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Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur F-3-lärare arbetar med 

hållbar utveckling i sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna kring innehåll, 

metod och syfte (vad, hur och varför). Vi har använt oss av en kvalitativ 

forskningsmetod, som består av två fokusgruppsintervjuer med sex lärare. Genom 

fokusgruppsintervjuer samlades data in, transkriberades och analyserades. Som 

teoretisk utgångspunkt använde vi oss av den pragmatiska teorin. Studiens resultat 

visar att hållbar utveckling är ett komplicerat begrepp som är svårt att definiera och 

många lärare blir därmed osäkra på vad de ska göra i sin undervisning. Det är svårt att 

få en helhetssyn om undervisning för hållbar utveckling, det är svårt också  att få in ett 

arbete som inriktar sig mot hållbar utveckling som ämne i sin helhet. I studien har vi 

även kunnat se att det saknas svar på den didaktiska frågan hur i läroplanen, då framgår 

det inte hur lärare ska gå tillväga för att genomföra en utbildning om hållbar utveckling 
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bland eleverna. Lärare behöver ha stöd och resurser för att utveckla undervisningen om 

hållbar utveckling i skolan.  

 

Nyckelord: hållbar utveckling, miljö, undervisning.   
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1 Inledning 

Världsbefolkningen växer i snabb takt och det kommer att resultera i att de 

naturresurser vi har kommer att ta slut om vi fortsätter att leva på det sättet vi gör idag. 

Inom sex år beräknas världsbefolkningen vara uppe i cirka åtta miljarder människor. 

Detta kommer resultera i att vår förmåga att upprätthålla liv på jorden krymper, om vi 

inte gör någonting åt det idag. Alla människor på jorden måste vidta åtgärder på ett 

ansvarsfullt sätt, som är baserat på förståelsen om hur vår vardag påverkar framtiden. 

Det vi gör idag med vår jord kommer att få konsekvenser (UN,2017). Hållbarhet innebär 

i princip att något ska kunna pågå i all evighet, vilket i sin tur innebär att alla resurser 

som används måste vara förnyelsebara (Bursjöö, 2014). För att kunna göra denna 

omställning, måste vi börja med eleverna i skolan, så att eleverna blir medvetna om 

framtidens utmaningar (UN,2017). 

Utbildning är då nyckeln till att lära ut om hållbar utveckling och lärandet blir en 

förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför. 

Skolan har en viktig roll i att undervisa eleverna för hållbar utveckling, genom att hjälpa 

elever att utveckla kunskaper, färdigheter, värderingar och beteende för att främja 

globala frågor. Skolans uppgift är att utbilda demokratiska medborgare som har 

förmågan att hantera utmaningarna kring hållbar utveckling, genom att utveckla elevers 

känsla av att vara kompetenta i handling för hållbar utveckling (UN,2017). 

I vår utbildning har vi stött på begreppet hållbar utveckling i de flesta kurser som vi läst 

och har i och med det bildat oss en uppfattning om vad begreppet handlar om. När vi 

sedan har varit ute på vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning), så har våra handledare 

på skolorna antingen inte vetat vad begreppet handlar om eller så har de inte vetat hur 

de ska tänka kring begreppet gällande både vår utbildning, men även i sin egen 

undervisning. Det ledde in oss på vårt syfte, hur F-3-lärare arbetar med hållbar 

utveckling i skolan. Då vi har sett olika saker på de skolor som vi har haft vår VFU på så 

ville vi ta reda på om andra lärare, på andra skolor, också tycker att begreppet hållbar 

utveckling är svårt att få in i undervisningen och hur de definierar begreppet.  

1.1 Syfte  

Undervisning om hållbar utveckling bör enligt styrdokumenten vara ett perspektiv som 

genomsyrar all undervisning (Skolverket, 2016). Syftet med denna studie är att fördjupa 
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kunskapen om hur F-3 lärare arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning. För att 

uppnå syftet kommer vi att besvara följande konkreta forskningsfrågor som baserades 

på didaktiska frågorna kring innehåll, metod och syfte (vad, hur och varför):   

1. Vad innebär begreppet hållbar utveckling för F-3 lärare? 

2. Hur arbetar F-3 lärare med hållbar utveckling i sin undervisning? 

3. Vad anger F-3-lärare för syften med att undervisa om hållbar utveckling? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definitioner 

I det här kapitlet kommer vi att definiera ett antal centrala begrepp samt presentera den 

litteratur som ligger till grund för studien. 

2.1.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har tre grenar, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Den 

ekologiska grenen handlar om att vi ska ta hand om vattnets, jordens och ekosystemets 

resurser på ett långsiktigt sätt. Det handlar även om att vi måste minska vår påverkan 

på naturen. Den sociala grenen handlar om att vi ska bygga upp ett samhälle som 

långsiktigt är stabilt och uppfyller människans grundläggande behov. Den ekonomiska 

grenen handlar om att vi ska på ett långsiktigt sätt ta hand om mänskliga och materiella 

tillgångar (Björneloo, 2007; Sund & Sund, 2017).   

Nyckeln till hållbar utveckling handlar om utbildning. Lärande är en förutsättning för 

att elever ska kunna hantera utmaningar som de ställs inför i världen. Läraren behöver 

då ha skapat sig en egen bild av vad hållbar utveckling handlar om för att kunna 

förmedla nya kunskaper (Björneloo, 2007). 

Det eleverna ska lära sig i skolan om hållbar utveckling går att beskriva i läroplanen, 

vilka mål de ska uppnå. Eleverna ska lära sig att kunna analysera och identifiera 

intressekonflikter, de ska kunna se samband, värdera, uttrycka och ta ställning i olika 

komplexa frågor. Det är dock svårt att faktiskt veta om de har uppnått dessa 

egenskaper. Det är viktigt att man inte bara ger eleverna faktakunskaper, utan försöker 
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ge dem bredare värderingar om samhället (Borg, 2011; Björneloo, 2007; Sund & Sund, 

2017). 

Skolan har gått från att läraren ger eleverna statistiskfakta till att handla om att eleverna 

själva ska granska och diskutera denna fakta. I en diskussion blir den fakta som 

eleverna har viktigare än det personliga tyckande och därför blir det viktigt att eleverna 

lär sig att vara källkritiska (Borg, 2011; Björneloo, 2007; Sund & Sund, 2017). 

Fakta om klimatförändringar har funnits under en längre tid. Det har dock tagit 

politikerna lika lång tid att förstå allvaret i den fakta som finns. Fakta kan anpassas och 

värderas utifrån den frågeställning man har och det kan vara därför som det har tagit 

lång tid för politikerna att förstå hur allvarligt det faktiskt ligger till med klimatet. Detta 

är ett exempel på hur man kan anpassa informationen (Borg, 2011; Björneloo, 2007; 

Sund & Sund, 2017). Skolans roll blir då att lära eleverna detta, att anpassa och värdera 

den fakta de har utifrån den situationen de befinner sig i. Fokuset i skolan bör flyttas 

från att lära eleverna fakta om hållbar utveckling till att ge eleverna förståelse om 

hållbar utveckling och hur de själva kan påverka sin omgivning. Det är viktigt att man 

inkluderar eleverna i undervisningen och att eleverna arbetar tillsammans för att lära 

sig diskutera, värdera, analysera och uttrycka sig. Dessa förmågor är någonting som 

eleverna hela tiden måste arbeta med för att kunna utveckla dem och det är skolan som 

ska lägga grunden (Borg, 2011; Björneloo, 2007; Sund & Sund, 2017).  

2.3 Hållbar utveckling i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) betonas vikten av att 

arbeta med hållbar utveckling och globala frågor. Här nedan kommer det presenteras 

några citat från läroplanen som tydligt visar vad skolan har för uppdrag och mål med 

hållbar utveckling. 

I del 1 så redogörs de grundläggande värden och perspektiv som ska forma all 

undervisning i skolan. Här finns ett tydligt inslag om frågor som rör hållbar utveckling. 

