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Abstrakt 
 
 
Undersökningens syfte var att granska vilket innehåll samhällskunskapslärare i grundskolans 
senare år tillskrev hållbar utveckling. Arbetets utgångspunkt var en kvalitativ fallstudie. Där-
med utfördes kvalitativa intervjuer av fem utbildade och verksamma samhällskunskapslärare 
inom grundskolans senare år. Intervjuer som sedan analyserades med hjälp av intentionell 
analys. Undersökningen visade ett resultat av tre genomgripande och centrala teman i förhål-
lande till undersökningens syfte. Dessa var människan i sin omgivning, det aktuella läget och 
tidsdimensionen. Temat människan i sin omgivning karaktäriserades av en historisk aspekt, en 
livsstilsaspekt samt en konsumtionsaspekt. När informanterna talade om det aktuella läget var 
det media, samhällsdebatten samt elevernas möjligheter att vara med och påverka bland annat 
sin undervisning som framkom. Det tredje temat var tidsdimensionen som tog upp elevaspek-
ten samt en jämförandeaspekt.  
 
 
  
 
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, intentionell analys, samhällskunskapslärare, grundskolan, kva-
litativ fallstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förord 
 
 
Först vill jag tacka de lärare som har ställt upp i denna undersökning, er medverkan gjorde 
studien möjlig. Tack för att ni bidrog till att göra detta arbete lärorikt för mig. Dessutom vill 
jag tacka min handledare Gunnar Jonsson vid Luleå tekniska universitet, för tips och råd un-
der arbetets gång. Jag tackar även mina studiekamrater och vänner för värdefulla kommenta-
rer. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till min familj som stöttat mig under studietiden. Ni 
är ovärderliga. 
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 6 

 
Inledning 
 
 
Genom att använda olika begrepp kan vi organisera vår kunskap och strukturera denna kun-
skap i större grupper, utan att för den skull gå miste om detaljrikedomen. Ett begrepp är i all-
män betydelse en idé eller en föreställning (Bra böckers Lexikon 2000, 1995). Hållbar utveck-
ling är ett begrepp som används allt oftare i olika sammanhang. Dessa sammanhang kan vara 
politiska debatter, media, vardagliga samtal och undervisning. Undervisningens betydelse för 
hållbar utveckling har diskuterats på internationella miljö- och utbildningskonferenser. Haga-
deklarationen är ett av de resultat som framkommit under sådan konferens. I deklarationen 
framkommer det att utbildning ses som en absolut nödvändig del i arbetet med att öka med-
borgarnas förmåga och vilja att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Trots att såväl internatio-
nella överenskommelser och nationella styrdokument entydigt påpekar betydelsen av under-
visning, talar de inte om vad det är som det skall undervisas om. Undervisningens innehåll är 
således inte tydligt definierad, vilket i förlängningen enligt SOU 2004:104 leder till en osä-
kerhet bland lärare för hur begreppet hållbar utveckling skall åskådliggöras i undervisningen 
(ibid.). Skolan har således ett viktigt uppdrag när det gäller att bidra till en ekologiskt, eko-
nomiskt samt socialt hållbar utveckling. Dessa ord speglar hur jag ser på mig själv och min 
blivande roll som lärare. Jag är intresserad av hur jag som lärare kan föra in hållbar utveckling 
på ett sätt som genomsyrar hela min undervisning i de samhällsorienterande ämnena (SO - 
ämnena). Intervjuer kommer därför att ske av verksamma lärare i SO – ämnena, i grundsko-
lans senare år, för att se vilket innehåll de tillskriver hållbar utveckling.   
 
Jag anser att detta är viktigt, eftersom människan bara genom att finnas till är en del av om-
världen, eller om man så vill, en del av samhället. Med vår existens påverkar vi ekosystemet1, 
men i olika omfattning. För att vi och kommande generationer ska kunna vara en del av om-
världen måste vi alla arbeta för en hållbar utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ekosystem: ett system där levande organismer samspelar med varandra och med den abiotiska (döda)  
 omvärlden. 
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Bakgrund 
 
 
Bakgrunden inleds med en presentation av begreppet hållbar utveckling. Därefter ges en hi-
storisk tillbakablick över miljöundervisningens framväxt, med en begränsning till åren från 
1960-talet fram till 2000-talet. Med en traditionsindelning av miljöundervisningen ges en 
överblick av olika betydelser som undervisning kan ha. Hållbar utveckling kopplas till bland 
annat Lpo 94 och kursplanerna i de samhällsorienterande ämnena. Därefter ges en inblick i 
den kompetens lärare och elever bör besitta i förhållande till Hållbar utveckling. Bakgrunden 
avslutas med en beskrivning av hållbar utveckling i relevans till de samhällsorienterande äm-
nena. 
 
