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Abstract 

Den här studiens syfte är att undersöka lärares förutsättningar för att implementera undervisning 

för hållbar utveckling i ämnet samhällskunskap. Undersökningen har sin bakgrund i internat-

ionella och nationella dokument där undervisning för hållbar utveckling framhålls som ett verk-

tyg för att uppnå en hållbar utveckling och något som ska genomsyra all undervisning. I studien 

intervjuades två samhällskunskapslärare om hur de upplever sina förutsättningar för att imple-

mentera och arbeta med undervisning för hållbar utveckling. I studien analyserades också två 

digitala läromedel för att ta reda på hur hållbar utveckling framställs i läromedlen och vidare 

hur detta påverkar lärarnas förutsättningar för undervisning för hållbar utveckling. Materialet 

analyserades utifrån implementeringsteori med fokus på läraren som frontbyråkrat och de ide-

altypiska frågorna förstå, vilja och kunna.  

Resultatet visade att lärarna generellt upplever sina förutsättningar som goda men att det finns 

faktorer som påverkar och försvårar lärarnas förutsättningar för att implementera undervisning 

för hållbar utveckling. Framförallt försvåras implementeringen av att lärare inte tillgodoses med 

mer resurser. Brist på tid gällande både planering, undervisning samt tid för fördjupning och 

arbete med andra kollegor men även förståelsen för begreppet hållbar utveckling påverkar lä-

rares förutsättningar för att implementera undervisning för hållbar utveckling. I slutsatsen slås 

det fast att skolan på området undervisning för hållbar utveckling blir ojämlik när läraren har 

stor betydelse för om elever får undervisning för hållbar utveckling eller inte.  

  

Nyckelord: hållbar utveckling, undervisning för hållbar utveckling, skola, undervisning, sam-

hällskunskap, lärare, implementeringsteori.  
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1. Inledning 

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till 

att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande 

och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 

leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”  

- Läroplan för gymnasieskolan, Skolverket 2017  

Miljö ses som vår tids stora ödesfråga och världssamfundet har på olika sätt, främst genom 

olika internationella klimatkonferenser, försökt öka världens gemensamma handlande för en 

mer hållbar värld. Förutom politiskt agerande, som är en viktig del i arbetet med hållbar ut-

veckling, krävs utbildning för att människan gemensamt ska kunna uppnå en hållbar utveckling 

i världen. Undervisning för hållbar utveckling är ett pedagogiskt perspektiv i undervisningen 

där undervisningen strävar efter att uppmuntra värderingar i riktning med hållbar utveckling. 

Undervisning för hållbar utveckling ses av FN som ”det huvudsakliga verktyget för att öka 

medvetenheten om miljö och uppnå hållbar utveckling” (Sandell, Öhman & Östman 2003, 61; 

Gyberg & Löfgren 2016) i världen.  

Hållbar utveckling och specifikt utbildning för hållbar utveckling går utifrån flera styrdoku-

ment, nationella så väl som internationella, att koppla till den undervisning som ska bedrivas i 

svensk gymnasieskola. Internationellt har Sverige antagit FN:s resolution Agenda 2030 och 

därigenom förbundit sig till målet att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som 

behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckl-

ing” (Regeringskansliet 2015, 16). I läroplanen för gymnasieskolan beskrivs det tydligt att all 

undervisning i skolan ska genomsyras av ett miljöperspektiv och därigenom inrikta undervis-

ningen mot hållbar utveckling (Skolverket, 2011, 7). Svensk skola har således i dessa dokument 

förbundit sig att bedriva undervisning för hållbar utveckling.   

Det finns även incitament för samhällskunskapslärare att bedriva undervisning för hållbar ut-

veckling då det i ämnets syfte beskrivs att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla förståelse 

för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling” (Skolverket 2011, 143). Även fast 

begreppet hållbar utveckling förekommer i så väl läroplan som ämnets syfte finns begreppet 

hållbar utveckling inte explicit uttryckt i varken det centrala innehållet eller i kunskapskraven 

för ämnet samhällskunskap. Då lärarens undervisning ska följa och fokuseras till ämnesplaner-

nas innehåll uppkommer frågan i vilken utsträckning det finns förutsättningar för 
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samhällskunskapslärare att faktiskt jobba för hållbar utveckling när det inte explicit finns ut-

tryckt i samhällskunskapskursernas centrala innehåll eller mål? Och är det något som prioriteras 

fast det inte finns med? 

Tidigare forskning från Naturskyddsföreningen (2017, 2) visar att ”det framstår som slumpar-

tat vilka elever som får en utbildning som genomsyras av hållbar utveckling”. Hur lärare ser på 

undervisning för hållbar utveckling och vilka förutsättningar de upplever sig ha för att bedriva 

undervisning för hållbar utveckling påverkar således vilka elever som i undervisningen får kun-

skaper om och för hållbar utveckling.  

Det är utifrån detta viktigt att undersöka hur gymnasielärare i ämnet samhällskunskap ser på 

undervisning för hållbar utveckling och vidare hur de upplever sina förutsättningar för att bed-

riva undervisning för hållbar utveckling inom ämnet samhällskunskap. Genom att undersöka 

detta ökar kunskapen om lärarnas förutsättningar som yttersta genomförare av skolpolicys gäl-

lande undervisning för hållbar utveckling. Detta bringar också klarhet kring om något och 

följaktligen vad som behöver förbättras för att implementeringen av undervisning för hållbar 

utveckling ska bli så framgångsrik som möjligt. Det är av stort intresse inte bara för politiker 

utan också för människan och samhällets framtida utveckling att besluten om undervisning för 

hållbar utveckling inte bara förblir ord på ett papper utan att besluten också faktiskt genomförs 

ute i skolan. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra och bidra med ökad kunskap om lärares förutsättningar för 

att implementera undervisning för hållbar utveckling inom ämnet samhällskunskap på gymn-

asial nivå. De frågeställningar som denna studie syftar till att besvara lyder som följande:  

- Hur upplever samhällskunskapslärare sina förutsättningar gällande undervisning för 

hållbar utveckling? 

- Hur framställs hållbar utveckling explicit i läromedel för samhällskunskap på gymn-

asial nivå? (Både i text, bild och potentiella uppgifter)  

- Vilka konsekvenser får detta gällande undervisning för hållbar utveckling? 

För att kunna undersöka lärares förutsättningar på bästa sätt kommer studien att genomsyras av 

två olika perspektiv. Det första perspektivet är ett lärarperspektiv för att synliggöra lärarnas 

egna upplevelser av de förutsättningar de anser sig ha. Det andra perspektivet är ett 
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läromedelsperspektiv eftersom innehållet läromedel till stor del är med och formar innehållet i 

lärarens undervisning (Molin 2006; Skolverket 2006).  

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på undervisning för hållbar utveckling. Undervisning för hållbar ut-

veckling skiljer sig från undervisning om hållbar utveckling (se begreppsdefinition 1.4.1). Att 

avgränsa uppsatsen till undervisning för hållbar utveckling har gjorts för att kunna urskilja lä-

rares förutsättningar för att skapa undervisning där elevernas värderingar förväntas påverkas av 

undervisningen.  

Avgränsningar har även gjorts i omfånget av inkluderade skolämnen och skolålder. Uppsatsen 

har som fokus att undersöka samhällskunskapsämnet på gymnasienivå eftersom det finns för-

väntningar, från bland annat styrdokument, på att utbildning för hållbar utveckling ska imple-

menteras i samhällskunskapsundervisningen samtidigt som begreppet hållbar utveckling expli-

cit inte förekommer i ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasienivå. Avgränsningen till 

ämnet samhällskunskap på en gymnasial nivå påverkar urvalet av både intervjupersoner och 

läromedel till att endast innefatta verksamma lärare i samhällskunskap på gymnasiet samt läro-

medel för samhällskunskapsundervisning på gymnasienivå.   

De konsekvenser som dessa avgränsningar får är att denna uppsats inte kommer att kunna dra 

några slutsatser om hur förutsättningarna för undervisning för hållbar utveckling ser ut inom 

andra ämnen eller på någon annan nivå i skolväsendet. Då urvalet av intervjupersoner och läro-

medel är begränsat på grund av uppsatsens tidsaspekt och omfång kommer studiens resultat 

inte att kunna generaliseras utan de resultat som studien frambringar kommer att vara exklusiva 

för denna studie och urval. Detta betyder inte att studiens resultat ska lämnas förbisett utan tvärt 

om kan denna studie bidra till att öka kunskap om samhällskunskapslärares upplevelser om och 

arbete med implementering av undervisning för hållbar utveckling.   

Implementeringen av utbildning för hållbar utveckling i ämnet samhällskunskap är det huvud-

sakliga temat i uppsatsen. I denna studie kommer dock inte hela implementeringskedjan att 

undersökas, utan fokus kommer att ligga på läraren som frontbyråkrat och därmed är det lära-

rens perspektiv som kommer att framhållas i studien. Detta innebär att de politiska beslut som 

undervisning för hållbar utveckling vilar på och de styrdokument som skolans arbete ska grun-

das på inte kommer att analyseras utan istället vara studiens utgångspunkt. Studien ämnar inte 

heller att undersöka i vilken utsträckning undervisning för hållbar utveckling påverkar 
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elevernas sätt att leva. Denna avgränsning gör att det inte går att dra några slutsatser angående 

den påverkan på eleverna undervisning för hållbar utveckling kan leda till och vilka eventuella 

effekter undervisning för hållbar utveckling får för arbetet mot ett hållbart samhälle.  

1.4 Begreppsdefinition 

1.4.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling blev ett välkänt begrepp för allmänheten både internationellt såväl som nat-

ionellt i slutet på 80-talet i samband med att Förenta Nationerna släppte rapporten Vår gemen-

samma framtid (1987), även kallad Brundtlandrapporten. Sedan dess har hållbar utveckling 

kommit att bli ett välanvänt begrepp i samband med både globala så som lokala miljöfrågor. I 

rapporten definierades hållbar utveckling som följande ”En hållbar utveckling är en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att till-

fredsställa sina behov” (WCED 1987) och denna definition har även kommit att bli en av de 

mest vedertagna definitioner för hållbar utveckling (Persson & Persson 2011; SOU 2004:104; 

Sandell, Öhman & Östman 2003). 

Hållbar utveckling förklaras vanligtvis bestående av tre dimensioner, miljö/ekologisk hållbar 

utveckling, ekonomisk hållbar utveckling och social hållbar utvecklig. Dessa tre dimensioner 

verkar inte separata utan är i ett beroende av varandra för att tillsammans kunna uppnå en håll-

bar utveckling (KTH 2017a; SOU 2004:104; Sandell, Öhman & Östman 2003). Ekologisk håll-

bar utveckling handlar till mångt och mycket om jorden och dess olika livsuppehållande eko-

system. Allt från klimatsystemet som stort till temperaturen i haven, luftföroreningar och bio-

logisk mångfald på jorden innefattas i ekologisk hållbarhet (KTH 2017b). Ekonomisk hållbar 

utveckling innefattar frågor gällande varor och tjänster och det utbyte som förekommer mellan 

individer, företag, organisationer och länder samt vilka konsekvenser detta för med sig för mil-

jön och mänskliga förhållanden. Social hållbar utveckling handlar i synnerhet om rättvisa, män-

niskors rättigheter och behov. Alla människor på jorden har ”behov, fysiska som psykiska och 

egna mål/drömmar”. Social hållbar utveckling handlar om att globalt tillgodose både männi-

skors rättigheter, behov och drömmar samtidigt som vi tar till vara på planeten (KTH 2017c). 

Detta blir i främst en fråga om fördelning då jordens resurser ska fördelas mellan människor 

och generationer, idag och i framtiden (Sandell, Öhman & Östman 2003, 55).       

Hållbar utveckling är ett brett begrepp som används på olika sätt och har omkring 300 olika 

definitioner (SOU 2004:104, 70). Begreppets breda förhållningssätt väcker både möjligheter 

och kritik. Ett brett angreppssätt kan utifrån ett miljöengagerat perspektiv vara bra då mer 
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kommer att accepteras. Kritiker menar att det finns en risk att begreppets breda angreppssätt 

inte leder till någon förändring i praktiken. De menar att ”något som berör ”allt” och som 

”alla” är ansvariga för, riskerar att inte påverka något, då ingen känner att det är deras spe-

cifika ansvar” (Sandell, Öhman & Östman 2003, 56). Trotts begreppets breda angreppssätt 

används ordet frekvent och har skrivits in i diverse officiella dokument. I detta arbete är hållbar 

utveckling ett centralt begrepp och behöver därför definieras. Begreppet hållbar utveckling 

kommer, när det används i denna studie, att syfta till den definition som slogs fast i Brund-

tlandrapporten (1987) och kommer även innehållsmässigt referera till de tre traditionella di-

mensionerna, ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.    

1.4.2 Undervisning för hållbar utveckling 

Undervisning för hållbar utveckling räknas som ett tvärvetenskapligt område där de centrala 

aspekterna i undervisningen är baserat på de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Utbildning 

för hållbar utveckling berör således frågor om ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden 

i världen såväl nu som i framtiden (Sandahl, Universitets- och högskolerådet & Den Globala 

Skolan 2013; UNECE 2003). Att undervisa för hållbar utveckling skiljer sig från att undervisa 

om och i hållbar utveckling. Undervisning om hållbar utveckling handlar om att sprida inform-

ation om begreppet hållbar utveckling och dess olika processer. Undervisning i hållbar utveckl-

ing handlar huvudsakligen om att skapa en ökad förståelse för och en emotionell koppling till 

hållbar utveckling genom erfarenhetsbaserade och interaktiva lärprocesser. Undervisning för 

hållbar utveckling handlar om att uppmuntra värderingar som överensstämmer med de värde-

ringar som finns inom hållbar utveckling (Borg 2011; Cotton et al. 2007).    

I den statliga offentliga utredningen Att lära för hållbar utveckling (SOU 2004:104, 72) slås 

det fast att utbildning för hållbar utveckling måste inkludera kunskaper om hållbar utveckling 

men att undervisningen således inte får stanna där utan vidare måste inkludera kunskaper som 

leder individen till ”att känna engagemang” och ”vilja handla för att påverka utvecklingen i 

en hållbar riktning”.  I utredningen (SOU 2004:104, 72–73) slås det även fast att:  

”utbildning för hållbar utveckling bör syfta till att de lärande erövrar förmåga och vilja att 

verka för en hållbar utveckling lokalt och globalt”  

Undervisning för hållbar utveckling har några kännetecken eller karaktärsdrag som både utar-

betats av UNESCO i en rapport till FN:s generalförsamling (UNESCO 2004) och av Kommit-

tén för hållbar utveckling (SOU 2004:104). Dessa kännetecken eller karaktärsdrag är inte ut-

formade helt lika men harmoniserar med varandra genom att byggas på liknande stoff. 
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Kommittén för utbildning för hållbar utveckling utarbetade ett antal komponenter som de ansåg 

viktiga för undervisning för hållbar utveckling. I utredningen Att lära för hållbar utveckling 

(SOU 2004:104, 12) föreslog de att:  

”utbildning för hållbar utveckling bör innehålla följande komponenter: (1) Många och 

mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och förlopp 

bör behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande arbetssätt, (2) målkonflikter och 

synergier mellan olika intressen och behov bör klarläggas, (3) innehållet bör spänna över 

lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det lokala, (4) demokratiska arbets-

sätt bör användas så att de lärande har inflytande över utbildningens form och innehåll, (5) 

lärandet bör vara verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle, 

(6) lärandet bör inriktas mot problemlösning, stimulera till kritiskt tänkande och handlings-

beredskap samt (7) utbildningens process och produkt bör ges lika vikt”.  