Det framgår även att läraren ska stödja elevers utveckling och förbereda dem för att 

aktivt delta i samhället. Det finns fyra perspektiv beskrivna som ska genomsyra all 
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undervisning. Lärare kan i dessa fyra perspektiv finna stöd för sin undervisning om 

hållbar utveckling. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget 

att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 

förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt 

tänkande. 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 

för att skapa hållbar utveckling. 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta 

kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att 

utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet 

ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga 

ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra. (Skolverket; 2016) 

2.3 Litteratursökning 

När vi skulle söka efter relevant litteratur använde vi oss av MDH:s lista över 

ämnesspecifika databaser som inriktar sig på undervisning och utbildning. De databaser 

vi använde oss av i vårt sökande var, ERIC, LIBRIS och Primo. Vi använde sökorden: 

hållbar utveckling, undervisning, lära för hållbar utveckling, grundskola. Vi begränsade 

antalet som kom upp vid sökningen till artiklar som enbart var referee-granskade. 

2.3.1 Litteratur 

 2.3.1.1 Begreppet hållbar utveckling ur lärperspektiv 

Förståelse av utbildning för hållbar utveckling hör samman med vad en hållbar 

utveckling kan vara (Bursjöö, 2014). Flera forskare menar att hur lärare förstår 

begreppet hållbar utveckling har betydelse för hur de inkluderar det i sin undervisning 

(Björneloo, 2007; Summers, Corney och Childs ,2003; Bursjöö, 2014; Borg ,2015). Borg 

(2011) skriver att eftersom hållbar utveckling är ett komplext begrepp ser olika lärare 

olika på begreppet. Vidare hävdar Borg (2011) att om lärare har ett helhetsperspektiv 

kommer de att använda ett bredare angreppssätt i undervisningen, medan en begränsad 
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förståelse ofta leder till en begränsad ansats i undervisningen. Många forskare kritiserar 

Brundtland-kommissionens definition (Borg, 2011; Bursjöö, 2014; Sund och Sund, 

2017; Björneloo, 2007). Björneloo (2007) skriver att definitionen är intressant på 

många sätt men begreppet hållbar utveckling lämnar fältet öppet för fler tolkningar av 

hållbar utveckling. Hon hävdar även att begreppet hållbar utveckling i denna definition 

tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov samt 

förutsättningar och problem. Bursjöö (2014) tycker liksom Björneloo (2007) att denna 

definition inte kan ge en särskilt stor hjälp när lärare ska lägga upp sin undervisning. 

Vidare hävdar de att en utveckling som ”tillfredsställer dagens behov” kan ses som en 

vag och otydlig formulering för att vara en definition, vems behov och vad som är behov 

framgår inte i definitionen. Björneloo (2007) påpekar att riskerna med begreppet 

hållbar utveckling blir urvattnat, att det kan användas i sammanhang som anpassas 

efter egna syften och att dess komplexitet behöver belysas. En annan kritik var att 

definitionen ses som i grunden etisk eftersom den inte bara handlar om vad den 

enskilde behöver eller vad vi som lever här och nu behöver, utan om vad framtida och 

ännu inte existerande människor behöver anser Sund och Sund (2017). 

Bursjöö (2014) påtalar att utbilda för hållbar utveckling har en mängd skilda 

innebörder. Vidare anser hon att lärare bör kritiskt granska begreppet ’hållbar 

utveckling’, sätta in det i ett sammanhang, ha goda ämneskunskaper, samarbeta, 

problematisera mänskliga behov och livsstilsfrågor, följa aktuell forskning och 

reflektera kring skolans styrdokument. Å ena sidan riskerar läraren att alltför okritiskt 

välja undervisningsinnehåll och arbetssätt som oproblematiskt leder till en harmonisk 

bild av framtiden. Å andra sidan kan en alltför kritisk och dystopisk framtidsvision 

medföra handlingsförlamning och att framtidstron förminskas. Vidare diskuterar 

Bursjöö (2014) att dessa risker kan förebyggas, bland annat med hjälp av stödjande 

strukturer i skolorganisationen, kompetensutveckling och lärarutbildning.  Borg (2011) 

visar i sin studie att elever har svårigheter med att koppla samman en helhet om olika 

lärare enbart undervisar ”sin del. Därför är det viktigt att lärare har en grundförståelse 

för begreppet och förstår betydelsen av att alla tre perspektiven ingår och hjälper 

eleverna att se helheten. 

2.3.1.2 Selektiva undervisningstraditioner 

Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) identifierar undervisning för hållbar utveckling i 

tre undervisningstraditioner som kallas den faktabaserade, den normativa och den 
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pluralistiska. Öhman (2009) skriver att dessa traditioner representerar olika svar på vad 

som utgör en god undervisning i ett ämne och innefattar olika förfaranden för urval och 

organisering av ämnet, liksom val av former och undervisningsmetoder. Vidare skriver 

Öhman (2009) att i den faktabaserade traditionen betraktas ekologiska frågor som 

frågor som kan åtgärdas genom att ge eleverna vetenskapliga kunskaper. Hedefalk et al 

(2014) påtalar att om eleverna ska kunna agera för förändring behöver de lära sig fakta 

som de kan använda som grund för sitt beslutsfattande. 

 

Målet med undervisning inom den normerande traditionen är att eleverna ska tillägna 

mer vetenskapliga kunskaper genom att diskutera moraliska frågor och värderingar där 

fokus ligger på hur man agerar kring saker och ting.  Den pluralistiska traditionen 

innebär att vetenskapen kan identifiera problem som exempelvis klimathotet, men den 

ger ingen vägledning i hur de kan lösas. Eleverna uppmuntras till att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till miljö och utvecklingsfrågor. De ska få möjlighet att värdera olika 

alternativ för att dra egna slutsatser tillsammans med andra (Sund och Sund, 2017). 

  

Borg, Gericke, Höglund och Bergman (2012) tar också upp de tre undervisnings 

traditionerna i sin artikel. De påvisar att lärare arbetar generellt med den pluralistiska 

undervisningstraditionen i den vanliga undervisningen, men när de undervisar om 

hållbar utveckling så arbetar de mer med normativa traditioner. Den vanligaste 

undervisningsmetoden bland dessa lärare var gruppdiskussioner. Vidare identifierar 

Borg et al (2012) att det vanligaste hindret är att lärarna saknade inspirerande exempel 

på hur man skulle kunna inkludera hållbar utveckling i sin undervisning och att de 

saknade den nödvändiga kompetensen för att undervisa om hållbar utveckling.  

2.3.1.3 Utbildning för hållbar utveckling 

          Björneloo (2007) diskuterar att undervisning för hållbar utveckling kan ses som ett 

kulturbygge. Lärare bygger broar mellan kulturer med avsikt att eleverna ska se, förstå 

och delta i dessa kulturer. Ett samhälles kultur omfattar samhällets moral och 

värderingar i relation till individen. Skolan är både kulturbärare och kulturskapare. Det 

dagliga livet formar kulturen som reproduceras från generation till generation, men 

nutida människor kan omforma kulturen genom att ifrågasätta och kritisera 

dominerande föreställningar. Men hållbar utveckling har inga traditioner från tidigare 

generationer att luta sig emot. Den nutida generationen har ett pågående bygge kring 
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hållbar utveckling. Det kan ta flera år innan bygget blir färdigt. Däremot kan människor 

lära, granska kritiskt för att bilda sin egen bild av begreppet. Detta är i enlighet med vad 

Säljö (2017) skriver om att undervisning gradvis ska göra det möjligt för barnet att 

fördjupa sin förståelse för omvärlden. Annars blir avståndet mellan barns, ungdomars 

och vuxnas kultur alltför stort. Hållbara utveckling är viktigt för att skapa 

förutsättningar för framtida generationer för att leva ett gott liv. Det handlar om hur vi 

skapar ett bra samhälle som har goda förutsättningar för både mänskligheten och andra 

arter på jorden (Summers, Corney och Childs, 2003).  

Björneloo (2007) skriver att via olika konkreta utgångspunkter kan elever lära sig se 

helheter och sammanhang först i det lilla och nära och så småningom i större 

perspektiv. Eleverna ska kunna använda olika redskap och metoder för att få inblick i 

sina möjligheter att lära och utvecklas. Eleverna bör bli medvetna om sin förmåga att 

lära om innehållet och målet med arbetet. Även arbetsmetoderna måste vara begripliga 

för dem. Vidare visar Björneloo (2007) att undervisning för hållbar utveckling visar att 

handlingskompetens har en central innebörd. Handlingskompetens hos eleverna 

omfattar vilja, lust och mod att agera samt förmågan att tänka självständigt, kritiskt 

granska och värdera kunskaper inom olika områden. Den enskilde eleven står i fokus för 

undervisning i hållbar utveckling. Självkänsla hos eleven knyts till kunskaper och 

färdigheter (Björneloo, 2007). 