Begreppet hållbar utveckling 

 
Hållbar utveckling är ett begrepp som används allt oftare i olika sammanhang. De samman-
hangen kan vara politiska debatter, media, vardagliga samtal och undervisning. När det talas 
eller skrivs om hållbar utveckling är speciellt tre aspekter vanligen förekommande: en hållbar 
ekonomi, en ekologisk hållbarhet och en socialt hållbar utveckling. Även om ordet hållbar ut-
veckling används är det fortfarande få som vet vad det egentligen innebär. En välkänd defini-
tion av hållbar utveckling fastställdes år 1987 i Brundtlandrapporten2 (WCED, 1987). I den 
beskrivs hållbar utveckling som en typ av utveckling där dagens behov uppfylls utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter att möta sina behov. ”Sustainable development is 
development that meets the needs of the present generation without compromising the ability 
of the future generations to meet their own needs” (WCED, 1987:43)  
 
 
Hållbar utveckling i en historisk tillbakablick  

1960-talet 
Under 1960-talet hade Sverige en snabb materiell tillväxt och konsumtionen ökade. Främst 
ökade privatbilismen, som kom att likställas med miljöproblem (Sandell, Östman och Öhman, 
2003). Enligt Sörlin och Öckerman (1998) började ordet miljöproblem nu att användas i Sve-
rige. I ett samhälle där tillväxttanken och framtidstron dominerade var det knappt någon som 
funderade över jordens begränsade resurser (Sörlin, 1991). Denna syn på miljön kom att för-
ändras när samhällsdebattören och naturvetaren Rachel Carson i början av 1960-talet gav ut 
boken Tyst vår3 (Carson, 1963). I boken skildrade hon obehagliga fakta och ett tydligt miljö-
budskap framfördes. Nu blev det fart på miljödebatten och miljöfrågorna kom med på den po-
litiska dagordningen. Carson tog bland annat upp hur våra svåraste bekymmer har förändrats. 
Tidigare var sjukdomarna vårt största hot, men nu hotade en annan fara oss människor. Nu 
bestod faran istället av kemiska preparat som människan själv skapat och den strålning dessa 
förde med sig. ”Nu ställs vi istället inför en helt annan fara, som mörk och dolsk lurar överallt 
omkring oss – en fara som vi själva släppt in i denna vår värld genom vårt moderna sätt att 
leva” (Carson, 1963:185).  
 

                                                 
2 Brundtlandsrapporten förknippas ofta med Gro Harlem Brundtland som var WCED:s ordförande och  
   dåvarande Norges statsminister. 
3 Silent spring gavs ut 1962. Den svenska översättningen kom 1963. 
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Under 1960-talet sågs miljöproblemen uteslutande som ett naturvetenskapligt problem. Orsa-
ken till detta synsätt kan möjligen anses vara den naturvetenskapliga forskningen som identi-
fierade miljöproblemen och därför ansågs de naturvetenskapliga experterna ha lösningarna på 
problemen. Den naturvetenskapliga synen utgick från att kunskapens källa fanns i det som 
studerades (Wretman, 2007). Genom ytterligare forskning och information till allmänheten, 
trodde man sig kunna lösa miljöproblemen (Skolverket, 2002a; Sandell et al, 2003).  
 
Ju mer sofistikerade instrument vi kan skapa för att observera naturfenomen och ju mer ut-
vecklade teorier och modeller vi kan skapa för att tolka de data som observationerna leder 
fram till, desto mer kunskap kan vi få. Kunskapens ursprung finns i omvärlden och människan 
kan utifrån denna nå fram till kunskap (Wretman, 2007:18).  

 

1970-talet 
Under 1970- talet kom Världsnaturfonden4 att påbörja sitt arbete i Sverige (Bowden, 2005). 
Tillsammans med andra miljöorganisationer så som Jordens vänner5 och Greenpeace6 utveck-
lades den allmänna miljödebatten till en miljörörelse. Organisationernas kamp för en bättre 
miljö, kunde möjligen ses som en bidragande orsak till att miljöfrågorna blev en internationell 
angelägenhet och även ett intresse för Förenta Nationerna (FN). Den första stora miljökonfe-
rensen, Human Environment, hölls 1972, i Stockholm (Hansson, 1993). Det var under denna 
konferens som FN bildade ett internationellt miljöprogram, United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP, 1992). I och med denna konferens i Stockholm fick skolans miljöundervis-
ning en ökad betydelse (Skolverket, 2002a). Det fanns dock viss kritik mot konferensen i frå-
ga om innehållet i miljötematiken. De fattiga länderna runt om i världen menade att även so-
ciala, kulturella, ekonomiska och politiska frågor var viktiga och därför måste ingå i miljöun-
dervisningen. Den centrala frågan om undervisningssystemets framtida utveckling samt re-
formering diskuterades på United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) konferensen 1975 i Belgrad. I programmet International Environment Education 
Programme (IEEP) framkom att förändringar kunde ske om våra ungdomar fick en ny typ av 
utbildning. Men att det då krävdes ett aktivt samarbete mellan lärare och elever samt mellan 
skolan och samhället. UNESCO (1975) menade att utbildning var grundfundamentet, då det 
gällde möjligheter att frambringa ny kunskap, attitydförändringar och nya värderingar angå-
ende vår miljö.  
 
  

Governments and policy makers can order changes, and new development approaches can begin to 
improve the world’s condition – but all of these are no more than short-term solutions, unless the 
youth of the world receives a new kind of education. This will require new and productive rela-
tionships between students and teachers, between schools and communities, and between the edu-
cation system and society at large. (UNESCO, 1975:2)  

 
 
En målsättning som konferensen i Belgrad 1975, förde fram angående undervisning och mil-
jöproblem, var en form av kunskaps- och kompetensutveckling bland befolkningen. Genom 
en allmän miljömedvetenhet samt grundläggande kunskaper skulle var och en ha möjlighet att 

                                                 
4 World Wide Fund for Nature (WWF) 
5 Ett partipolitiskt och religiöst obundet miljöförbund som arbetar för miljö samt solidaritet.   
6 En internationell miljöorganisation som arbetar för att motverka global miljöförstöring och för att driva fram   
  lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.  
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arbeta individuellt och tillsammans mot en lösning på aktuella men även framtida miljöpro-
blem.     
 
