreppet 
hållbar utveckling är ett stort och öppet begrepp. Det menar författarna är både 
positivt och negativt. Positivt i det anseendet att många kan vara med och bidra med 
sitt perspektiv, oavsett till exempel ålder, kön m.m. Det gör att alla kan argumentera 
för sitt perspektiv och på så sätt vidga andras perspektiv. Negativt i det avseende att 
eftersom begreppet är så öppet kan det leda till, som i detta fall, att man tillslut inte 
vet vad begreppet innefattar. Författarna menar på att begreppet då blir ett så kallat 
containerbegrepp. Det innebär att eftersom alla synpunkter ryms så riskerar 
begreppet att bli meningslöst, därför är det bra att det finns vissa avgränsningar. Vi 
anser att läroplanen måste vara ännu mer tydlig med begreppet hållbar utveckling 
har för innebörd. Detta skulle kunna vidga pedagoggrupp 1:s syn på begreppet. Vi 
tror att det kan vara detta som hänt i pedagoggrupp 1, att begreppet har blivit ett 
containerbegrepp för dem och att hållbar utveckling är något som känns viktigt men 
att man inte vet vad de innebär. Vi tror att om det var tydligare i läroplanen så skulle 
begreppet slippa bli ett containerbegrepp. Å andra sidan hade pedagoggrupp 2 koll på 
att hållbar utveckling inte bara innefattar miljö utan även det sociala samt ekonomi. 
Det visar på att olika pedagoger tolkar läroplanen på olika sätt. Genom att göra 
läroplanen tydligare skulle missförstånd kunna undvikas. 
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I resultatet fick vi fram att båda pedagoggrupperna anser att hållbar utveckling tas 
upp i det dagliga arbetet även om man som pedagog inte alltid tänker på det. Det 
framkom också att båda pedagoggrupperna använder sig av temadagar eller 
temaveckor för att arbeta mer intensivt och göra arbetet med hållbar utveckling 
synligt. De båda pedagoggrupperna påtalade flera gånger vikten av att arbeta 
långsiktigt vilket vi tycker är bra och viktigt. 

Sund & Sund (2017) skriver att det är svårt att mäta vad eleverna har lärt sig om 
hållbar utveckling då mycket handlar om att eleverna ska värdera och uttrycka sina 
synpunkter. Därför tror vi att pedagogerna kan tycka att de arbetar mycket med 
ämnet och därför borde de ge resultat men eftersom inte kunskapen testas så kan 
man aldrig veta helt säkert vad eleverna faktiskt lärt sig. Om vi jämför med vad 
pedagogerna berättar i intervjuerna och det resultat vi fick fram i vår tidigare 
undersökning så visar det motsatt resultat. Eleverna hade dålig kunskap om hållbar 
utveckling och kunde inte heller svaren på de frågor vi ställde, trots att pedagogerna i 
intervjuerna säger att de arbetar med detta. Därför anser vi baserat på vad Sund & 
Sund (2017) skriver om att detta ämne är något som behöver kunskaps testas hos 
eleverna. Deweys pragmatiska teori framställer att ett undervisningsmoment 
utvecklas för att därefter praktiskt testas i klassrummet. I vår förra studie så visade 
resultatet på att i de aktiviteter som vi utgick från learning by doing var de aktiviteter 
som gav bäst resultat på slutenkäten. Vi anser därför att learning by doing lämpar sig 
bra vid arbete kring hållbar utveckling då eleverna får arbeta praktiskt och själva 
reflektera och upptäcka. Hedefalk (2014) skriver att reflektion är en viktig del i arbete 
kring hållbar utveckling och Persson (2011) skriver att det är viktigt att involvera 
eleverna. Detta kopplar vi till learning by doing och lärande för hållbar utveckling. 
Sund & Sund (2017) skriver att det är viktigt att involvera elever kring arbetet med 
hållbar utveckling, att eleverna får vara med och diskutera och komma med egna 
åsikter och synpunkter. Genom att ha pragmatismen som perspektiv så ges eleven 
möjlighet till att delta aktivt i undervisningen. 