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Den här studien är baserad på pragmatisk teori. I dagens samhälle med ett stort 

informationsflöde är det viktigt för eleverna att inte bara memorera kunskaper, utan de 

måste lära sig att kritiskt granska, sålla och använda sig av kunskap. Eleverna bör få en 

utbildning som sätts i förhållande till det sociala och kommunikativa samhället som 

finns i dag. Skolan måste anpassa sig efter detta och hjälpa eleverna att utveckla 

förmågor som gör att de kan klara sig på egen hand i olika sammanhang utanför skolan 

(Kroksmark, 2011; Sundgren, 2011; Säljö, 2011). 

Dewey menar att skolan ska uppfostra eleverna till demokratiska medborgare som kan 

delta i samhället. För att kunna delta i detta samhälle behöver eleverna lära sig att 

granska, värdera och ta till sig information. Ett problem som kan uppstå är att det kan 
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bli ett glapp mellan praktik och teori, vilket kan vara vanligt i undervisningen. En av 

skolans uppgifter blir då att minska glappet via uppgifter som eleverna aktivt deltar i. 

Dessa uppgifter ska utgå från elevers erfarenheter och vara kopplade till det omgivande 

samhället (Egidius, 2009; Sundgren, 2011).   

Dewey anser att skolan ska jobba elevaktivt, med till exempel grupparbete. Eleverna bör 

också jobba med problem- och frågeformuleringar, där de får arbeta med något okänt 

och vända det till något förståeligt med hjälp av pedagogiska verktyg, 

informationssökningar och diskussioner. Eleverna får, genom att jobba tillsammans, 

utbyta erfarenheter och kunskap. De får också öva på att se saker ur någon annans 

perspektiv (Sundgren, 2011; Säljö, 2011). 

För att sammanfatta Deweys syn på lärande och kunskap, så kan man använda sig av 

uttrycket Learning by doing. Skolan ska fokusera på att lära genom praktiska övningar. 

Det har visat sig i studier att människor tar till sig kunskap lättare och får en bättre 

förståelse då. Undervisningen ska sättas i ett sådant sammanhang som eleverna förstår 

och känner igen sig i (Sundgren, 2011; Säljö, 2011). 

3 Metod                                                          

I detta avsnitt redogör vi för olika delar av studiens metod utifrån rubrikerna 

Forskningsdesign, Urval, Genomförande, Databearbetning samt Etiska 

överväganden. Vi motiverar och redovisar våra överväganden, tillvägagångssätt och val 

för att fördjupa kunskapen om hur F-3-lärare arbetar med hållbar utveckling i sin 

undervisning. I detta kapitel diskuterar vi även forskningsetiska överväganden som är 

aktuella vid användandet av kvalitativa metoder. Detta avsnitt erbjuder läsaren en 

fullständig beskrivning och förklaring av tillvägagångssätt i vår studie och dess 

genomförande.   

3.1 Forskningsdesign 

Datainsamlingsmetoden som vi har valt att tillämpa är fokusgruppsintervjuer. Denna 

metod kan göra ett antal synpunkter och åsikter tillgängliga för forskaren. Genom att 

intervjua flera personer i taget kan forskaren dramatiskt öka antalet och urvalet 

deltagare involverade i forskningen. En gruppintervju kan genomföras på samma sätt 

som en personlig intervju. Ahrne (2015) påtalar att syftet med fokusgruppmetoden är 
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att förstå kollektiva, gemensamma erfarenheter, att utforska hur människor tänker och 

talar om ett särskilt ämne för att ta reda på vad de tycker och varför de har denna 

uppfattning. Deltagarna i fokusgrupperna kan beskriva samma typ av erfarenhet på 

olika sätt.  En fördel med fokusgruppsintervju är att varje fråga resulterar i kanske fyra 

svar från fyra personer under en och samma intervju. Gruppdiskussionen gör det 

möjligt för deltagarna att uttrycka stöd för vissa synpunkter, lyssna till alternativa 

synpunkter och ifrågasätta andra. Fokusgrupper utgör ett särskilt sätt att utnyttja 

gruppdynamik. Den utnyttjar deltagarnas förmåga att bli delaktiga, uttrycka sina åsikter 

och reflektera över andras synpunkter (Denscombe, 2016). 

Fokusgruppsintervjuer betraktas som en kvalitativ datainsamlingsmetod och består ofta 

av gruppintervjuer där deltagarna samtalar i små grupper kring ett specifikt ämne.  Den 

kvalitativa forskningsmetoden består ofta av människors utsagor från intervjuer eller 

personliga svar på öppna enkätfrågor, skriver Tivenius (2015). Kvalitativ dataanalys är 

den process som skapar ordning och struktur i mängden av insamlade data och där man 

tolkar data. 

Utifrån forskningsfrågorna och studiens syfte valde vi en kvalitativ metod för att få en 

inblick i informanternas synsätt, förhållningssätt och arbetssätt om hållbar utveckling. 

Valet av forskningsmetod beror alltid på vad man vill ha svar på i sin forskning. Ahrne 

(2015) skriver att vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier såsom 

intervjuer, då dessa frågor framför allt handlar om människors upplevelser av olika 

saker eller deras syn på verkligheten.  

Den datainsamlingsmetod som vi anser passar bäst i detta arbete är 

fokusgruppsintervjuer, då intervjuer kan fördjupas på ett enklare sätt. I 

fokusgruppsintervjuer kan man be den som blir intervjuad att utveckla sina svar genom 

att ställa följdfrågor och på så sätt kan intervjun bli djupare. En annan anledning till 

varför vi har valt intervjuer är att frågorna går att anpassa efter den man intervjuar och 

det ämne man har. Vi kan även förtydliga eller förklara frågan om den som blir 

intervjuad inte förstår (Håkansson, 2015). I kvalitativa metoder läggs tonvikten på 

tolkning av insamlad data som beskrivas i ord sedan, medan kvantitativ forskning 

använder siffror som analysenhet. Kvalitativ forskning bygger på forskarnas tolknings 

skicklighet. Detta innebär att forskningens trovärdighet i viss mån har att göra med 

forskarens skicklighet när det gäller att producera en övertygande redogörelse 

(Denscombe, 2016). 
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3.2 Urval 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes i två skolor. Inför fokusgruppsintervjuerna 

kontaktades åtta skolor via mejl. Där fick de information om studiens syfte. 

Missivbrevet har bifogats i mejlen där vi upplyste informanterna om studiens 

forskningsetiska överväganden. Slutligen gjordes två fokusgruppsintervjuer på två 

skolor, efter de bortfall som uppkom. Vi fick ett relativt stort bortfall på grund av 

påskloven och nationella prov i årskurs tre som pågick under perioden för intervjuerna. 

Vi fick inte alls svar från några skolor. Då fick vi kontakta rektor och förstelärare via 

telefon för att få en tid och plats för att genomföra intervjuerna. De forskningsetiska 

kraven är uppfyllda och vi båda var på plats under genomförande av intervjuer eftersom 

kroppsspråket bidrar till hjälp vid tolkning av resultatet.  

Varje fokusgrupp består av tre deltagare som är F-3-lärare och intervjun beräknas att ta 

30 min till 1 timme. Vi använde oss av standardiserad intervjuteknik, där de tre 

fokusgrupperna fick besvara samma intervjufrågor. I studien kalla vi grupperna 

fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2. Åtta intervjufrågor formulerades till fokusgrupperna 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågorna.  

Genom fokusgruppsintervjuer får vi forskaren en inblick i informanternas synsätt, 

förhållningssätt och arbetssätt om hållbar utveckling. Fokusgruppsintervjuer gav oss 

bredare och tydligare resultat. Det var intressant att se hur grupperna diskuterar med 

varandra om sina tankar och upplevelser om lärande för hållbar utveckling, hur de 

beskriver, förklarar och tolkar frågorna på olika sätt.  