Synonymt med begreppet undervisning för hållbar utveckling finns lärande för hållbar utveckl-

ing samt utbildning för hållbar utveckling. Dessa begrepp är alla synonymer och ska förstås 

utifrån samma kriterier och innehåll som undervisning för hållbar utveckling omfattar. I denna 

uppsats har undervisning för hållbar utveckling genomgående använts som det primära ordvalet 

för att beskriva det som alla dessa tre begrepp omfattar.  
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2. Tidigare forskning  

2.1 Hållbar utveckling i skolan  

Redan i början av 2000-talet bedömde Öhman (2006, 28) i deras forskning att begreppet hållbar 

utveckling ”inte fått något genomslag i svensk skola”. De menade att det fanns en kännedom 

om begreppet men att dess innebörd och innehåll på flera håll inte ”realiserats i undervis-

ningen” (Öhman 2006, 30). Naturskyddsföreningen (2017) beskriver läget för hållbar utveckl-

ing i svensk skola idag som ”delvis nedslående”.  Antagandet av Agenda 2030 och nationella 

krav på utbildning inom området har inte nått skolan och gett de nödvändiga förändringarna på 

ett önskvärt sätt. Endast tre av tio kommuner har åstadkommit strategier för att utveckla och 

förbättra arbetet med hållbar utveckling i grundskolan. Vidare menar Naturskyddsföreningen 

(2017) att antagandet av Agenda 2030 inte gett någon effekt alls i skolan och de elever som 

ändå får en utbildning genomsyrad av hållbar utveckling får det av en ren slump. Naturskydds-

föreningen (2017) menar att det krävs ett mer genomgripande arbete för att arbetet med under-

visning för hållbar utveckling ska få brett genomslag i alla landets skolor. Det är utifrån detta 

intressant att ta reda på hur lärare ser på sina förutsättningar att implementera och arbeta med 

undervisning för hållbar utveckling.   

2.2 Förväntningar på miljöundervisning 

Från olika håll finns det förväntningar på att den svenska skolan ska jobba med miljö och håll-

bar utveckling. Tidigare forskning om vilka förväntningar det finns på miljömoraliskt lärande 

i den svenska gymnasieskolan (Torbjörnsson 2014) visar att det stöd som tidigare fanns i skol-

lagen (Skollag 1985:1100) för miljöundervisning togs bort i samband med reformeringen av 

skollagen 2010 (Skollag 2010:800). I och med detta ”degraderades” förväntningarna på mil-

jöundervisning ”från att ha varit en prioriterad angelägenhet för lagstiftaren till att bli en av 

många andra av skolhuvudmännens ansvarsområden” (Torbjörnsson 2014, 72). Fastän det inte 

lägre finns explicit stöd för miljöundervisning i skollagen så finns det uppenbara förväntningar 

på att undervisning för hållbar utveckling ska hållas i skolan (Torbjörnsson 2014; Borg 2011; 

Naturskyddsföreningen 2017; Gyberg & Löfgren 2016).  

Naturskyddsföreningen (2017) menar bland annat att svensk skola tydligt åtagit sig att bedriva 

undervisning för hållbar utveckling genom anslutandet till Agenda 2030. Även i ”läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer” (Torbjörnsson 2014, 72) uppträder förväntningarna på under-

visning för hållbar utveckling tydligt och det är även så att de flesta gymnasieprogram har pro-

gramspecifika examensmål som berör hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en del i det 
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miljöperspektiv som enligt läroplanen (Skolverket 2011, 7) ska genomsyra all undervisning. 

Även fast det finns förväntningar på att undervisning för hållbar utveckling ska genomsyra inte 

bara ett ämne så framkommer det i tidigare forskning (Torbjörnsson 2014, 72) att ”naturkun-

skap är det enda gymnasiegemensamma ämne” där hållbar utveckling finns uttryckt i kun-

skapskraven. Utrymmet att problematisera förhållandet mellan samhälle och natur till lika att 

utveckla den sociala dimensionen, som inrymmer etik och moral, förefaller begränsat i en en-

bart naturvetenskaplig kontext (Torbjörnsson 2014). Ett dominerande naturvetenskapligt för-

hållningssätt i styrdokumenten leder enligt Torbjörnsson (2014) till att eleverna förväntas as-

sociera hållbar utveckling med de naturvetenskapliga skolämnena i huvudsak. Torbjörnsson 

(2014, 74) menar vidare att ett dominerande naturvetenskapligt förhållningssätt till hållbar ut-

veckling i skolan sannolikt påverkar elevernas bild av hållbar utveckling även när begreppet 

används utanför det naturvetenskapliga ämnet.     

Det blir för lärare viktigt att inte bara arbeta med ämnesplaner och kunskapskrav utan att också 

aktivt ”arbeta med läroplanen och examensmålen” (Borg 2011, 23) i undervisningen då målen 

om hållbar utveckling ”inte formuleras igen” i någon av de andra enskilda ämnesplanerna eller 

kunskapskrav. Detta är speciellt intressant för denna studie då innehållet i lärares undervisning 

fokuseras till och följer ämnesplanens innehåll. Detta är även intressant beträffande hur aktuellt 

det komplexa ämnet miljö och hållbar utveckling är i samhället samt den roll som skolan anses 

spela för att uppnå en hållbar utveckling (Gyberg & Löfgren 2016). 

2.3 Synen på hållbar utveckling 

Förståelsen för begreppet hållbar utveckling skiljer sig från lärare till lärare visar tidigare forsk-

ning (Borg 2011). Borg (2011, 30) menar att det finns ”tydliga ämnesbundna skillnader i lära-

res förståelse av begreppet hållbar utveckling” men att de flesta identifierade hållbar utveckl-

ing utifrån den ekologiska dimensionen. Det fanns dock skillnader mellan ämnena. Samhälls-

vetenskapliga lärare bedömde att det ekologiska perspektivet var av mindre vikt för hållbar 

utveckling än lärare med andra ämnen. Däremot menade naturvetenskapliga lärare till skillnad 

från andra lärare att det sociala perspektivet var av mindre vikt för hållbar utveckling (Borg 

2011, 30). Borgs (2011) forskning visade att lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling 

varierar mellan ämnena. Lika så vilken utsträckning undervisning för hållbar utveckling bedrivs 

samt vad som tas upp varierade inom de olika disciplinerna. Att synen på begreppet påverkar 

om hållbar utveckling tas upp i undervisning och vad som tas upp är i synnerhet intressant för 
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denna undersökning då förståelse för begreppet hållbar utveckling är central för implemente-

ringen av undervisning för hållbar utveckling.    

På samma sätt som förståelsen varierar för begreppet hållbar utveckling finns det forskning som 

visar att innebörden av undervisning för hållbar utveckling skiljer sig från lärare till lärare 

(Björneloo 2007). Det framkom att medvetenheten om vad undervisning för hållbar utveckling 

innebär är få lärare förkunnat och att det inte i någon vidare utsträckning förs någon diskussion 

kring begreppet på skolorna (Björneloo 2007, 162). Detta är av stort intresse för denna under-

sökning eftersom förståelse för begreppet undervisning för hållbar utveckling är vital för lära-

rens möjlighet att jobba med detta. 

2.4 Förutsättningar för miljöundervisning 

Gyberg och Löfgren (2016) visade i sin forskning att lärare upplever att den förändrade arbets-

situationen påverkat arbetet med undervisning för hållbar utveckling. Till följd av en ökad ad-

ministrativ börda på lärarna upplevde flera lärare att tiden för samarbete mellan lärare och mel-

lan olika ämnen minskat. I takt med att den administrativa bördan för lärare har ökat har ansva-

ret för undervisningen kring hållbar utveckling individualiserats (Gyberg & Löfgren 2016).  

Flertalet lärare uttryckte att de ”kände sig oförberedda eller begränsade” (Borg 2011, 31) att 

undervisa i hållbar utveckling. Lärarna upplevde exempelvis att de ”saknade inspirerande ex-

empel” (Borg 2011, 31) på hur lärarna skulle få in hållbar utveckling i undervisningen något 

som även bekräftats i tidigare forskning från Johan Öhman (2006, 29–30). Även avsaknaden 

av kunskap upplevdes som ett hinder för att implementera hållbar utveckling i undervisningen. 

De upplevda barriärerna som framkom och påverkar implementeringen av hållbar utveckling 

varierade beroende på lärarens ämnestillhörighet (Borg 2011).  

Det upplevdes från lärare (Öhman 2006, 29) att ”miljö och hållbar utveckling” inte var något 

som prioriterades av såväl skolledning som myndigheter. Istället upplevde lärarna att miljö och 

hållbar utveckling ”konkurrerats ut” av andra frågor som ansågs viktiga för skolan att be-

handla. Frågor om undervisningens innehåll upplevdes således inte uppmärksammas eller dis-

kuteras till följd av andra högre prioriterade frågor. Detta är särskilt intressant för denna studie 

eftersom stöd från skolledning och myndigheter kan ses som en viktig förutsättning för lärarnas 

arbete med hållbar utveckling.  

Det har även i tidigare forskning (Öhman 2006, 29) framkommit att det är svårt att ta sig an ett 

ämnesövergripande område så som hållbar utveckling när skolan har en fast struktur med bland 
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annat fasta scheman. På grund av svårigheterna med detta ämnesövergripande område betraktas 

miljö och hållbar utveckling snarare som ett moment i undervisningen, som då konkurrerar om 

utrymme och tid med andra moment, än som ett perspektiv på undervisningen (Öhman 2006, 

29). 

2.5 Sammanfattning 

Som detta kapitel indikerar finns det en del forskning gjord på ämnet hållbar utveckling i sko-

lan. Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att hållbar utveckling i skolan verkar 

vara ett komplext område som medför vissa utmaningar. Alla ämnen ska genomsyras av ett 

miljöperspektiv och därigenom utbildning för hållbar utveckling men hur upplever samhälls-

kunskapslärare sina förutsättningar för att arbeta med utbildning för hållbar utveckling i relation 

till begreppets frånvaro i ämnesplanen? Det har mig veterligen inte gjorts några specifika stu-

dier på hur just samhällskunskapslärare upplever arbetet med och förutsättningarna för under-

visning för hållbar utveckling. Denna studie ämnar därför att fylla den kunskapslucka som finns 

kring samhällskunskapslärare och deras upplevelser av arbetet med undervisning för hållbar 

utveckling i ämnet samhällskunskap.   
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har implementeringsteori valts. Genom implementeringsteori kan 

implementeringen av en viss intervention följas och studeras. Då denna uppsats syftar till att 

undersöka lärarnas förutsättningar för att implementera undervisning för hållbar utveckling i 

undervisningen passar denna teori bra.  

Nedan följer en beskrivning av den valda teorin. För att främja läsarens förståelse för den valda 

teorin börjar avsnittet med en genomgång av de implementeringsteoretiska grunderna för att 

sedan på ett mer konkret sätt redogöra för hur teorin knyter an till denna studie samt vilka delar 

av teorin som kommer att nyttjas.  

3.1 Implementeringsteori 

Beslut som tas av politiker är inte direktverkande, utan ett beslut måste först implementeras för 

att det politiska beslutet ska få någon verkan. Betydelsen av ordet implementera kan likställas 

med ord så som genomföra, realisera, förverkliga eller verkställa. Implementeringsteori stude-

rar därigenom den process som följer ett politiskt eller administrativt beslut fram till dess resul-

tat samt vilka faktorer som påverkat processen fram till resultatet (Vedung 2016, 13). Genom 

ett citat från Nils Hertting framhåller Evert Vedung (2016); att ett politiskt beslut ”bara är ord 

på ett papper” innan beslutet faktiskt genomförts eller implementerats ute i verksamheterna. 

Teorier om implementering hjälper oss således att ”förstå villkoren för att genomföra politiskt 

fattade beslut” (Rothstein 2014).  

Figur 3.1 Styrningen av det svenska skolsystemet.  

 

(Källa: Högstadius 2014)  

Implementeringsprocessen beskrivs ofta som en styrningskedja (Figur 3.1) där högsta beslu-

tande instans, i exempelvis Sverige skulle det vara Riksdagen medan på ett företag förmodligen 
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en VD eller styrelsen, tar ett beslut som sedan ska implementeras uti underliggande nivåer, till 

exempel statliga myndigheter så som Skolverket och sedan vidare ut i skolan. Tanken är att 

styrningen ska gå från toppen nedåt mot botten, men i vissa fall får även aktörer på underlig-

gande nivåer egen autonomi att göra utformningar (Vedung 2016, 31). Detta sker ofta i sam-

band med frågor som bland annat gäller socialpolitiken, skolpolitiken eller miljöpolitiken där 

kommunerna anförtros med implementeringsuppgifter (Vedung 2016, 31). I styrningskedjan 

finns då aktörer som ska jobba utifrån styrningssignaler uppifrån genom att förstå, vilja och 

kunna genomföra ett beslut.   

Implementeringsteori delas traditionellt upp i två perspektiv, top-down eller bottom-up per-

spektivet (Hill & Hupe 2014). Top-down perspektivet handlar som ordet ger sken om att styr-

ningskedjan tar sin början i toppen via politiska beslut för att sedan implementeras nedåt i or-

ganisationen. För att nå framgång med implementering från ett top-down perspektiv skriver 

Hill och Hupe (2014, 50) att processen måste involvera en genomgående uppföljning för att 

verkligen påvisa att implementeringen fått det resultat som önskats. Detta perspektiv sätter po-

litikerna som ”högsta höns” och menar även att staten genom dess beslut bestämmer hur im-

plementeringsprocessen ska gå till och genom detta har kontroll över implementeringen och 

vidare samhällsstyrningen (Rothstein 2014, 189). 

Det andra perspektivet, bottom-up, kan ses som top-down perspektivets motpol. I detta per-

spektiv förekommer kritik mot beslutsfattarnas påstådda förmåga att styra och kontrollera im-

plementeringsprocessen. Istället anses att viktiga beslut gällande svåra samhällsproblem är mer 

komplexa och att processerna kring implementering av dessa skulle vara svåra att styra och 

kontrollera även från den centrala staten. Detta leder då till att implementeringsprocessen bör 

analyseras underifrån bedömer förespråkare av detta perspektiv (Rothstein 2014, 189). Genom 

att istället se på processen som horisontell istället för vertikal, uppifrån och ned, belyses de 

förhandlingsspel och tolkningsprocesser som pågår mellan olika aktörer vid verkställande av 

ett politiskt beslut (Rothstein 2014, 190). Analysen i ett bottom-up perspektiv bör således ta sin 

början hos slutmottagaren, i detta fall eleven, för att sedan jobba sig uppåt mot det politiska 

beslut som står som grund för implementeringen (se figur 3.1). Mellan slutmottagaren och det 

politiska beslutet finns aktörer, exempelvis skolledning och lärare, som på olika sätt tolkar och 

förhandlar vid verkställandet av ett politiskt beslut. En aktör i denna kedja som påverkar im-

plementeringen är frontbyråkraten, i detta fall läraren.  
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3.1.1 Frontbyråkrater 

En del av implementeringen sker hos aktörerna frontbyråkrater. Frontbyråkrater är de som är 

”längst ut” i implementeringskedjan och direkt arbetar med slutmottagarna. Frontbyråkrater är 

enligt Vedung (2016, 91) ”en brokig skara”, det går med andra ord inte att sätta en etikett på 

vem en frontbyråkrat är. Frontbyråkratens autonomi, självbestämmanderätt, varierar påtagligt 

och kan innefatta både ”rejält regelstyrda sysslor” så väl som sysslor där frontbyråkrater har 

”stora frihetsgrader i sina arbeten”. Ett exempel på en frontbyråkrat med stark autonomi är 

lärare. I sitt arbete ska läraren verkställa bland annat det som står i skollag, läroplaner och äm-

nesplaner i sin undervisning och genom denna nå ut till mottagaren, i detta fall, eleverna.  