 

To develop a world population that is aware of, and concerned about, the environmental and its as-
sociated problems, and which has the knowledge, skills, attitudes, motivations and commitment to 
work individually and collectively toward solutions of current problems and prevention of new 
ones (UNESCO, 1975:3). 

 
 
År 1977 hölls en ministerkonferens i Tbilisi. Där diskuterades vilka begrepp som skulle ingå i 
miljöundervisningen, samt på vilka pedagogiska grunder undervisningen skulle baseras. Un-
dervisningen skulle gälla både internationella som nationella utbildningsnivåer. Miljöunder-
visningen skulle inkludera de av naturen nedbrytande faktorerna såväl som den mänskliga 
åverkan på miljö och natur (UNESCO, 1983). 
 

1980-talet 
Miljörörelsen växte snabbt under 1980-talet. Den stora allmänheten engagerade sig för miljön 
och olika miljöprojekt inom skolverksamheten tog fart. En trolig orsak till det ökade miljöin-
tresset torde vara de av media uppmärksammade miljökatastroferna. Bland annat inträffade en 
kärnkraftsolycka i Tjernobyl och flera områden i Sverige drabbades av radioaktivt nedfall, 
främst delar av Norrland. Media uppmärksammade svältkatastrofer i Afrika. Exempelvis den i 
Niger, där cirka 800 000 människor dog. Även tankfartyget Exxon Valdez oljeutsläpp, ett 
läckage som motsvarade drygt 30 000 ton råolja, som spreds i vattnet utanför Alaskas kust 
uppmärksammades (Bowden, 2005).  
 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) en union bestående av medborgaror-
ganisationer samt stater, arbetade med naturskydd samt en ekologisk hållbarhet gällande an-
vändningen av naturresurser. Det var IUCN som introducerade begreppet sustainable deve-
lopment, hållbar utveckling (IUCN, 2007). Begreppet fick 1987 sitt politiska samt internatio-
nella genombrott i och med rapporten Our Common Future, eller Brundtlandrapporten som 
den också kallas. Rapporten är ett resultat av FN: s Världskommission för miljö och utveck-
ling (WCED, 1987). Brundtlandrapporten är ett världsomfattande handlingsprogram som tar 
upp att om en hållbar utveckling ska kunna genereras förutsätter det ett helhetsperspektiv av: 
mänskliga behov, samhälleliga behov, förutsättningar samt problem. Hållbar utveckling som 
ett begrepp, började nu användas flitigt av experter, journalister, politiker, affärsmän, före-
tagsledare samt av lärare (Bowden, 2005).  
 
Den strikt naturvetenskapliga synen på miljö har med tiden kommit att utvidgas och omfatta 
en såväl humanistisk som samhällsvetenskaplig syn. Samhällsvetenskapens syn på kunskap 
grundas på tolkningar av innebörder samt konsekvenser av människans handlande. Egna erfa-
renheter samt insikter spelar här en roll i olika tolkningssituationer (Wretman, 2007). ”Kun-
skapens källa finns mellan det som studeras och de som studerar. Denna typ av kunskap går 
inte att fånga in i begreppen objektiv eller subjektiv, ty det finns ingen objektiv verklighet att 
skildra eller klarlägga” (Wretman, 2007:18). 

1990-talet 
Nästa stora FN konferens, United Nations Conference on Environment and Development 
(UNCED), hölls 1992 och denna gång i Rio de Janeiro. Under konferensen framhölls en för-
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stärkt betydelse av utbildning med avseende till miljö och hållbar utveckling. Agenda7  21 – 
en handlingsplan av stor betydelse för den hållbara utvecklingen, kom att upprättas på konfe-
rensen. För att implementera och förverkliga målen i Agenda 21 utarbetade länderna kring 
Östersjöregionen en lokal Agenda 21, den kom att kallas Baltic 21. Arbetet med Baltic 21 på-
börjades 1996 och fastställdes 1998. Genom att utbilda och främja människors medvetenhet 
för en hållbar utveckling skulle målsättningen med Baltic 21 kunna nås - en hållbar utveckling 
(Baltic 21 Report 198).   
 
 

2000-talet 
År 2000 undertecknade världens stats- och regeringschefer FN: s Milleniedeklaration. Dekla-
rationens syfte var att ge en helhetssyn över bland annat jämställdhet, hälsa, fattigdomsutrot-
ning, den miljömässigt hållbara utvecklingen samt utbildningen (SOU, 2004:104). Samma år 
(2000) enades utbildningsministrarna i Östersjöregionen om att utveckla ett utbildningspro-
gram med namn Baltic 21 E (Education). I överenskommelsen, kallad Hagadeklarationen, 
fastställs att det krävs en grundläggande kunskap, kompetens och färdighet – av alla männi-
skor för att nå en hållbar utveckling. Utbildning ses som en absolut nödvändig del i arbetet 
med att öka medborgarnas förmåga och vilja att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Utbild-
ningsministrarna var enade om att utbildning för hållbar utveckling krävs på alla nivåer i ut-
bildningssystemet, från förskola till universitet, samt att systemet ska baseras på en integre-
ring av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Likaså ses lärarkompetensen som en 
nödvändighet. Även en utveckling av undervisningsmetoder baserade på tidigare kunskaper 
inom miljöundervisningen var viktigt. Hållbar utveckling i relation till utbildning och under-
visning representerar ett nytänkande (SOU, 2004:104). I Baltic 21 E (2002) står det att alla 
individer bör ha kunskap och kompetens för att ta ett medborgaransvar och i förlängningen 
bidra till ett hållbart samhälle (ibid.).    
 