3.3 Genomförande 

Fokusgruppssessionen inleddes med att gruppledaren hälsade alla välkomna och 

presenterade sig själv. Därefter presenterade gruppdeltagarna sig själva. Gruppledaren 

introducerade studiens syfte och berättade också om praktisk information såsom hur 

lång tidsessionen kommer ta, paus och så vidare. Deltagarna informerades om vad som 

förväntades av dem, gruppledaren uppmuntrade alla deltagare att tala fritt för att 

engagera alla deltagarna i diskussionen. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på 

respektive arbetsplatser och med en grupp i taget. Moderatorn hade ansvaret att skriva 

ner anteckningar och spela in data med hjälp av en mobiltelefon och en dator. 
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Moderatorn hade också rollen att uppmuntra deltagarna att medverka och tala med 

varandra. 

3.4 Databearbetning 

Fokusgruppsdiskussionerna spelades alltså in och transkriberades. Arbetet med att 

skriva ut intervjun är visserligen mödosamt, men det är också en värdefull del av 

forskningen för att komma i närkontakt med datainsamlingen. Utskriftsarbetet väcker 

samtalet till liv igen, skriver Denscombe (2011). När transkriberingen var färdig gick vi 

igenom den igen för att lyfta upp utsagor och skriva egna kodord för att lyfta upp kärnan 

i varje mening. Sammanlagt har vi skrivit 50 utsagor utifrån två fokusgruppsintervjuer 

med kodord.  Med kodorden skapade vi sedan kategorier för lärarens utsagor för att 

underlätta skrivande av resultatet och analysen och i det fortsatta arbetet. Därefter 

kategoriseras lärarnas utsagor utefter dessa kodord. Här kommer ett exempel på hur vi 

har gjort med våra kategorier. 

“Lära för livet och för samhället för att vårt samhälle ska bli hållbart, att sköta miljön, 

sopsortera och så vidare.” Utsaga 1 Kod: samhället, ansvarsfulla medborgare, sortering, 

miljön.           

“Alltså man specificerar inte dimensionerna när de [eleverna] är så små, jag tror att det 

viktigt att man har det i åtanke och väva det in i undervisningen, inte när de[eleverna] 

är så små, vi säger inte så här är det sociala dimensionen.” Utsaga 32 Kod: 

dimensionerna specificeras inte i undervisning, vävas in i alla ämnen, elevernas 

mognad.  

3.5    Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer följs i denna studie, som finns 

publicerade i Vetenskapsrådets rapportserie (2017) God forskningssed. 

Vetenskapsrådet (2017) presenterar fyra principer: samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Informanterna har 

tagit del av ett missivbrev där det står information om de forskningsetiska principerna 

och deras roll i studien, att deltagande är helt frivilligt och att man har rätten att när 

som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för informanterna. Likaså talade vi också om att det insamlade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär skydd mot att obehöriga får ta del av 
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uppgifterna samt att deltagarna inte kommer att identifieras vid presentationen av 

resultat. Slutligen blev informanterna försäkrade att forskningsresultat endast användas 

för studiens ändamål och inte kommer att användas i något annat sammanhang. 

Vi upprepade det som står i missivbrevet muntligt innan intervjuerna började för att 

försäkra oss om att informanterna hade tagit del av informationen kring studien och 

dess syfte. Det är en del av moderatorns roll att se till att alla gruppmedlemmar ansluter 

sig till kravet om att hantera diskussionen som konfidentiell, skriver Ahrne (2011). 

Vidare har informanterna genom missivbrevet informerats om att undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola, som i sin 

slutversion läggs ut på databasen DIVA. I missivbrevet framkom också att 

datainsamling kommer att spelas in och transkriberas i stort sett ordagrant 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

4 Resultat 

Under följande avsnitt kommer resultatet för studien presenteras utifrån 

datainsamlingen för vår studie. Resultatet presenteras utifrån tre kategorier som är 

baserade på studiens forskningsfrågor.   

4.1 Vad innebär begreppet hållbar utveckling för F-3-lärare? 

Majoriteten av F-3-lärare anser att begreppet hållbar utveckling är ett extremt stort och 

svårdefinierat begrepp som framförallt handlar om barnens inlärning och framtid, att 

lära för livet och samhället för att ha ansvarsfulla medborgare. Detta sker genom att ta 

till vara jordens resurser, återvinna och sopsortera. 

  En svår och extremt stort, hållbar utveckling, det pratade vi om, det är ju mycket. Hållbar 

utveckling är allt som vi gör ska vara hållbart över tid för barnens inlärning på något vis, Lära för 

livet och för samhället för att vårt samhälle ska bli hållbart, att sköta miljön, sopsortera och så 

vidare. (Fokusgrupp 1) 

En annan lärare anser att begreppet speglar hur hon är som en person i samhället. Men 

hon kopplar även begreppet hållbar utveckling till miljön. Hon nämner att avgaser ger 

upphov till många olika skador, både för natur och levande varelser. 
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Det är en personlig fråga, inte jag som lärare utan alltså hur jag är som en person i samhället i så 

fall. Utifrån miljön då tänker man att hållbar utveckling är för att jorden ska hålla sig så långt som 

möjligt, såsom avgaser tänker jag mycket på. (Fokusgrupp 2) 

Vidare anser F-3-lärare att meningen med en hållbar utveckling är att den ska vara 

långsiktig och tidsbeständig. Det spelar ingen roll hur vi förstår begreppet hållbar 

utveckling, det går inte att välja endast ett innehåll för att det ska vara hållbart utan det 

handlar om flera aspekter. 

Med att utveckling är hållbart betyder att det något som är tidsbeständigt sen spelar det ingen roll 

om det är rena kunskaps kunskapsinnehåll som gör barnen eller om det är en uppfattning om 

demokrati eller om det är ett sätt att förhålla sig till varandra om det sociala som är, alltså det går ju 

inte att välja ut en grej för allt vi gör ska vara hållbart så tänker jag. (Fokusgrupp 1) 

En lärare säger att hon behöver egentligen inte bry sig om miljön för att hon har ingen 

som efterlever henne. Men hon gör det även, hon sopsorterar mycket och handlar från 

second hand, har ingen bil och har cyklat i hela sitt liv. 

Jag behöver inte bry mig egentligen, jag har ingen som efterlever mig, så spelar det ingen roll om 

världen går under.  (Fokusgrupp 2) 

Läraren säger samtidigt att: 

Personligen så kan jag säga såhär att jag sopsorterar extremt mycket, jag åker till återbruk med 

allting, jag lämnar in kläder till Myrorna, handla från secondhand från 16 år tills idag, jag har aldrig 

haft problem att ha på mig gamla klänningar eller skor, jag tycker att det ganska roligt att ha 

trettiotals kläder men idag är det lite svårt att hitta inte bra grejer som förut, jag har aldrig haft en 

bil, jag har cyklat i hela mitt liv. (Fokusgrupp 2) 

  

När vi frågade vad den sociala dimensionen handlar om för lärarna så svarade 

majoriteten att den sociala dimensionen utgår från att alla ska bli bra medborgare och 

ansvarsfulla för sitt liv för att ha ett hållbart samhälle. Det handlar om framförallt 

individen i samhället. 

Att man ska bli bra medborgare och att ta ansvar för sitt liv man får säga så, att man tänker efter 

vad vill jag bli, hur ska jag klara mig här i livet, normal individ brukar jag säga till mina elever. 

(Fokusgrupp 1) 

Sociala aspekten tar vi inte upp också i skolan, med det kan handla om hur är man blir en bra 

medborgare, det jobbar vi mycket med den, att man är en bra klasskamrat, vi jobbar också mycket 
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med värdegrunden vi och vår skola, sen jobbar vi generellt med kompistema, det gör vi hela tiden, 

det som jobbar vi mest med efter varje rast kan man säga. (Fokusgrupp 2) 

  

En annan lärare anser att det både individens, lärarnas och föräldrarnas ansvar för att 

uppfostra bra medborgare i samhället. 

 Att man ska uppfostra sina barn att man ska jobba, man ska tjäna pengar och ta ansvar för allting 

själv, den sociala. (Fokusgrupp 1) 

Lärarna tycker att det är viktigt med gemenskap där alla behövs i samhällsbygget. Alla 

yrkesgrupper är lika viktiga från läkare till städerskor, till polisen och 

renhållningsarbetare, för ett hållbart samhälle.   