Det finns tre faktorer som vanligtvis påverkar frontbyråkratens/lärarens chans att implementera 

politiska beslut, dessa är förstå, vilja och kunna. I genomförandet av ett politiskt beslut spelar 

ord och betydelser en stor roll. Ord kan vara otydligt utformade vilket skapar problem längre 

ned i implementeringskedjan när beslutet ska verkställas. Att förstå ord och betydelser är därför 

en betydande faktor för implementeringen. Det räcker inte att bara veta att ett beslut har fattats 

utan det måste också finnas förståelse för vad det handlar om. Eftersom ingen frontbyråkrat är 

passiv i sitt sinne utan genom erfarenheter har egna uppfattningar av ord och betydelser kan 

interventioner omformas när implementeringen når olika aktörer. Det är med andra ord inte helt 

lätt för policyutformare att förmedla avsikterna med ett beslut (Vedung 2016, 85). 

Frontbyråkratens egna vilja formar också implementeringen. Är implementeringen önskvärd 

från frontbyråkratens sida? Ids och har frontbyråkraten lust att implementera styrningen? En 

positiv respektive negativ syn från frontbyråkraten kan påverka implementeringens utfall. Vil-

jan att implementera kan påverkas åt olika håll beroende på politiska uppfattningar, partifärg 

eller andra egna uppfattningar från frontbyråkraten. Är inställningen positiv gynnas implemen-

teringen medan vid en negativ inställning sker det motsatta (Vedung 2016, 86).  

För att implementera krävs också att frontbyråkraten kan, att de har förmågan att handla menar 

Vedung (2016, 86). Att kunna implementera innefattar inte bara tillgång till materiella resurser 

utan också resurser av immateriellt slag. Det kan visa sig vara brist på pengar eller brist på 

utbildningsmaterial men det kan också visa sig att personalen kanske inte har rätt förkunskaper 

eller inte fått vidareutbildning inom området vilket påverkar implementeringen (Vedung 2016, 

86). Det räcker med att en av dessa faktorer, förstå, vilja och kunna, inte uppfylls för att imple-

menteringen av ett beslut ska ta skada. Exempelvis kanske frontbyråkraten förstår och vill men 

kan inte på grund av tidsbrist eller andra påverkansfaktorer.  
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3.1.2 Läraren som frontbyråkrat 

Den process som föregår implementeringen (se figur 3.1) av undervisning för hållbar utveckl-

ing i skolan tar sin början hos riksdag/regering, den högsta statsmakten, som genom internat-

ionella åtaganden, bland annat ratificerandet av Agenda 2030 (2015), vill införa undervisning 

för hållbar utveckling i skolan. Skolverket, en statlig myndighet, får i uppdrag att skriva in detta 

i skollag, läroplan samt ämnesplaner och mål för samtliga skolformer. De nästkommande ste-

gen i processen är kommunledning, skolnämnd och skolförvaltning där handlingsplaner för 

skolans verksamhet formas. Rektorer får i uppdrag att implementera handlingsplanerna i verk-

samheten. Nästs steg i processen är läraren, frontbyråkraten, som ska ta in undervisning för 

hållbar utveckling i sin undervisning för att på så sätt påverka eleverna, målgruppen eller slut-

mottagarna, att agera eller leva mer hållbart. Utfallet blir om undervisningen har påverkat ele-

verna till att ändra sin livsstil och bejaka en mer hållbar livsstil.    

I denna studie kommer inte hela implementeringskedjan att undersökas utan huvudfokus kom-

mer att ligga på läraren som frontbyråkrat och dess förutsättningar för arbete med undervisning 

för hållbar utveckling. Genom att undersöka lärarens förutsättningar för implementeringen av 

undervisning för hållbar utveckling utifrån faktorerna förstå, vilja och kunna erhålls ny kunskap 

om just lärarens förutsättningar för arbete med undervisning för hållbar utveckling.        

  



 

19 

 

4. Metod och tillvägagångssätt 

4.1 Metodval 

Fokus för denna studie ligger, som syftet beskriver, i att undersöka lärares förutsättningar för 

undervisning för hållbar utveckling. Metodvalet har utformats utifrån studiens syfte och har 

därför två olika perspektiv ett lärarperspektiv och ett läromedelsperspektiv. För att kunna un-

dersöka förutsättningarna för och även hur lärare ser på undervisning för hållbar utveckling har 

kvalitativa intervjuer och en kvalitativ textanalys av läromedel bedömts som de bäst lämpade 

metoderna för studien och detta med hänsyn till den tidsaspekt som studien ändå måste förhålla 

sig till.  

Att välja en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod grundar sig i en distinkt skillnad 

mellan de två tillvägagångssätten som Alan Bryman (2011) beskriver i boken Samhällsveten-

skapliga metoder. Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ studie vilar på resone-

manget att ”kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten ligger på ord än 

på kvantifiering vid insamling och analys av data” (Bryman 2011, 340). Då denna studie inte 

syftar till att räkna eller på annat sätt kvantifiera lärares förutsättningar finns det en rimlighet i 

att därför välja bort en kvantitativ metod och istället använda den kvalitativa metoden. 

Studien strävar efter att undersöka lärares förutsättningar och förutsättningar kan innebära olika 

saker beroende på situation. I denna undersökning definieras förutsättningar som faktorer som 

kan påverka lärarens arbete med undervisningen. Dessa faktorer som ger förutsättningar för 

lärare att bedriva undervisning kan bland annat vara tolkning av styrdokument, vilket stöd lä-

raren får från skolledning, vilka vidareutbildningar en lärare får, vilket material en lärare har 

tillgång till samt den tid lärarna har för undervisning, planering, fördjupning med mera. Med 

bakgrund till att lärares förutsättningar är ett brett område kommer studien att ta två perspektiv. 

Ett lärarperspektiv där lärarnas egna erfarenheter om undervisning för hållbar utveckling kom-

mer fram och ett läromedelsperspektiv eftersom läromedel, som tidigare nämnt, påverkar 

undervisningens innehåll.  

För att undersöka dessa två perspektiv behövs två typer av metod för insamling av data. Kvali-

tativa intervjuer kommer att användas för att få lärarnas perspektiv på och upplevelser kring 

undervisning för hållbar utveckling medan en kvalitativ textanalys kommer att användas för att 

undersöka vilka förutsättningar läromedel ger läraren gällande undervisning för hållbar utveckl-

ing.  
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4.2 Kvalitativa intervjuer 

Ett lärarperspektiv på studiens syfte är intressant att undersöka för att på så sätt ta reda på hur 

lärarna själva ser på sina förutsättningar gällande undervisning för hållbar utveckling. Då Kvale 

och Brinkman (2014) skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att syftet med kvali-

tativa intervjuer är ”att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv” (Kvale & Brinkman 2014, 41) passar den kvalitativa intervjun bra till studiens 

syfte. Kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2011, 344) en ”mycket generell term” och inne-

fattar inte en speciell intervjustil utan istället många olika stilar så som fokusgrupper, gruppin-

tervjuer, ostrukturerade- samt semistrukturerade intervjuer.  

I denna undersökning kommer semistrukturerade intervjuer att användas som intervjumetod. 

Semistrukturerade intervjuer försöker ”erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld 

utifrån en tolkning av innebörden hos det fenomenet” (Kvale & Brinkman 2014, 45). Detta 

innebär konkret att forskaren utgår från specifika teman vid intervjun och använder sig av en 

intervjuguide men att den intervjuade personen i stor utsträckning har frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Semistrukturerade intervjuer tillåter att intervjufrågorna inte behöver följa in-

tervjuguidens struktur utan frågorna kan kastas om för att anpassas till samtalet. Forskaren har 

även genom semistrukturerade intervjuer möjlighet att ställa följdfrågor eller andra frågor som 

inte finns med i intervjuguiden men som uppkommit under samtalet och bedöms som intres-

santa för studien. De semistrukturerade upplägget är en styrka vid frågor som handlar om män-

niskors upplevelser av och uppfattningar om något eftersom forskaren kan ställa följdfrågor för 

att nå fördjupade resonemang (Bryman 2011, 415–416). Trotts att semistrukturerade intervjuer 

är en tacksam intervjuform för att fånga människors upplevelser finns det nackdelar med att 

använda denna intervjuform. Det blir exempelvis svårare för kommande forskare att utföra en 

liknande studie då de följdfrågor som ställs under intervjuerna inte finns till förfogande i inter-

vjuguiden.        

Trotts att kvalitativa semistrukturerade intervjuer till viss del hämmar studiens överförbarhet 

till andra studier överväger intervjuformens positiva sidor om flexibilitet de negativa. Att an-

vända denna metod är lämpligt till denna studie eftersom studien kretas kring det specifika 

temat lärares upplevelser av de förutsättningar de har för undervisning för hållbar utveckling. 

Genom en semistrukturerad intervjustudie framkommer lärarens egna syn på sina förutsätt-

ningar för undervisning för hållbar utveckling och denna metod ger tillåtelse att genom 



 

21 

 

följdfrågor gå in på djupet i lärarnas upplevelser. Detta gör så att ny kunskap om lärarnas egna 

syn på undervisning för hållbar utveckling och deras förutsättningar för detta belyses.    

4.2.1 Urval  

För att studera lärares förutsättningar för undervisning för hållbar utveckling har ett antal verk-

samma samhällskunskapslärare på gymnasienivå fått förfrågan om att ställa upp på en intervju. 

Av de lärare som kontaktades var de två samhällskunskapslärare som slutligen valde att ställa 

upp på en intervju. Urvalet av lärare baserades på ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011, 194) 

då de lärare som kontaktades valdes ut för en ökad chans att intervjuerna skulle bli av. Det finns 

brister med att basera undersökningsmaterialet på ett bekvämlighetsurval, exempelvis blir ett 

bekvämlighetsurval svårt att generalisera (Bryman 2011, 194). Då denna studie måste förhålla 

sig till vissa tids- och omfångsaspekter fanns det ändå en rimlighet i att välja ett bekvämlighets-

urval trots bristen på generaliserbarhet. Det huvudsakliga argumentet för urvalet ligger i tidsa-

spekten och processen av att hitta samhällslärare som är villiga att ställa upp på en intervju och 

detta inom en inte allt för avlägsen tidsram. De data som dessutom alstras under intervjuer tar 

tid att bearbeta och analysera. För att kunna uppnå ett material där generaliserbarheten är stor 

behövs så pass många fler intervjuer att det hade varit orimligt att inom denna tidsperiod lyckas 

fullfölja dessa. Bristen på generaliserbarhet gör att några större slutsatser inte kan dras utifrån 

detta urval. Det går dock att ändå se återkommande mönster i lärarnas upplevelser av imple-

menteringen och arbetet med undervisning för hållbar utveckling vilket kan ligga till grund för 

vidare arbete med eller studier inom området.  

4.2.2 Datainsamling  

Tid och plats för intervjuerna bestämdes via e-post med de enskilda lärarna. Bestämdes det att 

intervjun skulle ske under skoltid på intervjupersonens arbetsplats kontaktades respektive rek-

torer för att underbygga intervjuerna med skolledningens stöd. Under intervjun användes en 

mobiltelefon för att spela in samtalet, detta för att underlätta för kommande transkribering. In-

spelningen godkändes av respondenterna innan intervjuns början. Intervjuerna genomfördes 

sedan utifrån den intervjuguide som konstruerats (se bilaga 1) och de varade mellan 35 och 60 

minuter. Följdfrågor ställdes fortlöpande under samtalets gång och eventuella oklarheter defi-

nierades vid behov.  

De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet för att i ett senare skede lättare kunna 

urskilja de viktigaste i lärarnas utsagor. De utsagor som bedömdes som viktigast för studiens 
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frågeställningar kodades i enlighet med de idealtypiska frågorna, från Vedungs (2016, 83) im-

plementeringsteori, förstå, vilja och kunna.  

4.2.3 Analysverktyg 

För att analysera det data som undersökningarna generade användes implementeringsteori. Den 

typen av implementeringsteori som kommer att nyttjas i denna uppsats är den teori som Vedung 

(2016, 83) framför i sin bok Implementering i politik och författning. I sin bok framför Vedung 

(2016) tre idealtypiska frågor som passar implementeringsforskning på frontbyråkratisk nivå. 

Frågorna har modifierats något för att passa studiens ändamål, att undersöka lärares förutsätt-

ningar.  

1. Förstå; i vilken utsträckning begriper lärarna interventionens innebörd? 

2. Vilja; i vilken utsträckning önskar (ids, har lust att) lärarna genomföra interventionen? 

3. Kunna; i vilken utsträckning förmår lärarna (har lärarna resurser att, förmåga att) ge-

nomföra interventionen?  

De tre frågorna används i sin helhet för att koda och analysera de data som framkom under 

intervjuerna med lärarna. 

4.3 Kvalitativ textanalys 

Lärare är i en betydande utsträckning beroende av det material som läraren via skolan har till 

sitt förfogande. Genom att undersöka hur hållbar utveckling explicit uttrycks i läromedel går 

det att bringa klarhet i vilka förutsättningar läromedel ger lärarna för arbetet med undervisning 

för hållbar utveckling. Det är intressant att undersöka läromedel eftersom olika läromedel ger 

läraren olika förutsättningar. Forskning visar (Linde 2012; Molin 2006, 160; Skolverket 2006) 

att lärarens val av innehåll i undervisningen till stor del baseras på det läromedel läraren själv 

har tillgång till vilket innebär att läromedlens påverkan på den faktiska undervisningen kan vara 

stor. För att kunna undersöka hur hållbar utveckling framställs i läromedel kommer en kvalitativ 

innehållsanalys att användas. I boken Textens mening och makt (2012, 50) beskriver Göran 

Bergström och Kristina Boréus att en innehållsanalys framförallt används vid kvantitativa stu-

dier där forskaren vill ”räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser” i texter. Vidare 

menar de två författarna att innehållsanalysen även kan användas inom kvalitativ forskning och 

att analysen då används på ett ”vidare sätt” där forskaren på ett ”systematiskt sätt” beskriver 

textens innehåll. En kvalitativ textanalys undersöker vad något betyder, vad meningen med 

något är eller hur ett fenomen porträtteras (Esaiasson et al. 2017, 210–212). 
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Fokus för denna uppsats ligger i hur begreppet hållbar utveckling framställs i läromedel vilket 

innebär att intresset inte ligger i själva kvantifieringen, alltså hur ofta begreppet förkommer, 

utan att intresset blir större för kontexten i vilket begreppet befinner sig. I och med detta finns 

det skäl att föredra en kvalitativ innehållsanalys framför en kvantitativ i just denna studie. Esa-

iasson et al. (2017, 211) menar att det främsta skälet för att välja en kvalitativ framför en kvan-

titativ innehållsanalys ligger i den kvalitativa metodens ambition att uppnå något annat än den 

kvantifierade förekomsten av något. Ett ytterligare skäl som Esaiasson et al. (2017, 212) pekar 

på är att det är i den sociala kontexten som mening för något uppstår vilket påvisar kontextens 

relevans till ett begrepp.  