 

The individual learner should have the knowledge, values and skills to be active, democratic and 
responsible citizens and to participate in decisions at individual, as well as at different levels 
within society, locally and globally, to contribute to creating a sustainable society. Learners in vo-
cational education should also have skills and competencies relevant to their future professions 
(Baltic 21 E, 2002:8). 

 
 
Under FN: s toppmöte i Johannesburg 2002, bestämdes att lärande för hållbar utveckling skall 
genomsyra all utbildning, det vill säga informell, formell och icke formell utbildning, samt på 
alla nivåer (SOU, 2004:104). Efter att Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson förkla-
rat att Sverige skulle vara värd för ett internationellt möte om utbildning för hållbar utveck-
ling, tillsatte regeringen en kommission med uppdrag hållbar utveckling. Kommissionen skul-
le kartlägga och analysera hur utbildningen på samtliga nivåer arbetade för en socialt, ekono-
miskt och miljömässigt hållbar utveckling. De menade att hållbar utveckling handlade om ett 
gemensamt ansvar samt ansvar och solidaritet mellan generationer oavsett ålder, genus, et-
niskt ursprung eller kulturell identitet. Vidare menade de att Sveriges ansvar inte bara var att 
bidra till en hållbar och rättvis värld, utan att det även fanns ett eget intresse i en hållbar ut-
veckling (ibid.).  
 

                                                 
7 Ordet agenda har sitt ursprung i det latinska språket och betyder – vad som skall göras, en minneslista, en   
   dagordning (Lexikon 2000, ).  
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Miljöundervisningens olika traditioner 

 
En miljödiskussion avser den politiska, moraliska och den vetenskapliga diskussionen som 
berör olika synsätt angående människans och samhällsutvecklingens relation till naturen.  
Emedan utbildningsfilosofin avser olika synsätt på lärande och utbildningens syfte samt roll i 
samhället (Stensmo, 1994). Tillsammans formar miljödiskussionen och utbildningsfilosofin 
tre olika miljöundervisningstraditioner. Enligt Sandell et al (2003) kan dessa tre traditioner ses 
som historiska beskrivningar av den svenska miljöundervisningen. Det är den faktabaserade 
miljöundervisningen, den normerande miljöundervisningen och undervisning för hållbar ut-
veckling. Traditionerna beskrivs var för sig och kan ses som en historisk utveckling av miljö-
undervisningen i kronologisk ordning. Dock ska man inte strikt särskilja dessa traditioner från 
varandra, eftersom de går in i varandra (Skolverket, 2002a; Sandell et al, 2003). Underlaget 
till traditionsindelningen baseras på den svenska skolans styrdokument samt nationell och in-
ternationell forskning kring miljöundervisning. Under senare delen av 1900-talet och början 
av 2000-talet har tre utbildningsfilosofier dominerat diskussionerna om utbildning. Dessa är 
essentialism, progressivism och rekonstruktivism, vilka också har legat till grund för tradi-
tionsindelningens form (Skolverket 2002a; Stensmo 1994). Avsikten med miljöundervisning-
ens traditionsindelning är att skapa en överblick och en förståelse för de skilda innebörder 
som undervisning kan ha, beroende på val av innehåll, undervisningsform samt den kontext 
som innehållet placeras i (Skolverket, 2002a).  
 

Faktabaserad miljöundervisning 
I den svenska skolan tog den faktabaserade miljöundervisningen sakta form under 1960-talet 
för att fortsätta in på 1970-talet. ”Eleverna lärde sig verkligen det som materialet tillhandahöll 
av fakta” (Svedberg & Zaar, 2003:53). Helhetsperspektivet och kritiska värderingar av kun-
skaper fick endast ett litet utrymme (ibid.). Miljöproblemen bedömdes vara ett kunskapspro-
blem, som gick att lösa med mer forskning och information. I första hand betraktades de na-
turvetenskapliga experterna ha lösningarna på miljöproblemen. Människan skulle ha kontroll 
över naturen och naturen skulle värderas utifrån den nytta den hade för människan (Sandell et 
al, 2003; Skolverket 2002a).  
 

Utbildningsfilosofi: Essentialismen 
Sett ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv anslöt sig den faktabaserade miljöundervisningen 
till essentialismen. Faktakunskaperna baserades på naturvetenskaplig fakta. Under lärarledda 
lektioner förmedlades vad som förmodades vara objektiva fakta samt begrepp utifrån vilka 
eleverna själva skulle ta ställning och agera. I viss utsträckning blandades teori med praktik, 
dock skedde undervisningen inom sitt eget ämne (Sandell et al, 2003). För att förstå och kun-
na ta ställning till miljöproblemen ansågs eleverna behöva grundläggande ämneskunskaper. 
Det var de aktuella och lokala miljöproblemen, deras bakgrund samt orsaker som behandlades 
(Skolverket, 2002a). 
 