Alla behövs i samhället, när vi pratar om olika yrken, så brukar jag bli noga på den, tjatar om att 

alla behövs, vi har olika yrkesgrupper. (Fokusgrupp 1) 

Alla lärare var överens om att den ekologiska dimensionen handlar om att skydda 

naturen genom sopsortering och källsortering, att har ansvaret att källsortera olika 

förpackningar och material i rätt ställe. Vidare kopplar lärare till vikten av att alla 

behövs i samhället även djur. Det handlar om gemenskap mellan människor, djur och 

växter. 

Vi jobbar just miljön när vi har NO och SO, vi jobbar med de bitarna det ingår i liksom. Maten har 

vi ekologisk, sen i den lilla alltså jag brukar säga så här man behöver inte vara, tänk på en myra, åh 

måste vi ta ut den, alltså att det här med alla behövs även djur och människor, det inte bara vi som 

är här utan djuren är också viktiga, i den lilla även myra behövs i naturen. Vad händer då om 

getingar försvinner? Sådana frågor brukar vi ta upp i undervisning. (Fokusgrupp 1) 

  

4.2 Hur arbetar F-3-lärare med hållbar utveckling i sin 

undervisning? 

Majoriteten av lärare pratade om att det är bra om man jobbar både praktiskt och 

teoretiskt då eleverna får en bättre förståelse av hållbar utveckling och dess innebörd. 

  

Arbetssätten är mer blandat både teoretiska och praktiska, det får de läsa och skriva och praktiskt 

är de ute i skogen, vi mixar arbetssätten, fjärilar är jätteroligt och tittar på de och se hur de växer 

och så vidare. (Fokusgrupp 1) 
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En lärare tycker att det praktiska arbetet fungerar bäst när man ska ge eleverna en bra 

förståelse. 

  

 Jag tycker viktigt att man jobbar praktiskt med dem för att eleverna får en bättre förståelse. 

(Fokusgrupp 2) 

  

En lärare pratade även om att det är viktigt att väcka elevernas nyfikenhet: 

  

De vill gärna veta och lära sig, det handlar om att väcka nyfikenhet. Det frågan om hur man jobbar 

med det från början, att man väcker nyfikenhet för ämnet. (Fokusgrupp 2) 

  

Lärarna pratar om att man som lärare måste utgå från det som eleverna redan kan och 

deras vardag. De pratar om att det är viktigt att bygga vidare från elevernas 

erfarenheter: 

  

Deras roll att vi går mycket från deras vardag, att gå från en vardag som är nära till eleverna för att 

de ska kunna relatera, det handlar mycket att de ska få ett förståelse ett medvetande, det handlar 

om deras liv och framtid, de tänker mycket på miljön jag sopsorterar den här och vi gör sådant här 

säger eleverna. (Fokusgrupp 2) 

Ta vara på deras erfarenheter och bygga vidare på den för att de ska kunna förstå kring det, man 

ska inte bara matar in de med information utan de ska förstår. Här ute det är många som är 

medvetande för att deras föräldrar är också medvetande och pratar om sådana här saker i hemmet 

med sina barn, det märks att barnen är pålästa och vet om vad kan de göra men förstår inte varför. 

(Fokusgrupp 2) 

F-3-lärare pratade om att syftet med att undervisa i hållbar utveckling är att eleverna 

ska bli bra medborgare och ta hand om den jorden som vi har. 

 

För att eleverna ska få förståelse för allting för att kunna gå vidare och bli bra medborgare i 

samhället som kan ta över vården av jordklotet och kunna leva med varandra, samhällsbygget, lära 

för livet. (Fokusgrupp 1) 

 4.3 Vad anger F-3-lärare för syften med att undervisa om 
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hållbar utveckling? 

Lärarna tycker att innehållet för undervisningen kommer ifrån det centrala innehållet i 

läroplanen. De tycker att det står i läroplanen vad de ska göra och vad de ska uppnå. De 

säger även att de litar på att det som står i läroplanen ska vara hållbart för utvecklingen.  

Innehållet är centrala innehållet som står i läroplanen det är ju det som är på kunskapskraven, så 

där går ju inte att välja annat än det som står att vi ska göra. Det är väldigt specifikt i vår läroplan, 

det finns inom alla ämnen, det står allting vad vi ska göra, och det som vi litar på att det ska vara 

hållbart. (Fokusgrupp 1) 

Det står inte så mycket i läroplanen om hållbar utveckling. (Fokusgrupp 2) 

Vidare tycker lärare att viktigt innehåll är värdegrunden. Lärare anser att de jobbar 

mycket med värdegrunden i lågstadiet. Det tas de upp nästan varje dag i 

undervisningen. 

Vi jobbar också mycket med värdegrunden vi och vår skola, sen jobbar vi generellt med 

kompistema, det gör vi hela tiden, det som jobbar vi mest med efter varje rast kan man säga. 

(Fokusgrupp 2) 

Innehållet för den ekonomiska dimensionen utgår från läroplanen. Lärarna pratar om 

vikten av att alla yrken och att alla behövs i samhället, till exempel varför behövs 

renhållningsarbetare och vad skulle hända om de inte fanns.    

Någon dag var det någon slambil när avloppet hade stopp, då frågade eleverna är det ett viktigt 

jobb, ja svarade jag hur skulle det se ut annars, alltså lite sådana här saker. (Fokusgrupp 1) 

  

T.ex. städerskan hur skulle se det ut om vi inte har en städerska i skolan? Det skulle var kaos. En 

del föräldrar inte förstår vikten av vi alla behövs i samhället. (Fokusgrupp 1) 

  

Visst behövs alla yrken men om man vill tjäna ännu mer pengar vad ska man göra då? Då ska man 

läsa vidare för att få bra betalt, att man pluggar vidare om man vill den där Ferrari. (Fokusgrupp 1) 

  

En annan lärare tycker att de tar upp hållbar utveckling i nästan alla ämnen för att det 

finns i läroplanen. Det är lärares ansvar att bygga på elevernas kunskaper för att 

kunskaper ska bli hållbara för elevernas framtid.   

Att vi ska bygga vidare på elevernas kunskaper, så att kunskaper ska bli hållbara. (Fokusgrupp 2) 
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En lärare anser att ett viktigt innehåll är att eleverna ska få en förståelse för vikten av att 

ta hand om vår miljö tillsammans, att de ska kunna se konsekvenserna om de inte ska 

göra det. 

Viktigt innehåll är när man jobbar med hållbar utveckling är att barnen ska kunna förstå varför det 

viktigt att källsortera, att vi måste ta hand om vår jord för att eleverna ska ha jord när de blir stora, 

varför ska man cykla i ställer för att åka bil till skolan de ska förstå vad mitt handlande kommer ge 

för konsekvenser. (Fokusgrupp 2)  

  

En lärare pratar om att de tar upp ämnet hållbar utveckling, när det kommer frågor från 

eleverna spontant. 

  

Jag tar upp det när det kommer upp i undervisningen, jag arbetar med det för att den finns i 

läroplan. (Fokusgrupp 1). 

5 Analys 

I detta avsnitt ska resultaten analyseras och tolkas med bakgrund i studiens teoretiska 

perspektiv och litteraturen. Analysen av resultat delades in i tre rubriker, studiens 

forskningsfrågor och vi använder även dessa i analysavsnittet. 

5.1 Vad innebär begreppet hållbar utveckling för F-3-lärare? 

5.1.1 Lärares uppfattningar om begreppet hållbar utveckling  

           I resultatkapitlet framkommer att lärarna ser begreppet hållbar utveckling som ett 

vanligt begrepp som alla känner till men att det upplevs som ett stort, viktigt och 

svårdefinierat begrepp. Detta belyser Björneloo (2007) som menar att det är 

komplicerat att ge en entydig och klar definition av vad hållbar utveckling är. Alla lärare 

hade skilda uppfattningar om innebörden av begreppet hållbar utveckling beroende på 

deras erfarenheter och livsstil. Den första definitionen från resultatet handlar om etik 

som omfattar människors samhälleliga livsbetingelser som trygghet, rättvisa och 

jämställdhet, en lärare definierar begreppet genom etik. Lärarnas svar är i linje med det 

som Björneloo (2007) skriver gällande etik och att den kan ses som både mål och medel 

i undervisning för hållbar utveckling. Etik som mål omfattar bland annat att 

undervisningen leder till att elever utvecklar kunskaper, förståelse, attityder och 

grundläggande värderingar som främjar hållbar utveckling i världen. Etik som medel i 
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undervisning handlar om skolans undervisning som präglas av medvetenhet och 

moraliska förhållningssätt kring hållbarhetsfrågor ”att leva som man lär”. 