För att passa studiens frågeställning om hur hållbar utveckling framställs är det rimligt att uti-

från ovan förda resonemang välja en kvalitativ ingång på textanalysen. Genom en kvalitativ 

analys kommer det inte bara fram om begreppet används utan och hur begreppet används och 

framställs. Det är således intressant att undersöka hur begreppet framställs för att på detta sätt 

se konsekvenser av framställningen.  

4.3.2 Urval 

Urvalet av de läromedel som undersöktes i denna studie baserades i första hand på de läromedel 

som intervjurespondenterna uppgav att de använde i sin undervisning. Läromedlen responden-

terna använde var digitala läromedel vilket studien därför också behandlar. Antalet digitala 

läromedel som finns att tillgå på marknaden är begränsad till ett få antal vilket studien fick 

anpassas till. Detta resulterade i att de utvalda läromedlen fick begränsas i antal till två lärome-

del, ett från Digilär och ett från Nationalencyklopedin. Ett av de utvalda läromedlen används i 

dagsläget av de intervjuade lärarna men för att utvidga studien och kunna ge en något mer 

nyanserad bild av hur hållbar utveckling framhålls i läromedel togs ännu ett läromedel in. Or-

saken till att inte ett större antal läromedel analyseras är att tillgången på digitala läromedel är 

mycket begränsade. Av de läromedel som ändå gick att få tag på var det endast dessa två utvalda 

som innehöll samhällskunskap på gymnasienivå.    

Digilär, som är en del av förlaget Natur & Kultur, är en distributör av digitala läromedel. De 

utformar digitala läromedel inom många skolämnen och årskurser inklusive samhällskunskap 

på gymnasienivå. I de digitala läromedlen finns texter, bilder, uppgifter, ordförklaringar, för-

djupningar med mera kopplade till det valda skolämnet (Digilär u.å., a). Läromedlet för sam-

hällskunskap gavs för första gången ut 2013. Innehållet revideras löpande och uppdateras i 

samband med händelser som sker i omvärlden (Digilär u.å., b). 
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 Nationalencyklopedin är ett digitalt kunskapsföretag som utvecklar och erbjuder produkter för 

kunskapsutveckling, däribland läromedel för skolan. Sedan år 2016 erbjuder NE läromedel för 

gymnasiet och grundskolan årskurs 7–9 (Nationalencyklopedin 2018). Läromedlen innehåller 

texter, bilder, uppgifter och ordförklaringar. Läromedlet är kopplat till NE:s uppslagsverk vilket 

betyder att innehållet i läromedlet uppdateras kontinuerligt för att återge de samhällsföränd-

ringar som ständigt sker i världen (af Schmidt u.å.).   

4.3.2 Datainsamling 

Arbetet med läromedelsanalysen börjades med att söka igenom läromedlen efter begreppet håll-

bar utveckling. Då denna studie behandlar digitala läromedel kunde böckerna genomsökas via 

den sökfunktion som finns på webben. Genom den söktes materialet igenom utifrån ett antal 

relevanta nyckelord. De nyckelord som användes var hållbar utveckling, ekologisk utveckling, 

social utveckling, ekonomisk utveckling samt hållbar. De som framkom genom nyckelordssök-

ningen samlades ihop i ett separat dokument för att sedan kunna analyseras.   

4.3.3 Analysverktyg 

För att analysera det data som tagits fram behövdes en analysmetod. Esaiasson et al. (2017, 

216–217) skriver i Metodpraktikan att begreppet representation ofta används vid textanalyser 

för att fenomen och objekt i samhället får sin mening utifrån hur de representeras, alltså vilka 

ord och begrepp som används för att beskriva fenomenet eller objektet. Att bygga analysen på 

representation är i denna uppsats relevant då det är framställningen av hållbar utveckling ska 

undersökas och därigenom hur fenomenet representeras.  

Vidare menar Esaiasson et al. (2017, 17) att en textanalys som baseras på representations-be-

greppet byggs upp genom att ställa frågor till den text som ska undersökas. Detta är något som 

tagits fasta på i denna uppsats. För att kunna analysera läromedlen med koppling till undervis-

ning för hållbar utveckling utformades ett antal frågor baserade på de kriterier som finns för 

undervisning för hållbar utveckling (se begreppsdefinitionen 1.4.2.). Frågorna är således inte 

tagna från någon tidigare studie utan har utformats för denna studies ändamål. De frågor som 

utformades och efter datainsamling ställdes till materialet var följande:     

1. Vilka aspekter (ekologisk, ekonomisk och social) av begreppet hållbar utveckling representeras 

i texten där begreppet förekommer? 

2. Vilka konflikter och synergier mellan olika intressen och behov belyses i texten där begreppet 

hållbar utveckling förekommer? 
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3. På vilket sätt diskuteras begreppet hållbar utveckling utifrån ett långsiktigt perspektiv som 

spänner från dåtid till framtid? Samt utifrån ett brett perspektiv som sträcker sig från det glo-

bala till det lokala?  

4. På vilket sätt har uppgifter utformats efter problemlösning, kritiskt tänkande och handlingsbe-

redskap? 

5. Vad lämnas oproblematiserat? Vilka perspektiv väljs bort? 

Frågornas funktion var att konkretisera vilka delar av kriterierna som förekommer i läromedlen 

för att sedan kunna få kunskap om vilka förutsättningar läromedlen ger lärare att arbeta med 

undervisning för hållbar utveckling.  

För att sedan sammankoppla resultatet av läromedelsanalysen med resultatet från intervjuun-

dersökningen kommer resultatet från läromedelsanalysen diskuteras utifrån implementerings-

teori och de tre idealtypiska frågorna (se avsnitt 4.2.3). Läromedelsanalysen passar in under 

den tredje idealtypiska frågan kunna eftersom ett läromedel är en resurs för läraren och kan 

påverka lärarens förmåga att genomföra interventionen. Det är också därför som detta enbart 

kommer att diskuteras utifrån den tredje frågan kunna eftersom fråga ett och två, förstå och 

vilja, anknyter till lärarperspektivet.    

4.5 Etiska aspekter 

Vid användandet av intervjuer i en studie finns det etiska principer som varje forskare ska be-

akta. Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudsakliga krav som är viktiga att uppmärksamma. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I 

denna uppsats har dessa etiska principer beaktats enligt följande.   

De lärare som deltog i studien informerades redan vid första kontakt om vad studien handlade 

om, varför den skulle genomföras och vad ett deltagande i studien skulle betyda. Deltagarna 

fick även vid första kontakten information om att deltagande var frivilligt. Varje intervjutillfälle 

börjades med en kort introduktion där deltagaren fick information om hur intervjun skulle gå 

till, att deltagandet fortfarande var frivilligt och att de kunde avsluta sitt deltagande när helst de 

önskade samt information om att namn och arbetsplats inte kommer att förekomma någonstans 

i studien. Deltagaren fick också information om ljudinspelning av intervjun och syftet med detta 

samt att deltagarna fick även ge sitt samtycke till ljudupptagning och intervjun. För att göra de 

deltagande anonyma har namn bytts ut mot bokstäverna A och B. Att använda just bokstäver 

försvårar könsbestämningen på deltagarna och ökar deltagarnas anonymitet.  
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4.6 Metoddiskussion  

Kvalitén på en uppsats bedöms vanligen utifrån begreppen reliabilitet och validitet. De är dock 

ofta i samband med kvantitativa undersökningar som begreppen reliabilitet och validitet främst 

är användbara. Reliabilitet och validitet förutsätter nämligen att det är ”möjligt att komma fram 

till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten” och att det finns en ”absolut sanning” 

(Bryman 2011, 354). Gällande kvalitativ forskning ställer sig vissa forskare emot att det finns 

en ”absolut sanning” och menar istället att det kan finnas fler beskrivningar av samma verk-

lighet och därför har även begreppen reliabilitet och validitet förkastats till fördel för begreppet 

tillförlitlighet (Bryman 2011, 353–354). 

Då uppsatsen ämnar undersöka både via kvalitativ textanalys och kvalitativa intervjuer kommer 

tolkningar att göras både i och med textanalysen och de resultat som sedan kommer fram under 

intervjuerna. Då tolkning av material förekommer i denna studie uppfattas en ”absolut san-

ning” som oåtkomlig vilket gör att undersökningen kvalitetssäkras i enlighet med Brymans 

(2011, 354–356) beskrivning av kvalitetsmätaren tillförlitlighet istället för reliabilitet och vali-

ditet. Kvalitetsmätaren tillförlitlighet bygger på de fyra delkriterierna: trovärdighet, överförbar-

het, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighetskriteriet innebär att forskaren i sitt arbete följer uppsatta regler för att på detta 

sätt skapa trovärdighet för arbetet (Bryman 2011, 354–355). Då denna studie innefattar inter-

vjuer och det därigenom finns förhållningsregler i form av etiska aspekter att förhålla sig till 

har studien i möjligaste mån försökt upprätthålla dessa förhållningsregler. Något som skulle 

kunna vara ett problem är att informanterna inte i efterhand har fått kontrollera resultatet från 

intervjuerna och på så sätt bekräfta att resultatet speglar den verklighet de upplever. För att öka 

trovärdigheten i studien har intervjuresultaten istället i största möjliga mån redovisats sakligt 

utan någon dold agenda. Lärarnas upplevelser har även kopplats samman med den tidigare 

forskningen på området för att underbygga lärarnas upplevelser och på så sätt öka trovärdig-

heten.  

Överförbarhetskriteriet utgår från att det resultat en studie kommit fram till ska kunna bestå i 

en ”annan kontext, situation eller i samma kontext vi en annan tidpunkt” (Bryman 2011, 355). 

Överförbarhet kan därigenom tolkas som att samma resultat som uppkommit i denna studie ska 

uppkomma vid intervju av andra samhällskunskapslärare eller genom analyserandet av andra 

läromedel. Huruvida detta är fallet går inte med säkerhet att uttala sig om. Även om det går, 

utifrån tidigare forskning på området tillsammans med intervjuresultaten, att urskilja mönster 
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är varje lärares upplevelser av verkligheten unik och variationer kan förekomma. Det hade dock 

varit intressant att intervjua fler personer för att se om resultatet består. Då läromedlens innehåll 

ska följa ämnesplanen är det rimligt att utgå från att många läromedel inom samhällskunskap 

behandlar ungefär samma innehåll. Då läromedlen i denna undersökning analyseras utifrån att 

vara en resurs som påverkar lärarnas förutsättningar och dessutom är de läromedel som infor-

manterna jobbar med är det inte studiens syfte att kunna generalisera huruvida det ser ut på 

dessa sätt i alla läromedel. 

Kriteriet pålitlighet innebär att forskaren gör en ”fullständig och tillgänglig redogörelse” (Bry-

man 2011, 355) av de olika forskningsfaser som ingår i studien. För att tillmötesgå detta krite-

rium så har alla faser i forskningsprocessen redovisats så transparent som möjligt genom att 

precisera och klargöra bland annat tillvägagångssätt och analysverktyg samt genom att moti-

vera de olika val som gjorts under studiens gång.     

Möjlighet att styrka och konfirmera är även ett kriterium för att mäta uppsatsens kvalitet. Fokus 

i detta kriterium är forskarens objektivitet och hur detta ska kunna garanteras i uppsatsen. För 

att slutsatserna i ett arbete ska kunna styrkas är det viktigt att garantera att någon medveten 

påverkan, i from av personliga värderingar eller teoretisk inriktning, inte skett. Då denna upp-

sats har behandlat material som ska tolkas är ett helt objektivt förhållningssätt en omöjlighet. 

När tolkningar i denna uppsats gjorts har det dock funnits en genomgående strävan att lämna 

personliga åsikter och värderingar utanför arbetet.     

Då studien har ett förhållandevis begränsat urval känns det viktigt att även i detta avsnitt dis-

kutera uppsatsens generaliserbarhet. Att utifrån uppsatsen urval dra några större generella slut-

satser om samhällskunskapslärares förutsättningar för att implementera undervisning för håll-

bar utveckling är svårt. Denna studie bör istället ses som ett exempel på hur lärares förutsätt-

ningar för undervisning för hållbar utveckling ser ut och hur dessa kan synliggöras utifrån olika 

perspektiv.   
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5. Resultatanalys 

I denna del presenteras de resultat som uppkommit under studien. Då studien omfattar två em-

piriska undersökningar kommer följande resultatdel också att delas upp utifrån de två utförda 

undersökningarna. Syftet med att dela upp resultatet i två delar är för att underlätta läsarens 

förståelse för de olika perspektiv som studien behandlar.  

Avsnitt 5.1 kommer att behandla de intervjuade samhällskunskapslärarnas utsagor gällande 

sina egna förutsättningar för undervisning för hållbar utveckling. I avsnitt 5.2 kommer resultatet 

från läromedelsgranskningen att behandlas.  

5.1 Lärarperspektivet  

För att lärare ska kunna implementera någonting nytt in i den undervisande skolverksamheten 

behöver lärare utifrån implementeringsteori förståelse för vad som ska implementeras, en vilja 

att sedan göra det och sedan förutsättningar att faktiskt kunna implementera det som ska imple-

menteras.  

5.1.1 Förstå 

Då förståelse för vad som ska implementeras är central för att implementeringen vidare ska 

kunna ske ställdes frågor under intervjuerna som berörde begreppet hållbar utveckling och 

undervisning för hållbar utveckling. Dessa frågor ställdes för att bringa klarhet i just lärarnas 

förståelse dessa begrepp. Redan i början av intervjuerna uppkom tankar om den miljödimension 

som hållbar utveckling innehåller. Ett talande exempel från en av intervjupersonerna lyder som 

följande.  

B: Distinktionen på hållbar utveckling är ju också intressant men jag tror att många gör som jag att 

man tänker framförallt på miljöfrågor. Också fysisk miljö, miljögifter, växthuseffekten och sen när 

man börjar gräva i det så öppnas liksom ett myller av frågor som också är hållbar utveckling.  

Det resonemang som framkommer i lärare B:s utsaga uppkom även i intervjun med lärare A. 

De båda tillfrågade lärarna menade att de först och främst förknippar begreppet hållbar utveckl-

ing med miljödimensionen, vilket också är ett framträdande perspektiv alltigenom intervjuerna. 

Det framkom dock i intervjuerna att lärarna ser på hållbar utveckling som ett komplext begrepp 

där det flesta ämnesområden inom samhällskunskapen faktiskt kan kategoriseras in under be-

greppet hållbar utveckling. Ett resonemang från lärare A får illustrera den gemensamma och 

alltigenom genomgående synen på begreppets komplexitet.  
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A: I samhällskunskapen är det svårt att inte ta upp ämnen som på något sätt är kopplat till hållbar 

utveckling. (…) allting kan väl få plats i socialt, det sociala perspektivet. 

Det som framkommer i intervjuerna med dessa två lärare är lärarnas förståelse för begreppets 

komplexitet. Lärarna menar att hållbar utveckling vid första anblick sammankopplas med miljö 

men att hållbar utveckling kan vara så mycket mer vid närmare eftertanke. Även om de inter-

vjuade lärarna visar förståelse för begreppet och dess komplexitet och breda innehåll återkom-

mer tankarna ofta till miljödimensionen under intervjuerna. Hur förståelsen för begreppet håll-

bar utveckling påverkar lärarnas sätt att se på undervisning för hållbar utveckling och stödet för 

implementering av hållbar utveckling återkommer vi till senare under denna rubrik. 