Normerande miljöundervisning 
Den normerande miljöundervisningen växte fram under 1980-talet. De naturvetenskapliga 
ämnena dominerade fortfarande i miljöundervisningen, även om ett större utrymme än tidiga-
re gavs åt de samhällsvetenskapliga ämnena. Miljösynen inom denna tradition baserades på 
uppfattningen att miljöproblematiken uppstått till följd av en konflikt mellan mänskliga hand-
lingar och naturen. Konflikten grundade sig i människans värderingar och därför sågs miljö-
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problematiken som en värdefråga. För att lösa miljöproblemen ansåg sig människan behöva 
vetenskaplig kunskap om hur naturen fungerar och följaktligen rätta sina liv och värderingar 
därefter. Miljöetiskt betraktades människan som en del av naturen och skulle därför anpassa 
sig till naturens lagar (Sandell et al, 2003; Skolverket, 2002a).  
 

Utbildningsfilosofi: Progressivism 
Undervisningen placerade eleven i centrum och utgick således från dennes behov samt intres-
sen. Det didaktiska urvalet hade en stor betydelse där samarbete och problemlösning betona-
des som viktiga delar i kunskapsprocessen. Eleverna skulle i första hand utveckla sin kunskap 
genom direkta erfarenheter av naturen och samhället (Skolverket, 2002a). Eleverna skulle 
kunna argumentera för ett miljömoraliskt ställningstagande där argumenten byggde på veten-
skapligt grundad kunskap. Dessutom borde de ha en handlingskompetens, så att de kunde 
verkställa sina handlingar. Även om det var de aktuella miljöproblemen som fokuserades togs 
även framtida konsekvenser i beaktande. Utöver miljöproblem diskuterades även befolk-
ningsutvecklingsfrågor samt resursfördelningsproblem. Förutom den vetenskapliga faktaun-
dervisningen vägdes även värderingar och känslomässiga aspekter in i undervisningen (San-
dell et al, 2003).  
 

Undervisning för hållbar utveckling  
Undervisningen för hållbar utveckling kan ses som en utveckling av den normerande miljö-
undervisningen. Det var på 1990-talet som undervisning för hållbar utveckling tog fart. Ele-
verna skulle lära sig att aktivt ta del i samhällslivet. Med grundläggande kunskaper om socia-
la, ekonomiska samt ekologiska faktorer skulle eleverna lära sig att värdera och kritisera olika 
synsätt i samhället (Sandell et al, 2003). Traditionen behandlade och behandlar fortfarande 
miljöfrågor och konflikter mellan människans olika intressen. Miljöproblematiken sågs nu 
som en politisk fråga. ”Olika grupper av människor med skilda synsätt och värderingar be-
traktar olika fenomen som miljöproblem och har varierande uppfattningar om problemens all-
var” (Sandell et al, 2003:137). Eftersom vetenskapen rymmer flera olika motstridiga uppfatt-
ningar och inte kan ge någon entydig moralisk vägledning, kan den inte heller ses som mora-
liskt vägledande. Miljöbegreppet ersätts till stor del av hållbar utveckling som inbegriper en 
ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet. Kopplingar görs nu till hela samhällsutveckling-
en och alla människors synpunkter samt värderingar bedöms vara av lika stor vikt för miljö-
problemens lösningar. Människan som konsument får en allt tydligare roll. Nu förs en demo-
kratisk debatt om det goda samhället och om hur förutsättningar skapas för en god livskvalité 
i samtiden och framtiden (ibid.). 
 

Utbildningsfilosofi: Rekonstruktivism 
Skolans miljöundervisning behandlar samspelet mellan de lokala och globala problemen. 
Tidsperspektivet sträcker sig från dåtid till nutid. Undervisningens fokusering ligger på håll-
bar utveckling där sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv vävs in. Syftet är att elever-
na skall lära sig att kritiskt värdera olika alternativ (Skolverket, 2002a). ”Utifrån en faktamäs-
sig grund behandlas olika synsätt på denna utveckling och de olika konflikter som finns mel-
lan olika synsätt” (Sandell et al, 2003:138). Undervisningen innefattas därför av såväl natur- 
och samhällsvetenskapliga som etiska och moraliska perspektiv. Hållbar utveckling genomsy-
rar därför all undervisning (ibid.). 
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Karakteristiskt för undervisning för hållbar utveckling 

 
Enligt skolverket (2002a) finns viss karakteristika för undervisning hållbar utveckling. Den 
Undervisningen framstår som mer framtidsorienterad och öppen för nya tankesätt och nya 
handlingar. Den innefattar en integrering av social, ekologisk och ekonomisk rättvisa på lokal, 
regional men även global nivå. Undervisningen är mer känslig för de verkligheter som utma-
nar alla människor och har ett kritiskt förhållningssätt gentemot det marknads- och konsum-
tionsdrivna samhället. Utmärkande är också att undervisningen tar mer fasta på själva proces-
sen, att generera de rätta förutsättningarna för socialt lärande (ibid.). 
 
Hållbar utveckling i styrdokumenten 

 

Skollagen 
I Portalparagrafen som återfinns i skollagen står det att alla som är verksamma inom grund-
skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och vår gemensamma miljö 
(Myndigheten för skolutveckling a).  
 

Läroplanen – Lpo 94 
I grundskolans läroplan Lpo 94, lyfts fyra övergripande perspektiv fram. Dessa är miljöper-
spektivet, det historiska perspektivet, det internationella perspektivet och slutligen det etiska 
perspektivet. Perspektiven skall genomsyra all undervisning och tillsamman bilda kärnan i 
undervisning för hållbar utveckling (Myndigheten för skolutveckling a). I Lpo 94 står det: 
 
 

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan an-
passas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket 2002b:11). 