         I resultatet framkom det att hållbar utveckling är ett komplicerat begrepp som är svårt 

att definiera och många lärare blir därmed osäkra på vad de ska göra i sin undervisning. 

Studien har även visat att lärare har skilda uppfattningar om vad hållbar utveckling 

innebär. Lärarna uppfattar begreppet på olika sätt beroende på deras erfarenheter, då 

lärare har olika syn på vad undervisning för hållbar utveckling är. Lärarna kan ändå 

förklara de olika dimensionerna, även om de inte kan koppla sina förklaringar 

till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. En lärare berättade att när hon var ung 

så trodde hon att det inte spelar roll på vad hon gör egentligen, men nu har hon denna 

förståelse att allt spelar roll egentligen. Alla kan göra skillnad och påverka världen på ett 

eller annat sätt.   

        5.1.2 Lärares uppfattningar på de tre perspektiv för hållbar 

utveckling  

          Borg (2011) påtalar att tidigare forskning om förståelse av begreppet hållbar utveckling 

har visat att det ekologiska perspektivet ofta förknippas med hållbar utveckling och att 

lärare inte beaktar de ekonomiska och sociala aspekterna i någon större utsträckning. 

Vidare förklarar Borg (2011) att lärarna i hennes studie har en tydlig bild av den 

ekologiska aspekten, som handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess 

funktioner. Detta kan vi se tydligt i lärarnas svar om vad hållbar utveckling innebär för 

dem. I vår studie förknippar vissa lärare begreppet hållbar utveckling främst med det 

ekologiska perspektivet och sedan med den sociala aspekten. Borg (2011) påvisar också 

att lärare sällan tar upp den ekonomiska aspekten när de definierar begreppet hållbar 

utveckling. Detta kan ses tydligt i resultatet, då lärarna inte har nämnt någonting som 

kan kopplas till den ekonomiska dimensionen i frågan om innebörden av begreppet 

hållbar utveckling. Borg (2011) hävdar att de flesta lärare är osäkra på hur den 

ekonomiska delen är en förutsättning för hållbar utveckling.  

5.1.3 Demokrati och jämställdhet   

Av resultatet framkom också att lärarna tycker att det är viktigt med gemenskap där alla 

yrken behövs i samhällsbygget i arbete med hållbar utveckling. Alla ska ha samma 
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möjligheter och villkor för att kunna ha en jämställd ekonomi.  Vi tolkar det som ett 

uttryck av en social dimension, där självkänsla och gemenskap med andra människor 

ingår som är avgörande för utvecklingen. Forskningen visar att kärnan i undervisning 

för hållbar utveckling handlar om att frågorna om vad som är bäst för den framtida 

värld, men det finns inget givet facit någonstans om vad som är bäst. Därför behöver 

alla delta i goda samtal om vad som är klokast för världen och lämpligt för sig själva.  

Detta stämmer även överens med Deweys syn på demokrati och den pragmatiska teorin 

att skolan har en väldigt viktig roll för att samhället ska få demokratiska, ansvarsfulla 

och kritiska medborgare (Björneloo, 2007; Borg; 2011, Bursjöö; 2014). 

           Flera lärare var eniga om för att samhället ska utvecklas hållbart krävs det medborgare 

som bryr sig om sin omgivning. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv ses individen som en 

samhällsmedborgare som ska bli bekant med de kunskaper och färdigheter man 

behöver för att kunna leva ett rikt och produktivt liv i ett demokratiskt samhälle (Säljö, 

2017). Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) hävdar att om man ska kunna avgöra vad 

som bör göras i ett hållbart samhälle krävs det att människor fattar värderingar och 

ställningstaganden. 

         5.1.4 Skolans ansvar  

 Studien visar dessutom att skolan har ett viktigt ansvar för att medvetandegöra 

människor om vad hållbar utveckling är, detta sker genom undervisning om hållbar 

utveckling. Som lärare behöver man vara med och lyfta fram kontroversiella frågor och 

utmana förgivettagna föreställningar som kan stimulera eleven till att ta egna initiativ 

till egna ställningstaganden. Tidigare forskning har visat att lärares uppfattningar om 

hållbar utveckling kan påverkar elevernas uppfattningar om detta begrepp, då de 

förklarar hur den enskilde läraren uppfattar begreppet som hållbar utveckling och det 

avgör till stor del hur läraren ifråga hanterar undervisningsuppdraget att utbilda för 

hållbar utveckling. (Björneloo, 2007; Borg; 2011, Bursjöö; 2014). 

 5.2 Hur arbetar F-3-lärare med hållbar utveckling i sin 
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undervisning? 

5.2.1 Undervisningsformer och Arbetssätt  

Summers et.al (2003) pratar om att beroende på vilken årskurs som läraren jobbar i, så 

jobbar de från olika perspektiv. De lärare som jobbade i lägre åldrar valde ett mer lokalt 

perspektiv, medan de som jobbade i högre åldrar valde att jobba med ett mer globalt 

perspektiv. Det kan man se i denna studie att lärarna gör, de jobbar utifrån ett lokalt 

perspektiv, då de arbetar med VAFAB (Västmanlands Avfallshantering AB). För att 

eleverna ska få så bra förståelse av hållbar utveckling som möjligt så är det bra om man 

börjar i ett sammanhang som är elevnära, för att sedan gå mot det större 

sammanhanget (Björneloo, 2007).  

Lärarna påpekar även att det praktiska arbetet oftast ger en bättre förståelse för vikten 

av sopsortering. Björneloo (2007) skriver om vikten av utbyte av kunskaper mellan 

olika organisationer, elever och klasser och att man inte får fastna i det ekologiska 

perspektivet, utan att man måste prata om hållbar utveckling som ett helhetsperspektiv. 

Även Borg (2011) framhåller att man måste arbeta med hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv. Lärarna beskriver att de arbetar med miljöfrågor som dyker upp 

spontant. Om det till exempel skulle komma en sopbil in på gården så pratar de med 

eleverna om vad en sopbil gör och varför den är viktig. Detta brukar ta fokus från det 

som de höll på med och lärarna säger att de då pratar om sopbilen i stället. 

I resultatet framkommer det att lärarna använder sig både av praktiskt och teoretiskt 

arbete. En av lärarna menar att praktiskt arbete ger eleverna bättre förståelse av det 

som de jobbar med. I den pragmatiska teorin framhålls att skolan inte bara ska handla 

om teori utan ska vara mer praktiskt också, för att kunna utveckla elevers intressen och 

nyfikenhet. Poängen är att lärande är en del av en aktivitet, ett görande, och att man 

infogar reflektion över vad som händer för att förbättra det man redan kan (Sundgren, 

2011; Säljö, 2011). I resultatet framkom det att lärarna tycker att det är viktigt att väcka 

elevernas nyfikenhet. Vidare skriver Säljö (2017) att om elever ska kunna fortsätta med 

vissa aktiviteter måste de inte bara kunna delta rent intellektuellt och bemästra 

kunskaperna utan de måste också vilja vara med och gilla det som ska de göra. 
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5.2.2 Styrdokumenten  

I resultatet hänvisar lärarna ofta till läroplanen. Lärarna säger att det som står i 

läroplanen är det som de förhåller sig till och att de utifrån den informationen känner 

att de vet vad de ska få med i undervisningen. De litar på att det som står i läroplanen 

ska vara hållbart. Säljö (2017) menar att styrdokumenten ska ha en framträdande roll 

vad gäller undervisningsinnehåll. Undervisningen bör innehålla frågor om framtiden 

där barn ses som personer som bidrar till samhällsutveckling och därför bör 

undervisning utgå från elevernas verklighet men samtidigt ska detta relateras till andra 

sammanhang som rör elevernas framtid. 

5.2.3 Undervisningstraditioner  

Forskning visar att för att eleverna ska kunna agera för förändring behöver de lära sig 

fakta som de kan använda som grund för deras beslutsfattande. Behovet av att göra 

värderingsövningar, genom att diskutera om moraliska frågor och värderingar ligger 

fokus på hur man agerar kring saker och ting. Eleverna uppmuntras att kritiskt granska 

olika synpunkter och värderingar för att dra egna slutsatser tillsammans med andra 

(Borg, Gericke, Höglund och Bergman; 2012, Hedefalk et al; 2014. Öhman; 2009). Det 

som forskarna pratar om framkommer även i vårt resultat, där lärarna diskuterar att 

deras undervisning går ifrån det teoretiska till det praktiska. 