Förståelsen för vad begreppet undervisning för hållbar utveckling innebär och dess relation till 

ämnet samhällskunskap fanns det oklarheter kring i båda intervjuerna även om begreppets de-

finition bara behövde fastställas i den ena intervjun. De oklarheter som fanns kring begreppets 

innebörd kan utläsas i följande svar gällande undervisning för hållbar utveckling.  

A: Ja just det här undervisning för hållbar utveckling vet jag inte om jag är så bekant med. Men 

hållbar utveckling såklart, ja.   

B: Det du pekar på nu, det har jag inte tänkt på.     

Det framkommer tydligt i ovanstående svar att det finns otydligheter kring begreppet undervis-

ning för hållbar utveckling. I svaret på frågan beskriver lärare A tydligt att kännedomen om 

undervisning för hållbar utveckling saknas men efter att ha fått definitionen förklarad visar 

lärare A på förståelse för begreppets innebörd. Till skillnad från lärare A har lärare B kännedom 

om begreppet och behöver ingen vidare definition av begreppet, dock menar läraren att begrep-

pet i relation till samhällskunskap inte är något som läraren i fråga har tänkt på. Det som fram-

kommer i den utsaga lärare B ger kan tolkas på så sätt att läraren inte kopplat samman under-

visning för hållbar utveckling med just samhällskunskap. Detta kan, som tidigare nämnts, ha 

att göra med att begreppet till så stor del förknippas med miljödimensionen och av den anled-

ningen möjligen inte ses som en del av samhällskunskapsämnet. Sammanfattningsvis finns det 

således en förståelse för vad begreppet undervisning för hållbar utveckling innebär även om det 

fanns frågetecken kring begreppet till en början. 

Det fanns en betydande medvetenhet om och förståelse för skolans uppdrag om att jobba för 

hållbar utveckling i samhället från lärarna. En av lärarna beskrev sin upplevelse av uppdraget 

som följande, vilket också får illustrera den dominerande uppfattningen under intervjuerna. 
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A: Det är viktigt att vi jobbar med det. (…) just med samhällskunskap är det inte så svårt att väva in 

det, men det kan ju lätt bli att det blir om istället för för eftersom vi har så mycket annat vi ska göra 

också. Alltså det är ju lätt då att man fokuserar på det som blir ja men typ faktabaserat och svårt att 

göra för att de ska förändra sig. Men det tänker jag är överlag, det handlar inte bara om hållbar 

utveckling utan de är liksom allt. 

I detta citat framkom en förståelse för att skolan ska jobba för förändring gällande hållbar ut-

veckling och det uppkom även i samtliga intervjuer en medvetenhet och förståelse för varför 

skolan har detta uppdrag.  

Förståelse för vad som ska implementeras handlar inte bara om förståelse för begreppen utan 

även förståelse för vilket stöd interventionen har i styrdokumenten. Under intervjun ställdes 

frågor för att undersöka lärarnas förståelse för vilket stöd styrdokumenten ger undervisning för 

hållbar utveckling. I svaren på dessa frågor uttryckte båda intervjupersonerna att de upplevde 

att det fanns ett stöd i styrdokumenten och därigenom också en förutsättning för dem att arbeta 

med undervisning för hållbar utveckling i sin undervisning. En lärare beskrev stödet för under-

visning för hållbar utveckling i Lgy11 på följande sätt.  

B: (…) men det är ju givetvis så att förutsättningar finns ju där, så är det ju med skolarbete överhu-

vudtaget. Det går ju att göra mycket, förutsättningarna finns ju där. Läroplanen är ju sådan att man 

kan, … man kan säkert omformulera vissa moment så att de ska handla om hållbar utveckling också 

i momenten. Så det tror jag ju. Sen rent didaktiskt hur man gör, alltså när man tar upp det, på vilket 

sätt som det kommer in är ju lite svårare. 

Förståelsen för att läroplanen ger lärare förutsättningar för att jobba med undervisning för håll-

bar utveckling uttrycks tydligt i ovanstående citat.  

Något som ofta tas upp genomgående under båda intervjuerna är vad hållbar utveckling innebär 

för läraren själv och att detta i stort påverkar hur läraren ser på stödet och förutsättningarna för 

att arbeta med undervisning för hållbar utveckling. I ett resonemang om stödet för undervisning 

för hållbar utveckling i ämnesplanen för samhällskunskapskurserna framförs följande.  

A: (…) alltså det blir ju en sådan liten del om man tänker hållbar utveckling som fokus på miljön. 

Men om man tänker hållbar utveckling som det större med det sociala också då kanske man har mer 

stöd för det. Men det beror ju också på hur man bestämmer sig för vad hållbar utveckling är för mig, 

men alltså har man ett mer vidgat perspektiv så får man väl med det i alla moment som man jobbar 

med, man kanske inte alltid tänker på det.  
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Precis som utsagan ovan beskriver så menade lärarna i de båda intervjuerna att det finns stöd 

för arbete med undervisning för hållbar utveckling inom ämnesplanen för samhällskunskap. 

Dock verkar stödet enligt lärare A:s utsaga påverkas av förståelsen för begreppet hållbar ut-

veckling. Läraren slår fast att om hållbar utveckling bara ses ur ett miljöperspektiv förefaller 

stödet för undervisning för hållbar utveckling inom samhällskunskapsämnet som svagare än 

om hållbar utveckling ses ur ett bredare perspektiv. En tolkning av detta skulle då kunna vara 

att lärarnas förståelse för vad begreppet hållbar utveckling innehåller har betydelse för vilket 

stöd de upplever finns för hållbar utveckling i styrdokumenten och vidare hur och i vilken kon-

text läraren sedan väljer att jobba med hållbar utveckling i undervisningen. 

5.1.2 Vilja 

Ännu en förutsättning för att något ska kunna implementeras i skolan är att det finns en vilja att 

genomföra interventionen. För att undersöka om viljan fanns för att implementera undervisning 

för hållbar utveckling fick lärarna svara på frågor om hur de såg på skolledningens arbete för 

och deras egna arbete med undervisning för hållbar utveckling. Under båda intervjuerna fram-

kommer det från lärarna att det finns en vilja uppifrån, det vill säga från skolledningen, att 

undervisning för hållbar utveckling ska genomsyra undervisningen.   

A: Ja min chef har ju tryckt på att undervisning för hållbar utveckling, (…) det är något hen vill att 

vi på hela skolan ska jobba med, så hen har tryckt på det i ledningsgruppen. Så ja, det är någonting 

som vi jobbar med aktivt och ska jobba med aktivt utifrån ledningen. 

Denna utsaga exemplifierar tydligt den vilja som lärarna uppfattar finns från skolledningen för 

att undervisning för hållbar utveckling ska implementeras i undervisningen. Även lärare B me-

nade under intervjun att det fanns en vilja från skolledningen att lärarna på skolan skulle arbeta 

med undervisning för hållbar utveckling. Vad arbete med undervisning för hållbar utveckling 

ska innehålla mer precist beskrivs som av lärarna som följande.  

A: Alltså det finns liksom uppifrån att det här…, våra elever ska veta vad globala målen är när de 

slutar här och att de kan vara med och påverka också. 

B: Men som sagt, globala målen, skolans målsättning. Som är tydligast på decennier, för vi har inte 

riktigt haft någonting (…).  

Lärarna anger tydligt att det är i de globala målen som arbetet med undervisning för hållbar 

utveckling ska ha sin utgångspunkt. Att det finns en vilja från ledningshåll att arbeta med under-

visning för hållbar utveckling skapar självfallet förutsättningar för lärare att just jobba med 
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detta. För att detta dock ska göras behöver det finns en vilja även från läraren. Viljan att jobba 

med undervisning för hållbar utveckling verkar dock inte komma helt förutsättningslöst till lä-

raren utan verkar påverkas av vilka förutsättningar läraren upplever sig ha.  

A: Jo men det är också någonting jag försöker, alltså jag vill hjälpa dem och påverka dem men man 

når ju heller inte alltid fram.  

I detta exempel där läraren resonerar om sitt aktiva jobb med undervisning för hållbar utveckl-

ing blir lärarens vilja tydlig och att det finns en vilja från lärarens sida för denna typ av arbete 

och frågor. Läraren tar samtidigt upp svårigheter med att nå fram till eleverna vid arbete med 

dessa frågor vilket verkar påverka utfallet av lärarens vilja. Lärarens förutsättningar för att nå 

fram till eleverna återkommer vi dock till senare i texten. En annan reaktion på att just arbeta 

med dessa frågor finns i detta exempel.  

B: Så det är med friskt mod man försöker jobba med det där men samtidigt kanske jag är en suckande 

människa, att jag tycker att det är drygt alltså, det är svårt. 

Det som framgår tydligt i denna utsaga är att ämnesområdet förknippas med en viss svårighet 

och en vidare tolkning av detta är att svårigheten i sig då påverkar viljan att jobba med dessa 

frågor. 

Lärarens vilja att jobba med dessa frågor kom också upp i samband med lärarnas resonemang 

kring det faktum att begreppet hållbar utveckling är frånvarande i kunskapskraven för samhälls-

kunskap. Det blev tydligt att viljan spelar stor roll för vad som tas upp gällande hållbar utveckl-

ing då det centrala innehållet och kunskapskraven brister gällande förekomsten av begreppet 

hållbar utveckling.       

A: Ja men just med samhällskunskapen blir det ju såhär, ja då blir det ju vad jag väljer att plocka in. 

(…) för mig spelar det inte så stor roll att det inte står uttryckligen, jag vet ju med mig att det finns. 

Alltså det är något jag ska jobba med och på så sätt så spelar det inte så stor roll.   

Lärare A menade i sin utsaga att hållbar utvecklingsbegreppets frånvaro i kunskapskraven för 

läraren själv i fråga inte spelade någon roll. Det framkommer dock i samma svar att läraren 

menar att det då istället är upp till läraren själva att ta upp dessa frågor i undervisningen vilket 

direkt knyter ann till lärarens vilja gällande att bedriva undervisning kring dessa frågor. Lärare 

B resonerade också kring frånvaron av begreppet hållbar utveckling och menade att konsekven-

serna av detta skulle vara följande.    
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B: Ja det är klart att då tas det ju inte upp, vi är ju styrda av det där [styrdokumenten] och man hinner 

ju inte med i alla fall. 

Istället för att som lärare A påpekar att det blir lärarens vilja att ta upp dessa ämnen som be-

stämmer om hållbar utveckling tas upp eller ej kan utsagan lärare B ger tolkas som att det är 

mer än bara viljan som påverkar om ett ämnes uppkomst i undervisningen eller ej. Läraren 

menar vidare att den tid en lärare har till förfogande begränsar lärarens möjlighet att faktiskt 

utöva sin vilja och jobba med frågor som inte direkt eller explicit tas upp i ämnesplanen eller 

kunskapskraven men kan kopplas till samhällskunskapsämnet. Resonemang om tid som be-

gränsande förutsättning för lärarens arbete med hållbar utveckling återkommer nedan under 

rubriken kunna.  

5.1.3 Kunna 

En sista förutsättning för att något ska implementeras in i skolan är att läraren, frontbyråkraten, 

har resurser och förmåga att genomföra interventionen i sin undervisning. De båda intervjuade 

lärarna pekar på att tidsbrist är ett stort problem som hämmar lärarnas förutsättningar för och 

förmåga att arbeta med undervisning för hållbar utveckling. En lärare uttrycker sig som följande 

vid resonemang kring undervisning för hållbar utveckling som en del av samhällskunskapen.  

B: Det får inte heller bli så att det blir ytterligare en grej, för så är det ju litegrann. Jag har inte 

detaljläst de här kursmålen och jämfört över tid men min känsla är att det liksom, här är en grej till. 

Lärare B påpekar att hållbar utveckling blir ytterligare en sak av alla som det finns förväntningar 

på att samhällskunskapslärare ska implementera. Detta ofta utan att mer resurser införs eller 

något för den delen tas bort. Att lärarna upplever tidsbrist till följd av ett stort innehåll i kurserna 

framkommer tydligt i intervjuerna. Lärare A beskriver det som följande.  

A: Det är så himla mycket som vi ska hinna med i 1 kursen just för där är det ju också med i kun-

skapskraven, alltså varje liten punkt kan man ju nästan bocka av från centralt innehåll i kunskaps-

kraven (…).  

De båda lärarna pekade på att innehållet framförallt i samhällskunskap 1 kursen innefattar så 

mycket stoff att det är svårt att hinna med att ta upp det som faktiskt explicit finns uttryckt i det 

centralt innehållet och kunskapskraven. Att vid en sådan upplevd tidsbrist ta in något som inte 

explicit finns uttryckt i kunskapskraven blev föremål för olika resonemang under intervjuerna. 

När frånvaron av begreppet hållbar utveckling i kunskapskraven diskuterades i intervjuerna 

uppkom just tidsbristen som något som påverkade lärarens förmåga att genomföra undervisning 
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för hållbar utveckling. Lärare B uttryckte tydligt, till skillnad från lärare A, att det var en brist 

att hållbar utveckling inte fanns med explicit. Läraren i fråga resonerade som följande angående 

vilka konsekvenser det får att hållbar utveckling inte finns uttryckt.   

B: Ja det är klart att då tas det ju inte upp, vi är ju styrda av det där [styrdokumenten] och man hinner 

ju inte med i alla fall. 

Lärare B menade uttryckligen att om begreppet hållbar utveckling inte finns med så kommer 

detta heller inte att behandlas på grund av den tidsbrist läraren känner för att hinna med allt 

övrigt stoff. Lärare A ansåg däremot att konsekvenserna av begreppets frånvaro inte nödvän-

digtvis behövde betyda att hållbar utveckling inte undervisades om. Lärare A resonerade som 

följande.  

A: I samhällskunskapen är det svårt att inte ta upp ämnen som på något sätt är kopplat till hållbar 

utveckling. (…) allting kan väl få plats i socialt, det sociala perspektivet. Så ja jag tänker att vi jobbar 

nog med det fast man inte tänker på det. 

Lärare A menade istället att hållbar utveckling faktiskt tas upp även fast det inte explicit finns 

med i kunskapskraven. Vidare menade läraren dock att hållbar utveckling kanske arbetas med 

utan att läraren i fråga reflekterar över det. En tolkning utifrån detta perspektiv är att lärarna 

själva upplever att de får in olika aspekter av hållbar utveckling i sin undervisning genom att 

jobba med de ämnen som tas upp i kunskapskraven och att dessa då kan kopplas till hållbar 

utveckling på olika sätt. Detta kan ses som ett sätt för läraren att slippa att hållbar utveckling 

blir något ytterligare som ska in. Ungefär samma resonemang blir tydligt i följande uttalande 

från lärare B.   

B: (…) det är ju bara det att önskebrunnen är ju full med mynt, också vill man lägga på hållbar 

utveckling också. Och då är frågan hur man kan lösa detta samtidigt kanske, försöka vara smartare 

och få med olika saker men det ska ju också vara tydligt för eleverna. Så därför så, ja (…) men 

tanken är ju att bredda begreppet hållbar utveckling då och säga att det kommer med när vi diskuterar 

minoriteter, till exempel olika typer av politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. 

Lärare B uttrycker att för att kunna få in begreppet i undervisningen så säger läraren i fråga att 

hållbar utveckling kommer in i de olika ämnena som läraren redan pratar om i sin undervisning. 