 
 
Den svenska skolan vilar på demokratins grund och enligt Lpo 94 skall alla elever ges möjlig-
het att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. Detta är enligt Lpo 94 en förutsättning för 
elevernas kunskaps- och sociala utveckling (Myndigheten för skolutveckling a). Utöver att 
undervisningen skall förmedla demokratiska värderingar och bedrivas i demokratiska arbets-
former, skall eleverna förberedas för samhällslivet. Undervisningen skall utveckla elevernas 
förmåga att ta ett personligt ansvar (Skolverket, 2002a; Skolverket, 2002b). 
 
Det är skolans ansvar att ge eleverna förutsättningar för att kunna utveckla förmågan att kri-
tiskt granska fakta samt förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  Ett mål 
att sträva efter är att varje elev lär sig använda kunskaper som redskap för att formulera och 
pröva antaganden och lösa problem.  
Eleverna ska erbjudas en undervisning där de kan tillägna sig ett personligt förhållningssätt 
till övergripande och globala miljöfrågor. Läroplanen understryker vikten av att eleverna har 
förmågan att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på sina kunskaper och sina 
personliga erfarenheter. Eleverna ska ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva kan 
påverka (Myndigheten för skolutveckling a).  
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Hållbar utveckling i kursplanerna för SO - ämnena 

Den gemensamma kursplanen för de samhällsorienterande ämnena 
Den gemensamma kursplanetexten för historia, geografi, religion och samhällskunskap är ut-
formad i ett samhällsorienterande perspektiv. ”De olika delarna bildar tillsammans det natio-
nella uppdraget för utbildningen i de samhällsorienterande ämnena” (Skolverket c). Den ge-
mensamma texten fokuserar ämnenas innehållsliga perspektiv, själva arbetsprocessen och den 
handlingsberedskap som avses bli följden av undervisningen. Enligt Svingby (1989) har de 
samhällsorienterande ämnena i grundskolan ett stort ansvar när det gäller att utveckla elever-
nas förståelse för samhället. Förståelsen måste innefatta ett tidsperspektiv från dåtid till fram-
tid för att hjälpa eleverna att bättre kunna leva och handla i detta samhälle. Skolverket 
(2002b) skriver i den gemensamma kursplanetexten för de samhällsorienterade ämnena att: 
 

 
De demokratiska värdena är inte en gång för alla givna. Samhällets medborgare måste tillsammans 
tolka, förankra, försvara och ständigt utveckla demokratin. Det är viktigt att varje människa ut-
vecklar ett personligt förhållningssätt och en tillit till demokratins värdegrund som utgångspunkt 
för sitt tänkande och handlande i politiska, ekonomiska och existentiella frågor. I de samhällsori-
enterande ämnena är det ett viktigt inslag att låta eleverna urskilja och bearbeta etiska valsituatio-
ner, argumentera för och se konsekvenserna av olika ställningstaganden och tillvägagångssätt 
(Skolverket 2002b:67). 
 

 

Gemensamt för kursplanerna i geografi, religion, historia och samhällskunskap 
I kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena handlar nio av tio kunskapsuttryck om 
kunskapsmål. Förtrogenhetskunskaper som att kunna jämföra och värdera samt analysera be-
tonas mer i dessa kursplaner, än de övriga ämneskategorierna. Ungefär var tredje kunskapsut-
tryck handlar om förmågan att bearbeta och förhålla sig till information inom ämnesområdet. 
Utmärkande är även att målformuleringar som handlar om tillämpning av färdighetskunska-
per, som att kunna utföra och använda sina kunskaper förekommer relativt sparsamt (SOU, 
2007:28).   
 
De centrala mål för de samhällsorienterande ämnena som Svingby (1989) tar upp är att un-
dervisningen och dess innehåll skall vidga varje enskild elevs kunskaper om samhället och 
därtill utveckla elevens förmåga att undersöka och klarlägga samhälleliga företeelser. Genom 
att varje elev får undervisning i SO - ämnena under nio år ökar också elevens möjligheter att 
tillskansa sig kunskaper och en kompetens för att kunna fatta välgrundande beslut som leder 
till handlingar i samstämmighet med en hållbar utveckling (ibid.). Varje enskild kursplanetext 
för ämnena geografi, religion, historia och samhällskunskap utgör en fördjupning av den ge-
mensamma kursplanetexten utifrån det enskilda ämnets aspekt och specifika innehåll (Skol-
verket 2002b). 
 

Geografi i förhållande till hållbar utveckling 
Geografi som ämne utgör en bred bas i bildningsprocessen. En kompetens beträffande hållbar 
utveckling har enligt Møller (2003) goda förutsättningar att etableras hos eleverna. Detta ef-
tersom eleverna bokstavligt talat lever i geografin och handlar geografiskt varje dag. Eleverna 
förflyttar sig mellan områden, de badar i havet och erfar vädret med sin egen kropp. De kon-
sumerar resultatet av människans utnyttjande av naturresurser, de möter människor från olika 
kulturer på gatan, under resor samt i media – eleverna är i sina dagliga handlingar med och 
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påverkar miljön (ibid.). ”De kan med andra ord helt enkelt inte undgå att syssla med geografi, 
och de kan inte undvika att genom sitt eget beteende ta på sig ett medansvar för miljö och 
levnadsvillkor på vår planet” (Møller, 2003:20).  
 