Vi valde att använda metoderna intervju och observation då vi tycker att dessa 
metoder kompletterar varandra väl. Under observationerna kan man se hur 
pedagogerna arbetar och då bilda sig en egen uppfattning. Under intervjuerna så får 
man höra hur pedagogerna arbetar (Bryman, 2011). Vi valde att skicka ut 
intervjufrågorna i förväg till respondenterna, i detta fall de fyra pedagogerna. Bryman 
(2011) menar på att det finns både för och nackdelar med att skicka ut frågorna i 
förväg. Positivt i det anseende att respondenten hinner förbereda sig och vet vad hen 
ska svara. Nackdelen är att de spontana svaren kan försvinna och att samtalet blir allt 
för styrt. Det samma gäller under observationer. I detta fall ansåg vi att det var 
övervägande positivt att skicka ut frågorna i förväg. Pedagogerna hade då tid till att 
förbereda sig och tänka ut hur de arbetar kring hållbar utveckling. Pedagogerna 
uttryckte själva att det kan vara svårt att komma på hur de arbetar kring hållbar 
utveckling då mycket sker i det dagliga arbetet ”utan att man tänker på det”. Den 
nackdel vi såg med att skicka ut frågorna i förväg var främst under observationerna 
på den ena skolan. Där tror vi att de styrde dagens lektioner på grund av att de visste 
att vi undersökte arbetet kring hållbar utveckling. Under observationerna på den ena 
skolan så hade de styrt upp undervisningen för att de visste vad vi skulle kolla efter 
och på den andra skolan så såg vi inte så mycket som var relevant för studien. Vi har 
insett att det kan vara svårt att bara genomföra observationer under en dag 
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och att under den dagen se hur de arbetar med hållbar utveckling i det dagliga 
arbetet. Därför skulle det i detta fall räckt med intervjuerna. En annan väg skulle ha 
kunnat vara att inte meddela vad vi ska undersöka, då skulle den första skolan inte 
kunna förberett sig så mycket som de gjorde. Å andra sidan kanske resultatet hade 
blivit som på skola två där vi knappt såg något. Skulle vi gjort om denna studie skulle 
vi tagit bort observationerna och lagt den tiden på att göra fler intervjuer.  

5.1 Slutsats  

Begreppet hållbar utveckling är ett mycket stort och öppet begrepp som kan tolkas 
och ses på olika sätt. I läroplanen så finns det ingen direkt beskrivning på vad 
begreppet innefattar utan det lämnar mycket till läsaren att tolka. Pedagogen tolkar 
Lgr 11 olika och det ger olika undervisningsinnehåll. Om det stod tydligare i Lgr 11 
vad hållbar utveckling innefattar så skulle eventuella missförstånd och missar 
undvikas. Genom denna studie har vi förstått att vissa pedagoger mest arbetar med 
frågor kring miljön, så som sopsortering, återvinning m.m. Genom att enbart arbeta 
med detta går det miste om att tala med eleverna om den ekonomisk och sociala biten 
som Sund & Sund (2017) också menar på att hållbar utveckling innefattar.  Vi har 
utifrån denna studie fått en uppfattning om att pedagogerna tycker att begreppet är 
svårtolkat. Pedagogerna tycker att begreppet ibland är för tungt att arbeta med i de 
yngre åldrarna och enbart håller sig till t.ex. sopsortering och återvinning. Vi har 
även fått en förståelse av att det är viktigt att låta eleverna få vara delaktiga. Det kan 
innebära att få se i verkligheten, arbeta praktiskt samt ges möjlighet till att diskutera 
och delge sin åsikt.  

Sammanfattningsvis så anser vi att pedagogernas grundtankar var bra då de menade 
på att det är viktigt att tänka i ett längre perspektiv. Det vi gör nu kommer att påverka 
framtiden. Pedagogerna menade på att det är vi vuxna som är förebilder för eleverna 
och som vi gör, gör eleverna. ”Om utbildningen syftar till att kunna se samband, 
analysera och identifiera intressekonflikter, värdera och uttrycka olika ståndpunkter 
för att elever ska uppnå en handlingskompetens ” (Sund & Sund, 2017, s.37). 
Detta innebär att om eleverna får vara delaktiga i undervisningen så kommer de få 
verktyg som kommer att hjälpa dem i framtiden, de får en handlingsberedskap. En 
pedagog sa ” Man hoppas ju att de vi sår hos dem nu när de är lite mindre att de ska 
ha med sig det i sitt vuxna liv.” Det tycker vi sammanfattar hållbar utveckling bra. Att 
det vi lär eleverna i de yngre åldrarna kommer de att bära med sig hela livet.  

Arbetet kring hållbar utveckling är viktigt för framtiden. Det är viktigt att eleverna får 
med sig de kunskaper och redskap som de behöver för att verka i ett hållbart 
samhälle i framtiden. För att eleverna ska kunna få med sig kunskap och redskap så 
är det viktigt att det lärs ut i skolan. Läraren har en viktig roll i detta och ska verka 
som en förebild för eleverna. Vi skulle också önska se en ändring i läroplanen där 
begreppet blir mer definierat vilket skulle underlätta för pedagogerna, anser vi.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. Vad betyder begreppet hållbar utveckling för dig? 

2. Hur arbetar du kring hållbar utveckling? 

3. Väver du in arbete kring hållbar utveckling i det dagliga arbetet eller sätta det ihop 
och blir t.ex. en temadag? 

4. Hur tolkar du det som står i Lgr 11 kring hållbar utveckling? 

- Vad tänker du att ni måste arbeta med i klassrummet utifrån det? 