Detta är likt det resonemang som lärare A förde. Om och hur ämnenas koppling till hållbar 

utveckling uppmärksammas för eleverna när lärarna själva drar dessa kopplingar, och detta 

ibland utan att lärarna själva tänker på det, förblir något oklart i intervjuerna. Lärare A beskriver 

situationen som följande. 
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A: (…) alltså det pratar man ju om hela tiden även om man inte säger till eleverna ”det här handlar 

om hållbar utveckling”. Men ja, därför skulle jag säga något om de globala målen i min ena sam-

hällskunskapsklass då skulle de säga ”det där har vi gjort på naturkunskapen, måste vi göra det här 

också?”.  

En tolkning av detta uttalande är att eleverna inte alltid uppmärksammas på att de ämnen eller 

frågor som behandlas i undervisningen går att koppla till hållbar utveckling. Detta för att läraren 

inte vill riskera att det blir för mycket upprepning för eleverna och att de ska känna att de redan 

arbetat med detta. Detta visar på hur komplext begreppet hållbar utveckling är och att det kan 

vara svårt för eleverna att se de olika aspekterna begreppet innehåller. Något som dock fram-

kommer med klarhet är just hur tidsbristen och att det redan fullspäckade innehållet i kurserna 

påverkar lärarens förmåga att faktiskt jobba med dessa frågor. Vid frågor om vad som behövdes 

för att lärarnas förutsättningar för att jobba med undervisning för hållbar utveckling skulle blir 

bättre uttrycktes just mer tid som en av de viktigaste sakerna för förändring.  

A: Mer tid. Mer tid för undervisning och att vara med eleverna och hjälp dem att tänka i de här 

banorna. (…) Ja men så är det ju alltid, man vill alltid ha mer tid och skulle man använda det till 

detta då? Jag vet inte, men kanske.   

Läraren menar att mer tid hade skapat bättre förutsättningar för läraren att arbeta med dessa 

frågor. Läraren uttrycker vidare att mer tid till undervisning hade också gett eleverna en större 

möjlighet att förstå frågor så komplexa och stora som hållbar utveckling. I båda intervjuerna 

framkom en osäkerhet kring huruvida den koppling som lärarna försökte dra mellan olika äm-

nen och hållbar utveckling faktiskt blev undervisning för hållbar utveckling. Båda lärarna ut-

tryckte att det kändes svårt att nå fram till eleverna med detta komplexa område och en lärare 

formulerade sitt resonemang enligt följande.  

B: Det är ett sådant oändligt stort område, svårt att nå fram och förutsättningar hänger så mycket på 

en själv. Man är ju också verktyget i alltihopa. Så att det är liksom, ja det skolverket kallar för 

reciprokt lärande, alltså att både eleven och läraren som lär sig saker i den här processen och ja det 

känns ju lite sådär. Man hade gärna velat haft något som man är van, kanske kommunens organisat-

ion eller slaget vid Lützen eller något sådant som är färdigt. 

En annan lärare uttryckte sig något likt.  

A: Jo men det är också någonting jag försöker, alltså jag vill hjälpa dem och påverka dem men man 

når ju heller inte alltid fram. Det kan vara så svårt att bara förstå de här grunderna att då blir det 

svårt att ta dem vidare och det är nog kanske det största problemet, då när som jag ser det just nu 

med det här. Att de man inte når fram till då, dem måste vi ju också få att bli en del av det här 

hållbara eller den hållbara utvecklingen. Och hur gör jag det när de inte ens förstår grunden? 
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Lärarna upplevde att just områdets storlek och komplexitet gjorde det svårt att nå fram till ele-

verna och något som var svårt att ta på. Att dessutom inte bara föra undervisning om hållbar 

utveckling utan att undervisningen faktiskt skulle blir för hållbar utveckling sågs som en utma-

ning som till stor del hängde på förutsättningarna i klassrummet och sedermera att eleverna kan 

ta till sig och förstå komplexiteten.     

A: Alltså det viktigaste är väl att de, lärsituationen över lag fungerar. Når jag inte fram då till mina 

elever då är det ju svårt att ens ha undervisning om. Och ska jag ha undervisning för så behöver jag 

ha elever som hänger med och hakar på. För även om man, alltså det handlar nog mer om arbetsro 

(…). Så det handlar nog om det att nå fram till elevgruppen och har man sådana elevgrupper som 

man inte når fram till då blir det jättesvårt att ta dem någonstans. Alltså, ja så det är nog viktigast. 

För att då kunna jobba med undervisning för hållbar utveckling var en av de viktigaste förut-

sättningarna tid att arbeta med eleverna i klassrummet. Lärare A menade att mer tid för under-

visning skulle hjälpa eleverna att tänka i dessa banor vilket sedermera skulle underlätta att 

uppnå en undervisning för hållbar utveckling. Lärare A ansåg också att arbetsron i klassrummet 

var en viktig faktor för att eleverna kan ta till sig informationen. Samtidigt som det fanns en 

förståelse och vilja från lärarna att lära för hållbar utveckling ansåg båda lärarna att det inte 

bara fanns en svårighet med att nå fram till eleverna utan också en svårighet i att veta om ens 

undervisningen ger något. Följande uttryck för detta gav en lärare.  

B: (…) däremot viljan att ta till sig det där är svårt att mäta.  

En annan lärare resonerade som följande.  

A: Det är svårt att mäta om man har lyckats med det också. Även om det kanske är det viktigaste att 

vi hjälper eleverna att utvecklas, men hur ser vi det? Och vi har dem i en kurs i ettan eller en kurs i 

tvåan och man har inte det långsiktiga perspektivet som man kanske har om man jobbar på högsta-

diet, då är man ändå med eleverna i tre år. Och nu ska jag gå från augusti till juni och ja … Det är 

väl också det som kanske gör det svårt, men inte att det blir mindre viktigt för det.  

Lärare A menade också att antalet timmar med eleverna i klassrummet påverkar förutsättning-

arna för att hinna lära för hållbar utveckling. Någonstans måste ju eleven först skaffa sig grund-

kunskaper för att sedan kunna klättra uppåt på den kognitiva stegen och använda dessa kun-

skaper för tillämpning och analys. Samma lärare uttryckte att det kändes lättare och naturligt 

att det blev mer undervisning för i kurs nummer två än det blir i kurs ett.   
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En annan faktor som lärarna i intervjuerna tyckte påverkade deras förutsättningar för att jobba 

med undervisning för hållbar utveckling är den begränsade tiden som lärare har tillsammans 

med andra lärare. Lärare B uttryckte sig på detta sätt kring detta.  

B: Tiden att jobba tillsammans kollegialt är ju, kan man också säga en begränsande faktor. Det är ju 

inte hållbart i längden heller utan man måste skapa forum där de här sakerna kan diskuteras och det 

här följs upp och det finns procedurer för hur det ska göras och vem som ska ta ansvar för vad och 

att det är långsiktighet i det så att det inte bara blir ett projekt (…).  

Lärare B menade att tid med andra lärare är en förutsättning för att arbetet med undervisning 

för hållbar utveckling ska utvecklas. Det fanns tankar i intervjun om att det lätt blir projekt 

istället för ett långvarigt pedagogiskt arbetssätt som ska genomsyra lärarens all undervisning. 

Det är således viktigt ansågs det i båda intervjuerna att en viktig förutsättning är att det skapas 

mer tid inte bara för arbetslag utan också för lärare undervisande i samma ämnen där de sinse-

mellan kan diskutera ämnesrelaterade och ämnesdidaktiska frågor. I ett arbetslag finns det ofta 

lärare med alla olika ämneskompetenser vilket väl kan vara så hjälpsamt i vissa situationer men 

i dessa intervjuer uttrycktes just möjligheten att sitta ner med andra samhällskunskapslärare 

som en viktig förutsättning för utveckling. Lärare A ansåg precis som lärare B att samarbete 

mellan lärarna är en viktig förutsättning för att arbetet med hållbar utveckling ska utvecklas till 

undervisning för hållbar utveckling och uttryckte sig på följande sätt.  

A: Men ja, det finns nog jättemycket som vi skulle kunna göra tillsammans och typ såhär planera 

och fundera kring moment hur kan man jobba med det här för att det blir just för lärande och inte 

bara om, eller lärande för. Så det finns nog, men det handlar ju också återigen det där om tid alltså 

att vi ska ha möjlighet att göra det. 

Att just utveckla arbetet med att gå från undervisning om hållbar utveckling till undervisning 

för hållbar utveckling sågs som något som speciellt skulle gynnas av samarbete med andra lä-

rare. Återigen tas tidsaspekten upp som den begränsande faktorn och lärare A menade vidare 

att detta är något som inte görs nu.   

A: (…) vi har ju inte riktigt förutsättningar för att jobba med saker tillsammans för vi har inte, alltså 

det är inte som schemalagd tid att vi har planeringstid tillsammans. Då handlar det ju om att vi ska 

hitta tid och möjlighet till att jobba med de här frågorna. 

Lärare A fick medhåll av detta från lärare B och det menades i intervjuerna att varför samarbetet 

idag så gott som inte existerar är för att förutsättningarna för det inte finns. Det finns ingen 

undsatt tid för planering och samtal samhällskunskapslärare emellan. En av de intervjuade 



 

38 

 

nämnde att samhällskunskapslärarna träffades två gånger en termin medan arbetslagen träffas 

en gång varje vecka. Det prioriteras följaktligen inte uppifrån att ge lärarna förutsättningar för 

att jobba tillsammans på arbetstid. Det framkom i båda intervjuerna att sådant arbete blir arbete 

utöver det vanliga arbetet, ett arbete som i så fall sker på lärarens fritid. I intervjun med lärare 

B framkom samma tankar och menade att samtal med andra samhällskunskapslärare är något 

önskvärt.  

B: Jag tror att det goda samtalet lärare emellan skulle kunna utveckla just det didaktiska. 

Lärare B menade att en viktig del i att implementera undervisning för hållbar utveckling är 

förutsättningen att kunna föra ett professionellt didaktiskt samtal med andra samhällskunskaps-

lärare.  

B: Dels också förutsättningarna att samarbeta med andra samhällslärare, att man skulle ha ett sam-

hällslärarlyft kanske för att man skulle kunna sitta ner och titta på olika material, diskutera dem, 

ungefär som man gjort med matten… det kanske kommer, jag vet inte. 

Att kunna diskutera frågor som hur undervisning för hållbar utveckling ska tas upp i samhälls-

kunskapen, vad som ska tas upp och när och på vilket sätt undervisning för hållbar utveckling 

kan skapas ansågs viktigt för implementeringen av undervisning för hållbar utveckling. Läraren 

efterfrågade något forum, i likhet med det läslyft som nu körs av Skolverket, där kunskaper i 

och om undervisning för hållbar utveckling gemensamt kunde utvecklas.     

Sammanfattningsvis summerade lärarna sina upplevda förutsättningar. De två lärarna menade 

överlag att det finns förutsättningar för att jobba med undervisning för hållbar utveckling i sam-

hällskunskapen men att finns saker som skulle förbättra lärarnas förutsättningar till att imple-

mentera interventionen.  

B: Det är komplext. Man skulle kunna hårdra vissa saker och säga att förutsättningarna är goda och 

sen ligga kvar där eller att säga att förutsättningarna är dåliga också ligga kvar och mata på för att 

stödja den tesen så där. Men jag är inte säker på hur det är, men jag tror i alla fall att det skulle kunna 

bli bättre och det är på väg att bli bättre. 

5.2 Läromedelsperspektivet  

Begreppet hållbar utveckling används förhållandevis sparsamt i de båda läromedlen. I det läro-

medel som NE står för har hållbar utveckling tillskrivits en helt egen underrubrik i kapitlet om 

samhällsekonomi där hållbar utveckling bearbetas. Utöver denna egna underrubrik är före-

komsten av begreppet hållbar utveckling näst intill obefintligt. Till skillnad från NE har hållbar 
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utveckling i Digilärs läromedel inte tilldelats ett eget kapitel eller underrubriker utan begreppet 

hållbar utveckling förekommer på flera olika ställen i boken. 

5.2.1 Vilka aspekter (ekologisk, ekonomisk och social) av begreppet hållbar utveckling repre-

senteras i texten där begreppet förekommer? 

I båda läromedlen refereras definitionen av begreppet hållbar utveckling till den definition som 

uppkom i Brundtlandrapporten 1987 och det talas om de tre dimensionerna ekologisk, ekono-

misk och social hållbar utveckling.   

Hållbar utveckling innehåller tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det på-

går en ständig diskussion om hur dessa dimensioner ska balanseras mot varandra. (Larsson u.å.) 

I utdraget från NE ges en övergripande bild av vad begreppet hållbar utveckling innefattar och 

vilka perspektiv begreppet innehåller. I en tillhörande textruta får läsaren även de olika 

aspekterna definierade. Liknande beskrivning finns i läromedlet från Digilär där aspekterna av 

hållbar utveckling framkommer. Till skillnad från NE definieras inte de tre aspekterna, ekolo-

gisk, ekonomisk och social hållbar utveckling, i läromedlet från Digilär även när dessa före-

kommer.  

Hållbar utveckling verkar framförallt förknippas med den ekonomiska aspekten i båda läro-

medlen och förekomsten av begreppet är som störst, och i NE:s fall är förekomsten uteslutande, 

i de ekonomiska kapitlen.  

Enligt kommissionen var hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Detta betyder att 

utvecklingen måste samtidigt vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Det räcker alltså inte 

med att en vara produceras på ett miljövänligt och effektivt sätt som ökar tillväxten utan man måste 

under produktionen dessutom ta hänsyn till de sociala följderna. (Waldt 2013a) 

Detta utdrag från Digilär är taget från ett avsnitt där det diskuteras hur målen om ökad tillväxt 

och målen om att bistå miljön ska kunna mötas. Diskussionen har sin utgångspunkt i produce-

randet av en vara och hur begreppet hållbar utveckling kan ses i relation till detta. Även om alla 

tre perspektiven av hållbar utveckling finns utskrivna i texten så förefaller det tydligt att be-

greppet ligger i ekonomisk kontext eftersom det är producerandet av en vara som är i fokus. 

Även i läromedlet från NE finns en tydlig koppling till ekonomi. Begreppet förekommer ute-

slutande i kapitel som på olika sätt behandlar ekonomi.  
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Begreppet hållbar utveckling utanför en ekonomisk kontext är i dessa undersökta läromedel 

helt icke existerande. Även när begreppen förekommer i andra kapitel som vid första anblick 

inte kanske kopplas till ekonomi förekommer begreppet i en ekonomisk kontext.  

Ekologismen vill inte att staten ska kontrollera samhällsekonomin utan även här förespråkar eko-

logismen en decentralisering och en småskalighet med småföretag nära konsumenten. Småskalig-

heten är viktig för att gynna närodlat och närproducerat som då ska minska de miljöfarliga transpor-

terna. Centralt är att satsa på en ekonomi som har en ekologiskt hållbar utveckling där hänsyn tas 

till jordens resurser och vår miljö. (Waldt 2013b) 

Detta är ett utdrag från kapitlet som behandlar de politiska ideologierna och vidare ekologism-

ens ekonomiska organisation. Det blir en tydlig koppling även här till den ekonomiska aspekten 

dels eftersom begreppet förekommer under rubriken ”ekonomisk organisation” men även ef-

tersom den ekologiska hållbara utvecklingen ställs i relation till ekonomin. I några fall i läro-

medlet Digilär förekommer begreppet utan att sättas i en ekonomisk kontext, ett exempel är i 

kapitlet om FN:s arbete med Agenda 2030 där hållbar utveckling nämns, dock utvecklas inte 

något resonemang kring begreppet utan hållbar utveckling blir ett ord bland många andra.  