Geografiämnets syfte är att hos eleverna utveckla förståelse, kunskap samt handlingsbered-
skap i frågor som berör människan samt hans eller hennes omgivning. Begrepp som samband, 
kontext och helhet utgör delar som undervisningen ska sätta i relation till bland annat resurs-
användning, resursfördelning, överlevnad samt miljöpåverkan. Undervisningen skall bidra till 
att eleverna i sin kompetens har en förmåga att se olika handlingsalternativs möjligheter samt 
konsekvenser (Skolverket, 2002b). ”Utbildningen ger verktyg för analyser av samspelet män-
niska - natur och skall leda till ansvarstagande för den gemensamma miljön och resursan-
vändningen för att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling” (Skolverket, 2000:71). 
 

Religion i förhållande till hållbar utveckling 
Religionens tankar har påverkat och påverkar fortfarande vårt samhälle. Vårt sätt att tänka och 
agera inför det vi möter i våra liv beror till stor del på rådande religion i det land där vi vuxit 
upp. Vi lever i ett internationaliserat samhälle där en etnisk och kulturell mångfald ökar bety-
delsen av en förståelse för hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Religionsämnet 
inbegriper många delar i våra liv: hur vår bild av världen ser ut, vad vi anser är rätt och fel 
samt hur vi väljer att leva (Habbe och Steinmo, 2000). Religion bidrar till att utveckla kompe-
tensen att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning samt utveckla en 
handlingsberedskap att agera ansvarsfullt (Skolverket, 2002b). Religionsämnet bidrar till att 
fördjupa elevernas kunskaper om demokratiska värden, så som människans egenvärde, män-
niskors lika värde samt omsorg om de svaga och utsatta (ibid.). ”Ett syfte med ämnet är att 
öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis 
demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor” (Skolverket 2002b:81).  
 

Historia i förhållande till hållbar utveckling 
Historia är en viktig del i all kunskap. All mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning har 
en historisk bakgrund. Det gäller i ett då som nutidsperspektiv (Skolverket, 2002b).  Ämnet 
historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som 
led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tän-
kande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och 
dess kultur (Skolverket, 2002b:76). Historien har formats av insatser, skeenden, spänningar 
och konflikter som påverkat utvecklingen i olika avseenden. Historieämnet innefattar en 
mångfasetterad bild av skeenden och händelser. Innehållet omfattas av de ekonomiska, socia-
la, kulturella och tekniska framstegen (Skolverket c). Förskjutningar i perspektiven sker stän-
digt och ämnet speglar dessa förskjutningar. Detta innebär att centrala samhällsfrågor som 
miljö och migration behandlas i ämnet historia. Därmed blir aktuella händelser insatta i ett hi-
storiskt sammanhang (Skolverket, 2002b:78). 

Samhällskunskap i förhållande till hållbar utveckling 
Samhällskunskapen som ämne är tvärvetenskapligt samt mångfacetterat. Ämnet som sådant 
har stora möjligheter att ligga till grund för elevernas kompetensutveckling mot en hållbar ut-
veckling. Vårt samhälle befinner sig i en ständig förändringsprocess. Därför måste ämnets in-
nehåll vara i relation till denna process – föränderligt.  Enligt kursplanen i samhällskunskap 
skall ämnets utbildning ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokra-
tiska värden samt stimulera eleverna till delaktighet i den demokratiska processen. Samhälls-
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kunskapsämnet åskådliggör och förklarar hur människor formar och formas av sina samhällen 
och hur de organiserar sig för att uppnå gemensamma mål (Skolverket, 2002b). Undervis-
ningen i samhällskunskap har som mål att sträva mot att eleverna […] tillgodogör sig kunska-
per för att kunna agera i lokala och globala frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle” 
(Skolverket, 2002b:87).  
 
Elev och lärarkompetens i förhållande hållbar utveckling  

 
Enligt Bonniers lexikon (1999) beskrivs kompetens som erforderliga kvalifikationer, förmåga 
och behörighet.  
 

Elevkompetens i förhållande till hållbar utveckling 
När det handlar om undervisning för hållbar utveckling är det viktigt att eleverna utvecklar en 
handlingskompetens. Att de aktivt deltar i undervisningen och utvecklar en ansvarskänsla 
samt en vilja att bidra till en hållbar utveckling (Lindberg, 2007). Skolan kan bidra till att ut-
veckla bland annat en handlingskompetens hos eleverna (Severin, 1989). Kommittén för håll-
bar utveckling redovisar i SOU 2004:104  Att lära för hållbar utveckling om undervisningssy-
stemets relation till hållbar utveckling. Där framkommer att både det kritiska tänkande och 
helhetstänkandet är svagt utvecklade förmågor hos eleverna och bör stärkas. Undersöknings-
resultaten visade även på brister i den verklighetsbaserade undervisningen. Enligt SOU 
2004:104 fråntas eleverna möjligheter till nära kontakter med natur och samhälle, då under-
visningen har dessa brister. Ett aktivt arbete är en förutsättning för att lära. (Svingby, 1989) 
Learning by doing, ett uttryck som ofta sammankopplas med John Dewey (1859-1952) 
(Stensmo, 1994). Dewey menade att eleven ska vara den aktiva i undervisningssituationer och 
läraren skall fungera som en handledare. Han ansåg att kunskap grundar sig i elevarbeten som 
delvis är undersökande och reflekterande (ibid.). En hållbar kunskap grundas i en självmed-
vetenhet, där klargörandet av de egna tankarna samt erfarenheterna görs i ett reflekterande 
förhållande. Reflektionen bör göras både individuellt och i samspel med andra. Det är först 
vid en förankring av denna kunskap som eleverna kan fördjupa och utveckla sina kunskaper 
(Svingby, 1989). Undervisningen för hållbar utveckling bör enligt SOU 2004:104 bygga på 
både teori och praktik. Dessutom framhåller undersökningen att det av eleverna krävs en för-
måga och en vilja att verka för en hållbar utveckling både lokalt och globalt (ibid.).  
 