5.2.4 Hinder för undervisning om hållbar utveckling 

I resultatet framkommer det att lärarna inte talar om för eleverna att “nu ska vi jobba 

med hållbar utveckling”. De anser att eleverna är för små för att förstå begreppet. De 

diskuterade att man måste ta det lite som det kommer och lägga det på elevernas nivå. 

Hedefalk (2014) menar att elever stöter på många situationer under dagen där det kan 

uppstå förutsättningar för att agera kritiskt. Hon menar att det är upp till läraren om, de 

vill fånga upp den spontana situationen och öppna upp för dessa förutsättningar, att 

diskutera saker kritiskt eller om de inte vill fånga upp situationen.  

Forskningen visar att lärare känner en osäkerhet i hur de ska arbeta med hållbar 

utveckling, då de saknar bra exempel på hur de ska göra (Borg, Gericke, Höglund och 

Bergman, 2012). Lärarna framhåller att de jobbar med olika miljö teman till exempel så 

var en skola ute och plockade skräp med eleverna. Vårt resultat visar att lärarna vet hur 

de arbetar med hållbar utveckling, även om de anser att det är ett svårt ämne att få in. 
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5.3 Vad anger F-3-lärare för syften med att undervisa om hållbar 

utveckling? 

5.3.1 Syftet med undervisning om hållbar utveckling  

Hedefalk et al (2014) och Björneloo (2007) menar att det är viktigt att få eleverna att 

förstå att det som vi gör idag påverkar framtiden. Lärarna i den här studien pratar också 

om att skolan måste lära eleverna att bli bra medborgare. 

Två lärare berättar att vissa frågor kommer bara plötsligt upp i undervisning utan 

planering frågor som rör människa och samhälle tas ofta upp i undervisning. Detta kan 

tolkas som att lärarna tar upp den sociala dimensionen både direkt och indirekt i 

undervisningen. De har tidigare nämnt att både läroplanen och undervisningen 

fokuserar på den ekologiska dimensionen som innehåller miljöfrågor. Andra lärare 

lyfter vikten med att utveckla förståelse för eleverna för hållbar utveckling genom att 

utgå från verkliga och nära situationer. Intressant och värdefull kunskap är sådant som 

fungerar för människor i deras dagliga liv och kunskap ska kopplas till människors 

konkreta erfarenheter, skriver Säljö (2011). 

Ur ett pragmatiskt perspektiv framhålls att utgå från elevernas tidigare kunskaper och 

deras vardag, för att sedan bygga vidare från det (Egidius, 2009; Sundgren, 2011; Säljö, 

2011). I vårt resultat diskuterar lärarna också att de ska ge eleverna kunskaper som de 

kan bygga vidare på. De anser även att det är viktigt att göra eleverna medvetna om hur 

världen fungerar, så att de kan få förståelse för deras handlingar och att de ger antingen 

positiva eller negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att ta reda på vad eleverna 

kan, så att man kan lägga undervisningen på rätt nivå. 

 5.3.2 Innehållet för undervisning om hållbar utveckling  

Vidare tycker tre lärare att viktigt innehåll är värdegrunden och barnkonventionen som 

innehåller frågor om grundläggande mänskliga rättigheter såsom allas lika värde och 

barns rättigheter som berör den sociala dimensionen. Detta överensstämmer med det 

pragmatiska perspektivet som utgår från ett perspektiv på individen som en 

samhällsmedborgare som ska bli bekant med de kunskaper och färdigheter man 

behöver för att kunna leva ett rikt och produktivt liv i ett demokratiskt samhälle 

(Egidius, 2009; Sundgren, 2011; Säljö, 2011). Skolan har en väldigt viktig roll för att 

samhället ska få demokratiska, ansvarsfulla och kritiska medborgare. Att arbeta med 
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värdegrundsarbete är väldigt viktigt för att eleverna ska kunna lära sig om sina 

rättigheter och skyldigheter, samt jämställdheten och allas lika mycket värda för att 

överleva tillsammans med andra på en och samma jord och ta hand om resurser som 

jorden har tycker lärarna. Skolan måste handla om mer än bara lära sig att räkna och 

skriva enligt den pragmatiska teorin (Egidius, 2009; Sundgren, 2011; Säljö, 2011). 

Resultatet visade också att innehållet för undervisning om hållbar utveckling kommer 

främst från skolans läroplan (Lgr 11) som handlar mest om miljön, demokrati och 

värdegrunden. En del av lärarna tycker att det står tydligt i läroplanen, vilka delar som 

undervisningen ska innehålla. En del av lärarna tycker att det står väldigt lite om 

undervisning för hållbar utveckling i läroplanen. 

5.3.3 Elevernas roll i undervisningen om hållbar utveckling  

Ur ett pragmatiskt perspektiv framhålls att elever måste lära sig att granska, värdera 

och ta till sig information (Egidius, 2009; Sundgren, 2011). Lärarna diskuterar att 

eleverna måste bli ansvarsfulla och kritiska medborgare, inte bara bra medborgare. 

Björneloos (2007) forskning visar att elevers vilja att identifiera sig med andra och ta 

andras perspektiv är centralt i en utbildning om hållbar utveckling. Detta innefattar att 

utveckla goda relationer och empati för människor i närheten men också till människor 

i andra länder (Björneloo, 2007). Det handlar om hur människor ska kunna leva 

tillsammans på ett respektfullt och rättvist sätt och hur en rimlig trygghet och välfärd 

ska kunna säkras för alla varelser på vår jord (Öhman, 2009). I läroplanen så står det att 

ett av skolans uppdrag är att ge eleverna ett internationellt perspektiv, vilket är en del av 

hållbar utveckling (Lgr11). 

6 Diskussion  

Syftet med föreliggande studie var att fördjupa kunskapen om hur F-3-lärare arbetar 

med hållbar utveckling i sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna kring innehåll, 

metod och syfte (vad, hur och varför). 

Brundtland-kommissionen definierade för 33 år sedan begreppet hållbar utveckling och 

den definitionen används fortfarande. Men om man ser närmare på definitionen så ger 

den inte särskilt stor hjälp när lärare ska lägga upp sin undervisning. Om man utgår 

från en definition av hållbar utveckling som sätter mänskliga behov i centrum, blir 
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följdfrågan vad krävs det för att tillfredsställa behov, nu och i framtiden. Det kan tolkas 

som arbete, mat, sjukvård och så vidare. Så som vi lever idag kommer göra att näste 

generation inte kommer att kunna tillfredsställa sina behov (Bursjöö, 2014). I likhet 

med tidigare forskning har det visat sig att lärare finner olika svårigheter i undervisning 

om hållbar utveckling (Björneloo, 2007; Borg, 2011; Bursjöö, 2014). Det är svårt att få 

en helhetssyn på undervisning för hållbar utveckling. Det är också svårt att få in ett 

arbete som inriktar sig mot hållbar utveckling som ämne i sin helhet. Det är enklare att 

dela upp undervisning för hållbar utveckling i mindre delar och anpassa dem efter 

elevernas intresse, erfarenhet och nivå. Innehållet i undervisningen kommer först och 

främst från skolans styrdokument, men även från reella händelser på lokal eller global 

nivå eller från miljöer i anslutning till skolan. 

Samtliga lärare har berättat om att allt i världen hänger ihop och att varje handling har 

en betydelse och påverkar världen. Men för att eleverna ska få en helhet om hållbar 

utveckling så krävs större kunskap om ämnet Därför anser vi att lärare behöver ha 

större engagemang och en vidare utbildning inom hållbar utveckling. I studien har vi 

kunnat se att hållbar utveckling är ett komplext begrepp finns. Det ingen färdig metod 

för hur lärare ska undervisa om hållbar utveckling eller hur de ska lyckas med att 

integrera de tre aspekterna social, ekologisk och ekonomisk i undervisningen. Lärarna i 

studien är överens om att undervisning om hållbar utveckling först och främst handlar 

om miljöfrågor. Det sociala och ekonomiska aspekterna hamnar lätt mellan stolarna. 