Sammanfattningsvis går det att urskilja att begreppet hållbar utveckling i båda läromedlen har 

en tydlig ekonomisk förbindelse och att begreppet, när det diskuteras, förekommer i relation till 

ekonomiska aspekter. Även om samtliga aspekter, ekologisk, ekonomisk och social hållbar ut-

veckling, förekommer i texten är den ekonomiska kontexten avgörande för vilket intryck håll-

bar utveckling ger.  

5.2.2 Vilka konflikter och synergier mellan olika intressen och behov belyses i texten där be-

greppet hållbar utveckling förekommer? 

 I båda läromedlen framhålls det att det finns konflikter mellan den ekologiska, ekonomiska 

och sociala hållbara utvecklingen. Framförallt framhålls konflikten mellan den ekologiska och 

den ekonomiska utvecklingen.   

Högre levnadsstandard med ökad konsumtion och större energiförbrukning medför större miljöpå-

verkan. (…) Ekonomisk utveckling och högre levnadsstandard för världens fattiga befolkning – en 

viktig målsättning i sig – står alltså i konflikt med målet om ekologisk hållbarhet och minskade 

utsläpp av växthusgaser. (Larsson u.å.) 

Konflikten mellan ekologisk och ekonomisk utveckling beskrivs dels ur ett perspektiv där den 

för många länder så viktiga ekonomiska utveckling mot en högre levnadsstandard påverkar den 
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ekologiska utvecklingen negativt. Högre levnadsstandard kopplas i detta fall ihop med ökade 

utsläpp av fossila gaser vilket skapar konflikt mellan målet att få fler människor ut fattigdom 

och målet att minska utsläppen av miljöfarliga gaser.  

Jordens resurser är inte oändliga utan vi måste hushålla med dem. Dock räcker det inte med att en 

vara produceras på ett miljövänligt och effektivt sätt som leder till ökad tillväxt, utan man måste 

under produktionen dessutom ta hänsyn till de sociala följderna. Detta synsätt ställer stora krav på 

ett mer miljövänligt ekonomiskt system. (Waldt 2013a) 

Detta är annat perspektiv på konflikten mellan ekologisk utveckling och ekonomisk utveckling 

som tas upp framförallt i Digilär. Här utgår konflikten från att jordens resurser inte är oändliga 

men att tillväxten ändå ska fortsätta öka. I detta utdrag kommer också den sociala utvecklingen 

in på hörn när det förs fram tankar om att det inte räcker att en produkt är miljövänlig och leder 

till ökas tillväxt. En produkt måste också ”ta hänsyn till de sociala följderna”. Vad dessa soci-

ala följder är preciseras inte direkt i texten utan för den nyfikne läsaren finns det istället en länk 

i anslutning till texten om vilka sociala följder tillverkningen av etanol på den brasilianska 

landsbygden får. Ett tredje perspektiv på konflikten mellan ekologisk utveckling och ekono-

misk utveckling förekommer framförallt i NE:s läromedel och återknyter till konsumtion.  

Detta har gjort att många pratar om att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Synen på konsumtion 

varierar. Många hävdar att konsumtion är nödvändig för ett lands ekonomi och för att det ska finnas 

arbetstillfällen. Stor konsumtion ses som ett tecken på att landet är rikt. Konsumtionskritiker lyfter 

ofta fram den negativa påverkan på miljön som konsumtionen innebär. (Larsson u.å.) 

Som utdraget beskriver grundar sig konflikten i att den ekonomiska utveckling är beroende av 

konsumtion samtidigt som det krävs naturresurser för att kunna producera de varor som ska 

konsumeras. För vår ekonomiska utveckling är alltså konsumtion något positivt som ökar till-

växten medan konsumtionen samtidigt påverkar den ekologiska utvecklingen negativt med 

överanvändning av naturresurser, miljöfarliga utsläpp med mera.   

I Digilär belyses dock även den samverkan som ändå existerar mellan ekologisk hållbar ut-

veckling och ekonomisk hållbar utveckling. 

En hållbar utveckling kan från ett ekonomiskt perspektiv ses som något som verkligen gynnar eko-

nomin. Att satsa på miljöteknik som ger mer miljöeffektiv produktion har blivit allt viktigare för 

både företagen och hushållen. Att ha kunskap, humankapital, om miljöteknik kan vara en viktig del 

av ett samhälles produktionsfaktorer som kan skapa nya företag och därmed nya arbetstillfällen. 

(Waldt 2013a)  



 

42 

 

Behovet av att skapa miljövänlig teknik, som här ses som en förutsättning för att minska män-

niskans ekologiska avtryck, skapar också ekonomisk hållbar utveckling. Skapandet av ny mil-

jövänlig teknik bidrar således till att sänka de farliga utsläppen samt att det leder till nya jobb 

vilket får följden en ökad tillväxt vilket är positivt för den ekonomiska utvecklingen.  

5.2.3 På vilket sätt diskuteras begreppet hållbar utveckling utifrån ett långsiktigt perspektiv 

som spänner från dåtid till framtid? Samt utifrån ett brett perspektiv som sträcker sig från det 

globala till det lokala? 

Förekomsten av långsiktiga perspektiv på hållbar utveckling förefaller i dessa läromedel mer 

eller mindre icke existerande. Det närmaste ett långsiktigt perspektiv som går att hitta är i läro-

medlet från NE. Även om begreppet hållbar utveckling inte explicit används i detta utdrag fanns 

det en poäng att ändå ta med detta utdrag då det förekom under rubriken Konsumtion och håll-

bar utveckling.  

I mitten av 1900-talet saknade de flesta svenskar fortfarande egen bil, medan dagens familjer ofta 

har två bilar. Vi reser mycket mer än tidigare och många svenskar har i dag råd att ta flyget för att 

tillbringa semestern i exempelvis Thailand. Det är till och med vanligt att människor konsumerar 

för att imponera på andra, för att bli lite gladare eller helt enkelt av vana. (Larsson u.å.) 

I detta utdrag belyses läsaren om hur konsumtionen under en längre period har förändrats och 

vilka konsekvenser konsumtionens utveckling för med sig och detta i relation till hållbar ut-

veckling.  

Perspektiv som stäcker sig från det globala till det lokala är, precis som resonemang som 

sträcker sig från dåtid till nutid, i stort sett obefintliga i båda läromedlen.  

Detta begrepp [hållbar utveckling] har slagit igenom, och det råder bred enighet om att hållbar ut-

veckling ska vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen såväl lokalt som globalt. (Lars-

son u.å.) 

Den enda gången hållbar utveckling nämns i relation till ett lokalt-globalt perspektiv är när 

begreppet definieras utifrån Brundtlandrapporten. Det förekommer dock inget djupare resone-

mang kring hur förbindelsen mellan det lokala och globala ser ut i någon av böckerna.  
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5.2.4 På vilket sätt har uppgifter utformats efter problemlösning, kritiskt tänkande och hand-

lingsberedskap? 

Överlag är det väldigt få elevuppgifter där begreppet hållbar utveckling framkommer. I båda 

läromedlen anträffas uppgifter där eleverna ska redogöra för begreppet hållbar utveckling. I 

Digilär (Waldt 2013a) får eleven enbart redogöra för vad begreppet innebär medan i NE för-

djupas frågan till att även ta upp ett individperspektiv. Eleven ska ”ge exempel på hur du kan 

bidra till en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet” samt ”diskutera och fundera på om 

du kan göra mer för att bidra till en hållbar utveckling” (Larsson u.å.). I uppgiften från NE blir 

det tydligt att eleven inte bara får redogöra för sina kunskaper om begreppet hållbar utveckling 

utan också fundera och diskutera sitt eget handlande för att bidra till en hållbar utveckling. Detta 

kan tolkas som att eleven får tillfälle att utveckling sin egen handlingsförmåga vilket ligger i 

led med den pedagogiska grundtanken i undervisning för hållbar utveckling.  

Det förekommer få uppgifter i båda läromedlen där problemlösningsförmågan övas. Ett exem-

pel där eleverna får öva på förmågan att lösa problem är i uppgiften ”Ett grönare BNP-mått?” 

(bilaga 2) från Digilär (Waldt 2013a). I denna uppgift diskuterar eleverna vilka problem det 

finns med att mäta tillväxt och att samtidigt ta hänsyn till sociala och ekologiska aspekter. Ele-

verna ska även försöka komma på och lösa hur de ska hitta ett bra mått på tillväxt som tar 

hänsyn till det sociala och ekologiska aspekterna. Här får eleverna själva komma med idéer på 

hur tillväxt ska mätas och lösa problemen med de sociala och ekologiska begränsningar som 

begreppet idag har. Denna uppgift riktar då in sig på elevernas problemlösningsförmåga vilket 

också är något som ska uppmuntras vid undervisning för hållbar utveckling.  

I NE:s läromedel förkommer uppgifter där det kritiska tänkandet övas. Ett exempel på en sådan 

uppgift är Undersök och utvärdera hållbarhetsarbetet på din skola (bilaga 3). I denna uppgift 

ska eleverna undersöka hur elever, personal, och skolledning ser på skolans arbete med hållbar 

utveckling, om skolan har någon handlingsplan samt diskutera om skolan följer planen och vad 

som mer ”kan göras för att säkerställa en hållbar framtid”.  Här får alltså eleverna undersöka 

och sedan kritiskt granska de uppgifter som eleverna får fram. Detta övar elevernas förmåga att 

tänka kritiskt vilket är en central del i undervisning för hållbar utveckling.    
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5.2.5 Vad lämnas oproblematiserat? Vilka perspektiv väljs bort? 

De perspektiv som behandlas i läromedlen är, som ovan beskrivit, framförallt det ekonomiska 

perspektivet på hållbar utveckling. Även fast de andra perspektiven nämns beskrivs dessa i 

förhållande till ekonomi vilket gör att det går att tala om en ekonomisk diskurs.  

Det som lämnas oproblematiserat i relation till denna ekonomiska diskurs är framförallt den 

sociala dimensionen på hållbar utveckling. Även om begreppet social utveckling nämns i läro-

medlen benämns dess innehållsliga aspekter så som fördelning, behov, jämlikhet, jämställdhet 

och rättigheter i ytterst liten utsträckning om det ens nämns alls. Det är exempelvis endast i 

läromedlet från NE som social hållbar utveckling definieras. Den ekologiska dimensionen 

nämns inte i någon större utsträckning heller. I båda läromedlen berör texterna bland annat 

koldioxidutsläpp och jordens icke-oändliga resurser i relation till konsumtion och i en ekono-

misk diskurs.   

Även det komplexa sambandet som finns mellan de tre dimensionerna lämnas mer eller mindre 

outforskat och oproblematiserat när inte alla dimensioner tas upp och problematiseras.   
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6. Diskussion och slutsats  

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till implementeringsteori samt den tidigare forsk-

ning som finns på området. Avsnittets struktur följer de frågeställningar som uppsatsen har för 

avsikt att besvara. 

6.1 Hur upplever samhällskunskapslärare sina förutsättningar gällande under-

visning för hållbar utveckling? 

I resultatet framkommer det att de intervjuade lärarna till viss del ser på sina förutsättningar för 

att implementera undervisning för hållbar utveckling som goda. Även fast lärarna upplever för-

utsättningarna som förhållandevis goda så är förutsättningarna för att implementera undervis-

ning för hållbar utveckling inte helt oproblematiska och lärarna tar upp flera faktorer som på-

verkar förutsättningarna för implementering. Lärarna upplevde att det fanns vissa svårigheter 

med att implementera och jobba med undervisning för hållbar utveckling. De faktorer som 

framkom fanns, utifrån implementeringsteori, främst i relation till att kunna.  

Precis som i Borg (2011, 30) var den ekologiska dimensionen den dimension som vid första 

anblick förknippades med hållbar utveckling. Resultatet i denna studie visade att lärarens för-

ståelse för och uppfattade innebörd av hållbar utveckling påverkar vilket stöd läraren upplevde 

fanns i styrdokumenten för att bedriva undervisning för hållbar utveckling och vidare hur under-

visning för hållbar utveckling implementeras. Ser läraren på hållbar utveckling från ett huvud-

sakligt ekologiskt/miljöperspektiv upplevdes inte stödet för att bedriva undervisning för hållbar 

utveckling finnas i lika stor utsträckning som när begreppet vidgas. Lärarens förståelse för be-

greppet påverkar således implementeringen av undervisning för hållbar utveckling. Detta ligger 

i linje med Borg (2011, 32) som menar att lärares olika ämnestraditioner påverkar lärarens för-

ståelse för begreppet samt vilka barriärer, svårigheter, läraren upplever vid implementeringen 

av hållbar utveckling.  

Om förståelsen för begreppet hållbar utveckling huvudsakligen förknippas med det naturveten-

skapliga ekologiska perspektivet påverkas inte bara stödet för att bedriva undervisning för håll-

bar utveckling utan också vilket innehåll läraren tar upp i sin undervisning i anslutning till håll-

bar utveckling. Ett för stort fokus på det naturvetenskapliga utestänger möjligheten att imple-

mentera och problematisera de andra dimensionerna av hållbar utveckling vilket är något som 

även Torbjörnsson (2014, 72) framhåller.  
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Lärarna upplevde att tidsbrist till stor del påverkar deras förmåga att kunna implementera under-

visning för hållbar utveckling. Tidsbristen yttrar sig inte bara på ett sätt utan innefattar flera 

olika faktorer som försvårar implementeringen. Till att börja med upplevdes ämnesinnehållet i 

framförallt samhällskunskap 1 som mycket omfattande och att hållbar utveckling blir ännu en 

sak att ta in utan att något annat tas bort vilket ökar den redan upplevda tidsbristen. 

Det fanns delade meningar om vilka konsekvenser som följer de faktum att hållbar utveckling 

inte förekommer i ämnesplanen för samhällskunskapskurserna. En konsekvens som utrycktes 

är att det blir upp till varje enskild lärare att implementera hållbar utveckling när det inte explicit 

finns med ämnesplanen. Antingen väljer då läraren att ta med hållbar utveckling i undervis-

ningen eller så väljs det omedvetet eller medvetet bort på grund av exempelvis tidsbrist, vilket 

var en anledning som framkom i resultatet. Vilka elever som får utbildning för hållbar utveckl-

ing förefaller i detta fall i hög grad bero på lärarens egna vilja att plocka in hållbar utveckling. 

Detta leder följaktligen till att vissa elever får en utbildning präglad av undervisning för hållbar 

utveckling medan andra inte får det. Detta är även något som också bekräftas i en rapport från 

Naturskyddsföreningen (2017) där det framkom att vilka elever som får utbildning i hållbar 

utveckling förefaller slumpartad. Skolan ska bygga på jämlikhet och likvärdiga kunskaper, det 

ska med andra ord inte ha någon betydelse var i landet eleven undervisas (SFS 2010:800; Skol-

verket 2011) eller vilken lärare eleven har. Att hållbar utveckling inte explicit tas upp i ämnes-

planen för samhällskunskap skulle, utifrån de konsekvenser som identifierats, kunna leda till 

en ojämlik utbildning på området hållbar utveckling.  