Alla lärare i studien förknippade begreppet hållbar utveckling med den ekologiska 

dimensionen som handlar om världens naturliga system. Skolan är en viktig del av 

hållbar utveckling och spelar en central roll för att främja lärande för hållbar utveckling. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  Skolan 

ska erbjuda alla elever en stimulerande miljö där alla får förutsättningar för att främja 

en förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. På detta sätt kan vi få 

samhällsmedborgare som vågar lita på demokratin i framtiden (Skolverket, 2017). 

Vi anser att grunden för att utveckla ett hållbart synsätt hos eleverna är att lärare ska 

utgå från elevernas erfarenhet, intresse och behov. Eleverna ska låtas vara delaktiga och 

ta ansvar i sitt lärande och visa tilltro till sin förmåga. Dessutom ska eleverna 

uppmuntras till att söka fakta och ta ställning till sina och andra handlingar. Det är 

viktigt att eleverna får kunskap om hållbar utveckling, men att de också får uppleva att 
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det finns förutsättningar för att kunna agera, våga säga vad de tänker och tycker och 

kritisera samt stå för sina åsikter. Det är också viktigt att eleverna får en förståelse av 

handlingars konsekvenser och att de själva har den kompetensen för att agera. Vi borde 

skapa en skola där eleverna kan mötas, vara aktiva, ta initiativ och delta i ett 

demokratiskt sammanhang.   

6.1 Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra utifrån studiens resultat och svaret på̊ forskningsfrågorna är att 

begreppet hållbar utveckling är stort och att det är svår identifierat vad det egentligen 

handlar om. Det märks ändå tydligt att F-3-lärare vet på ett ungefär vad begreppet 

betyder även om de tycker att begreppet är svårt. Trots att de tycker att det är ett svårt 

begrepp vill de ändå försöka få med undervisningen om hållbar utveckling och på så sätt 

ge eleverna förutsättningar till att bli ansvarsfulla och kritiska medborgare. 

I likhet med tidigare forskning så har det framkommit i vår studie att det finns många 

svårigheter i undervisningen om hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett 

övergripande ämne som ska finnas med i alla ämnen, hållbar utveckling ska genomsyra 

all undervisning enligt läroplanen. Studien visar att lärare inte är tillräckligt insatta i 

hållbar utvecklingen och dess dimensioner och det finns svårigheter att integrera dem i 

undervisningen. Denna studie har även visat att det saknas svar på den didaktiska 

frågan hur. Skolverket bör därför presentera konkreta och praktiska exempel på hur ska 

utbildning om hållbar utveckling genomföras i skolan. Lärare ska kunna se några 

exempel på hur utbildning om hållbar utveckling kan se ut inom ett visst ämne. Vi anser 

även att skolverket ska kunna redovisa olika arbetsformer för hur lärare praktiskt kan 

gå tillväga för att genomföra en utbildning om hållbar utveckling bland eleverna.  

 Vi tycker att lärarna behöver ha tillräckligt stöd för att de ska kunna uppfylla 

läroplanens mål, och stärka elevers kompetens och förmågor gällande hållbar 

utveckling. Därför anser vi att det är viktigt att lärare får fortbildning om hållbar 

utveckling ur ett ämnesövergripande perspektiv och didaktiskt perspektiv, så att alla 

lärare får en förståelse för vad begreppet handlar om att få konkreta verktyg för att 

underlätta undervisningen och integrera hållbar utveckling i alla ämnen.  

Alla skolor i Västmanland kan ha ett gemensamt mål och strategi gällande lärande för 

hållbar utveckling. Staten och kommunerna ska ge tillräckligt stöd till alla skolor för att 
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främja lärandet för hållbar utveckling. Skolor kan samverka och utbyta erfarenheter 

med varandra för att eleverna ska ha kunskap och handlingskompetens till att kunna 

agera för en hållbar utveckling i förhållande till sin ålder anser vi. 

6.2 Fortsatt forskning  

Under detta arbete har vi fått en djupare förståelse om hållbar utveckling. Detta arbete 

har även ökat vårt intresse för att djupare forska vidare på ämnet. Hållbar utveckling är 

ett aktuellt ämne och en viktig del av undervisningen nu och i framtiden. Det skulle vara 

intressant att forska vidare på ämnet ur ett elevperspektiv, för att kunna se deras tankar 

kring hållbar utveckling, deras kunskaper om begreppet och hur eleverna använder sig 

av hållbar utveckling i verkligheten. Det skulle också vara intressant att kunna 

observera undervisningen ur ett lärarperspektiv men även ur ett elevperspektiv.     
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Bilagor  

Bilaga 1 - Missivbrev  

Information om en undersökning om hur arbetar F-3 lärare med hållbar utveckling i sin 

undervisning utifrån de didaktiska frågorna kring innehåll, metod och syfte (vad, hur 

och varför). Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej! 

Vi är två grundlärarstudenter som heter Noor Alibrahimi och Rebecca Holmer som läser 

sjätte terminen på grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola. Vi ska skriva 

vårt självständiga arbete som fokuserar på hur F-3-lärare arbetar med hållbar 

utveckling i sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna (vad, hur och varför). 

I läroplanen (2018) betonas vikten av att arbeta med globala frågor i allmänhet och 

lärande för hållbar utveckling. Eleverna ska få kunskaper om samhällets lagar och 

normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 

dessutom ska eleverna få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en 

hållbar utveckling. I studien intresserar vi oss att undersöka hur F-3-lärare arbetar för 

att eleverna ska få förståelse och kunskaper kring hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv. 

I studien användes kvalitativ forskningsmetod som består av intervjuer, vi kommer att 

genomföra en fokusgruppsintervju med F-3-lärare. Fokusgruppsintervju kan kort 

beskrivas som en intervju som sker i grupp, där gruppen får svara på några frågor som 

fokuseras på undervisning om hållbar utveckling. Fokusgrupperna planeras bestå av 3–

5 lärare och intervjun beräknas att ta mellan 1–1,30 timme. Vi kommer att använda 

ljudinspelning under intervjun. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer följs i denna studie som finns 

publicerade i Vetenskapsrådets rapportserie (2017) ”God forskningssed”.  Det 

insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt som innebär att skydd mot 

att obehöriga får ta del av uppgifterna och du kommer inte att identifieras vid 

presentationen av resultat. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
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slutversion läggs ut på databasen DIVA. Har du frågor eller funderingar om studien, då 

får du kontakta oss via mejl.  

Västerås 2018-04-07 

Student: Noor Alibrahimi                                        Student: Rebecca Holmer 

E-post: Nai15002@student.mdh.se                       E-post: Rhr15001@student.mdh.se 

Handledare: Louise Sund 

E-post: Louise.sund@mdh.se 
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Bilaga 2-Intervjufrågor  

1. Uttrycket hållbar utveckling är ett öppet begrepp som inte har någon entydig 

beskrivning. Vad innebär egentligen hållbar utveckling för dig? Och vad är det för 

utveckling som pekas ut som önskvärd? Vad är det för innehåll som du väljer att 

ta upp i din undervisning? Vad är viktigt innehåll? 

 

2. Hållbar utveckling brukar beskrivas utifrån tre dimensioner, social, ekonomisk 

och ekologisk, vad innebär dessa begrepp för dig och hur tänker du kring de tre 

dimensionerna? Berör du dessa när du väljer innehåll för din undervisning? Isf 

hur? 

 

3. I läroplanen (2018) står det att hållbar utveckling ska genomsyra all 

undervisning. Hur arbetar du med hållbar utveckling i undervisning, vilka 

arbetssätt eller arbetsformer använder du dig av i undervisningen?   

 

4. Hur gör du för att belysa de olika dimensionerna inom hållbar utveckling? Ser du 

några svårigheter? Är det viktigt att arbeta utifrån dimensionerna tycker du? 

 

5. I Lgr 11 betonas hållbar utveckling som något som ska genomsyra 

undervisningen. Hur tänker du om det, varför är det viktigt för dej i din 

undervisning?  

 

6. Vad syftar undervisningen om hållbar utveckling till att utveckla hos eleverna?  

  

7. Vilken roll spelar eleverna i undervisningen? Hur gör du för att medvetandegöra 

eleverna om hållbar utveckling, samt ta ställning till frågor som rör den egna 

framtiden? 

 

8.  Utöver det som står i läroplanen, varför är det viktigt för dig att jobba med 

hållbar utveckling? 

 