Resultatet visade också att lärarna efterfrågar mer tid för arbete med kolleger både inom samma 

och olika ämnen för att kunna utveckla undervisningen mot undervisning för hållbar utveckling, 

något som även uppkom i forskning från Gyberg och Löfgren (2016). Det uppfattades som 

positivt och önskvärt att få tid tillsammans med andra samhällskunskapslärare för att kunna 

jobba med didaktiska frågor så som hur, när och på vilket sätt hållbar utveckling ska tas upp i 

samhällskunskapen. Detta ligger i linje med vad tidigare forskning från både Borg (2011) och 

Öhman (2006) säger gällande att exempel på hur undervisning för hållbar utveckling kan jobbas 

med önskas från lärare. Just det didaktiska frågorna hur, när och på vilket sätt lärarna ska jobba 

med hållbar utveckling verkar vara ett återkommande problem som lärare påtalade i studier 

redan 2001. Mer tid tillsammans med kollegor skulle alltså underlätta för implementeringen då 

erfarenheter kan utbytas och didaktiska frågor och exempel kan lyftas.  



 

47 

 

6.2 Hur framställs hållbar utveckling explicit i läromedel för samhällskunskap på 

gymnasial nivå? 

Ur implementeringssynpunkt är läromedlet att betraktas som en resurs för läraren som vidare 

påverkar lärarens förmåga att kunna implementera hållbar utveckling. Som tidigare nämnt 

(Linde 2012; Molin 2006; Skolverket 2006) så påverkar läromedlets innehåll lärarens utform-

ning av innehållet i undervisningen. Läromedlen baseras i sin helhet på de ämnesplaner som 

finns för respektive ämne. Då hållbar utveckling inte explicit förekommer i ämnesplanen för 

samhällskunskap och det inte finns explicita mål som ska uppnås gällande hållbar utveckling 

kanske den begränsade förekomsten av begreppet inte förefaller så förvånande. Detta blir ur 

implementeringssynpunkt problematiskt eftersom det ändå finns förväntningar, inte minst från 

läroplanen, på att undervisning för hållbar utveckling ska implementeras i alla ämnen.   

Framställningen av hållbar utveckling i de läromedel som granskats kopplades framförallt till 

den ekonomiska dimensionen av begreppet och fanns nästan uteslutande i en ekonomisk kon-

text. Det är intressant att hållbar utveckling i de granskade läromedlen har en sådan framträ-

dande koppling till det ekonomiska medan lärarna i denna studie och i tidigare forskning (Borg 

2011) i stor utsträckning kopplar begreppet till den ekologiska dimensionen av begreppet. Var-

för läromedlen har en tydligare koppling till ekonomi än ekologi går bara att sia om men en 

rimlig förklaring skulle kunna vara att den ekologiska dimensionen i första hand ses som na-

turvetenskaplig och att fokus då istället hamnar på den ekonomiska dimensionen eftersom 

denna ses som en mer samhällsvetenskaplig dimension av hållbar utveckling. Varför den soci-

ala dimensionen så gott som inte behandlas i dessa läromedel förblir dock ett frågetecken ef-

tersom det kan tyckas finnas staka argument för en förbindelse mellan samhällskunskap och 

den sociala dimensionen som fokuserar på fördelning och människans rättigheter och behov.  

Läromedlen ger framförallt läraren förutsättningar för att behandla hållbar utveckling i under-

visningen utifrån den ekonomiska dimensionen. Det förefaller dock problematiskt att hållbar 

utveckling endast diskuteras ur en dimension i läromedlen. Det är för det första problematiskt 

eftersom begreppets tre definitioner är så sammankopplade och inte kan stå själva för att hållbar 

utveckling ska kunna uppnås. För att synliggöra begreppets och samhällets komplexitet räcker 

det inte med att en dimension belyses utan begreppets alla dimensioner behöver synliggöras 

och diskuteras för att skapa förståelse för de samhälle vi lever i och det samhälle vi strävar efter. 

Det blir för det andra också problematiskt ur en tidsaspekt eftersom det blir upp till läraren att 
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plocka in material som behandlar de andra perspektiven i sin undervisning och detta samtidigt 

som lärarna upplever tidsbrist. 

Sammanfattningsvis kan läromedlen ses som en viss resurs för lärarna vid undervisning för 

hållbar utveckling. Läromedlen ger framförallt läraren en förutsättning för att prata om hållbar 

utveckling utifrån det ekonomiska perspektivet. De båda läromedlen stod för att ta upp lite olika 

aspekter av hållbar utveckling även om grundfokuset var detsamma. Det förfaller inte som att 

författarna av läromedlen tagit hänsyn till de kriterier som finns för undervisning för hållbar 

utveckling. Ingen av böckerna tog upp begreppet på ett speciellt brett sätt (enligt mig) och jag 

hade gärna använt böckerna som komplement till varandra än att bara ta upp information från 

en bok.  

6.3 Vilka konsekvenser får detta gällande undervisning för hållbar utveckling?  

I resultatet av undersökningen presenterades att de tre olika dimensionerna av hållbar utveckl-

ing i olika stor utsträckning tas upp. Lärare förknippar hållbar utveckling huvudsakligen med 

den ekologiska dimensionen medan fokus på hållbar utveckling i de granskade läromedlen låg 

på den ekonomiska dimensionen. Förutsättningarna för lärarna att ge eleverna ett helhetsper-

spektiv på hållbar utveckling förefaller i detta fall begränsad och konsekvensen av detta blir att 

vissa lärare kommer att ta upp även den sociala dimensionen medan andra av olika anledningar 

inte kommer att göra det. Den kunskap om hållbar utveckling som eleverna kommer att få med 

sig kommer att skilja sig åt beroende på vilken lärare eleverna har vilket leder till ojämlikhet.    

I resultatet från denna undersökning framkom det att det fanns stöd för lärarna i så väl styrdo-

kument så som från skolledningen för att implementera undervisning för hållbar utveckling i 

ämnet samhällskunskap. Det saknas dock riktlinjer, från myndigheter så väl som skolledning, 

för hur lärarna ska implementera och arbeta med detta, alltså hur lärarna rent didaktiskt på olika 

sätt ska jobba med undervisning för hållbar utveckling för att uppnå målet om hållbar utveckl-

ing i läroplanen. Det faller därigenom på läraren att utveckla egna riktlinjer och förhållningssätt 

för arbetet med undervisning för hållbar utveckling något som lärarna på grund av tidsbrist inte 

anser att de har tid med. Viljan och stödet från skolledningen finns men resurser för att genom-

föra implementeringen ges inte vilket skapar ett glapp mellan vad som ska implementeras och 

lärarens förutsättning att faktiskt genomföra implementeringen. Konsekvensen blir att läraren 

inte tillgodoses de resurser som behövs vilket gör det svårt för läraren i en redan pressad situ-

ation att få tid att implementera undervisning för hållbar utveckling. För att säkerställa att alla 
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elever får en utbildning där undervisning för hållbar utveckling har integrerats behöver lärare 

således mer resurser framförallt i form av tid. Tid där lärare i samspel med andra samhällskun-

skapslärare eller andra kollegor kan utveckla ett didaktiskt förhållningssätt till frågor kring ut-

bildning för hållbar utveckling.  

Ansvaret att utveckla och implementera undervisning för hållbar utveckling hamnar också på 

läraren då hållbarhetsbegreppet inte förekommer i ämnesplanen för samhällskunskap. Att i äm-

nesplanen implementera begreppet hållbar utveckling och peka på att undervisning för hållbar 

utveckling ska hållas i samhällskunskapsämnet kan diskuteras utifrån två perspektiv. Hållbar 

utveckling skulle kanske ses som en naturligare del av samhällskunskapen om begreppet skulle 

skrivas in i ämnets centrala innehåll och kunskapskrav. Görs detta samtidigt som det nuvarande 

innehållet i ämnesplanen förblir intakt och inte ändras kvarstår dock den problematik lärarna 

lyfter om bristande tid. Huruvida hållbar utveckling då ska integreras in i ämnesplanen eller om 

undervisning för hållbar utveckling på något annat sätt ska skolas in i samhällskunskapsämnet 

för att på så sätt inte öka lärarnas arbetsbörda behövs fortsatt forskning kring.     

Det framkommer som tidigare nämnt att ansvaret för att implementera undervisning för hållbar 

utveckling till stor del läggs på den enskilde läraren. Detta ansvar att implementera går förvisso 

att begrunda ur flera perspektiv. Eget ansvar över implementeringen ger givetvis lärare frihet 

att själva välja när och hur undervisning för hållbar utveckling ska ske men det ökar även lära-

rens redan ansträngda arbetsbörda. Läraren har således en stor betydelse för vilka elever som 

får undervisning för hållbar utveckling. Den konsekvens som detta medför är att skolan på om-

rådet hållbar utveckling blir ojämlik och att elever får olika mycket utbildning om och för håll-

bar utveckling. Att eleverna inte får en likvärdig utbildning är problematiskt utifrån ett utbild-

ningsperspektiv eftersom svensk skola enligt lagstiftning ska vara jämlik. En ojämlik skola där 

eleverna får med sig olika mycket kunskaper om vissa områden ger barn och ungdomar olika 

förutsättningar i livet. I detta fall ger dessa kunskapsvariationer olika förutsättningar för ele-

verna att själva medverka och skapa en hållbar utveckling i samhället. En ojämlik skola där 

vissa elever får kunskaper om hållbar utveckling och andra inte blir även problematiskt utifrån 

ett samhällsperspektiv. Skolan ses som det huvudsakliga verktyget för att uppnå hållbara med-

borgare och en generell hållbar utveckling i samhället. Målet från gymnasieskolans läroplan är 

att ”undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra 

skadlig miljöpåverkan” (Skolverket 2011). När enbart vissa elever då får kunskap som följakt-

ligen kan generera en mer hållbar livsstil uppfylls inte läroplanens mål och vidare verkar inte 

skolan som det samhälleliga verktyg det finns förhoppningar om att skolan ska vara.     
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Den slutsats som kan dras från denna undersökning är att även om det finns förutsättningar för 

samhällskunskapslärare att implementera undervisning för hållbar utveckling i ämnet så återstår 

det arbete för att implementeringen av läroplanens mål om hållbar utveckling ska införlivas 

fullt ut.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide  
Syftet med undersökningen är att synliggöra lärares förutsättningar för undervisning för håll-
bar utveckling. Intervjun kommer att fokusera på dina upplevelser och tankar kring implemen-
teringen av undervisning för hållbar utveckling i samhällskunskap.  
Deltagande är som nämnts tidigare frivilligt och du kan därmed när du vill under studien hoppa 
av. Ditt namn eller arbetsplats kommer inte att förekomma någonstans i uppsatsen. Sam-
tycker du till denna intervju? Syftet med att spela in intervjun är för att underlätta analysen 
av intervjun. Samtycker du till att intervjun spelas in? 

Öppningsfrågor:  
1. Namn:  
2. Vilka ämnen undervisar du i? 
3. Hur länge har du arbetat som lärare? 
4. Har du kännedom om begreppet undervisning för hållbar utveckling? 
5. Hur skulle du definiera undervisning för hållbar utveckling? 

Nyckelfrågor:  
1. Känner du till att skolan har som uppdrag att jobba för en hållbar utveckling i samhället? Hur 

ser du på det uppdraget?  
2. Hur upplever du stödet för undervisning för hållbar utveckling i styrdokumenten? 

a. Skollag och läroplan 
b. Ämnesplan för samhällskunskap 

3. Hur ser du på undervisning för hållbar utveckling som en del av ämnet samhällskunskap? 
a. Hur ser du på att det inte finns några kunskapskrav för hållbar utveckling i samhälls-

kunskapen? Konsekvenser? 
4. Hur upplever du skolans/skolledningens arbete med undervisning för hållbar utveckling? 

a. Handlingsplaner/strategier/mål från skolledningen 
b. Konsekvenser av detta? Skulle du vilja se några förändringar från skolledningens 

sida?  
5. Hur arbetar ni kollegialt med undervisning för hållbar utveckling? 
6. Hur ser uppföljningen ut på er skola gällande undervisning för hållbar utveckling? 

a. Konsekvenser?   
7. Vilken betydelse har vidareutbildning/kompetensutbildning för arbetet med undervisning för 

hållbar utveckling? 
8. Vilken betydelse har läromedlens innehåll för ditt arbete med undervisning för hållbar ut-

veckling? 
9. Var upplever du det huvudsakliga ansvaret för att implementera undervisning för hållbar ut-

veckling ligger? 
10. Vad bedömer du som viktigast för dig för att målen i Lgy 11 om ett undervisning för hållbar 

utveckling ska uppnås? 

Avslutande frågor:  
1. Kort reflektion. Utifrån de punkter du tagit upp, hur ser du generellt på dina förutsättningar 

för att bedriva undervisning för hållbar utveckling? 
2. Något som behöver tilläggas? 
3. All info samlad? 

4. Tack för medverkan!  
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Bilaga 2 

1. Ett grönare BNP-mått? 

Bruttonationalprodukten, BNP är det klart vanligaste måttet för att jämföra länders ekonomiska 

utveckling. I huvudtexten beskrivs de problem som finns med att använda BNP som ett mått på 

ekonomisk tillväxt. 

Forskare och miljödebattörer diskuterar om ett mått för ekonomisk tillväxt bör ta större hänsyn 

till hållbar utveckling och därmed väga in ekologiska och socialt hållbara mål. 

I en debattartikel från 2011 skrev bland annat Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid 

Handelshögskolan i Göteborg, att BNP-måttet måste ta med faktorer som hur naturresurser ut-

nyttjas och försvinner samt hur miljöförstöring påverkar ekonomin. Trots debatten om BNP-måt-

tets brister används det fortfarande flitigt. 

• Diskutera vilka problem som det kan finnas med att mäta ekonomisk tillväxt och samti-

digt räkna med en ekologisk och social hållbar utveckling. 

• Hur tycker du man ska göra för att hitta ett bra mått på tillväxt som tar hänsyn till en håll-

bar utveckling? 

Källmaterial 

"Blir vi lyckligare av ett högt BNP?"  Radioprogrammet Klotet, Sveriges Radio P1, 24/8 2016.   

Svenska Dagbladet 16/5 2011 ”Hållbar välfärd kan inte mätas med BNP” , Thomas Sterner, Kirk 

Hamilton & Johan Schaar. 

”På vägen till en grönare framtid - utmaningar och möjligheter”, Petter Hojem – Framtidskom-

missionen.  Tips! Fokusera på kapitel 2 ”Vad är hållbar tillväxt? Och hur mäter vi det?” 

Statistiska Centralbyrån ”Indikatorer för hållbar utveckling” . Här kan du hitta statistik, artiklar 

och rapporter om ämnet hållbar utveckling.   

  

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/770659?programid=3345
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hallbar-valfard-kan-inte-matas-med-bnp_6168355.svd
http://www.regeringen.se/contentassets/6935b02add0142c49ef9eb9b39a018e3/framtidskommissionens-forsta-delutredning-pa-vagen-till-en-gronare-framtid---utmaningar-och-mojligheter
http://www.regeringen.se/contentassets/6935b02add0142c49ef9eb9b39a018e3/framtidskommissionens-forsta-delutredning-pa-vagen-till-en-gronare-framtid---utmaningar-och-mojligheter
http://www.scb.se/mi1303
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Bilaga 3 

Undersök hållbarhetsarbetet på din skola 

Uppgift  

Undersök hur din skola arbetar med hållbarhetsfrågor. 

a. Intervjua skolledning, personal och elever om hur de ser på skolans miljö- och 

hållbarhetsutveckling. 

b. Ta reda på om det finns en miljögrupp och en miljö- eller hållbarhetsplan. 

Sammanfatta vad som ska görs på skolan enligt planen. 

c. Diskutera: hur följer skolan sin plan? Fundera över hur ni kan undersöka detta. 

d. Diskutera om det finns något mer som kan göras för att säkerställa en hållbar 

framtid. 

 