Lärarkompetens i förhållande till hållbar utveckling 
En bra lärare oavsett undervisningsämne behöver grundläggande kunskaper, kompetenser 
samt förmåga att tillrättalägga undervisningen, för att hos varje enskild elev utveckla förmå-
gan att undersöka, analysera och rapportera. Dessutom bör läraren ha fallenhet för hantering 
av fördomar, attityder och uppfattningar inom känsliga områden. Det kan handla om frågor av 
religiöst, politiskt eller etniskt slag (Severin, 1989). Utöver detta tillkommer svårigheten att 
prioritera ett område eller delar av ett område till förmån för något annat område. Förutom 
detta behöver en lärare i SO - ämnena grundläggande miljödidaktiska kompetenser så som: 
kunskaper inom miljöproblem, naturen, vetenskapliga kunskaper samt ett praktiskt didaktiskt 
kunnande (Sandell et al, 2003). SOU 2004:104 visar att lärare ger uttryck för en osäkerhet in-
för hur begreppet hållbar utveckling ska åskådliggöras i undervisningen och därför efterfrågas 
fortbildning. ”Det vidgade innehållet i miljöundervisningen gör att behovet av fortbildning av 
lärare har ökat” (Skolverket, 2001:43).  
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Hållbar utveckling i relevans till SO - ämnena 

 
Enligt Wickenberg (Skolverket, 2002a) går undervisningen framtiden till mötes. Med det me-
nar han att miljödidaktiken går mot ett lärande för hållbar utveckling. Undervisningen skall 
handla om elevernas aktiva deltagande, när det gäller deras egen och andra människors fram-
tid. Skolans arbete med hållbar utveckling kräver ett av alla reflekterande och analytiskt för-
hållningssätt. Dessutom säger Wickenberg (ibid.) att: 
 
 

[…] en hållbar utveckling kräver hållbara människor och hållbara samhällsbildningar. Lärandet 
om hållbar utveckling handlar om andra viktiga både grundläggande och underliggande samhälls-
frågor såsom jämställdhet, genusfrågor, intressekonflikter och grundläggande värdekonflikter, 
globalisering, krig och fred, fattigdom, exploatering, det lokalas prioritet, interkulturella fråge-
ställningar och politisk makt i samhället (Skolverket, 2002a:20).  
 

 
 

 
Bild 1 - bilden är hämtad från Myndigheten för skolutveckling a. 2007-12-16 

 
 
Solens strålar i bilden ovan representerar olika teman inom hållbar utveckling. Ju fler strålar 
desto mer sammansatt kunskap (Myndigheten för skolutveckling a). Det konstateras att inte-
greringen av sociala, ekonomiska samt miljöaspekter inte är speciellt utbrett i skolverksamhe-
ten. Områden av vikt som utgör några byggstenar i undervisningen är: jämställdhet, mänskli-
ga rättigheter, kulturell mångfald, hälsa, naturresurser, fred och säkerhet, interkulturell förstå-
else, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning. Innehållet i undervisningen har en lång 
tidsaxel från dåtid till nutid (SOU, 2004:104).  
 
Svingby (1989) skriver att undervisningen i de samhällsorienterade ämnena handlar om att 
föra eleven mot en förståelse av det samhälle vi lever och verkar i. Men att det är viktigt att 
utgå ifrån elevernas egna erfarenheter i integrering med för samhället viktiga demokratiska 
frågor. Eleverna måste få känna att kunskaperna är användbara och meningsfulla i deras egen 
verklighet. Det blir således en demokratisk konstruktivism, som i likhet med Piagets tankar 
bygger på att kunskap konstrueras av människan utifrån hennes egna erfarenheter (Stensmo, 
1994). ”Kunskap är ett mentalt redskap för att förstå verkligheten och den konstrueras i ett 
samspel mellan sinnesintryck och förnuft” (Stensmo, 1994:33). 
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Lindberg (2007) säger att hållbar utveckling inte skall ses som ett nytt undersökningsområde 
utan hellre som ett perspektiv som kan vävas in i alla undervisningsämnen. Han tar även upp 
betydelsen av att skolan bör ha ett aktivare samarbete med samhället. 
 
 

Sustainable development must not be seen as a new field of study, but rather as a perspective that 
is added to all school subjects. The sustainable development perspective can then be seen as an aid 
for teachers to select relevant content in the educational process. It is important that, as far as pos-
sible, real problems are dealt with, problems that have an impact on students´ lives and the reality 
and the society they live in. Problems that one can exert an influence on and which are important 
to achieving sustainable development both locally and globally. The work of the school must 
therefore also be directed towards society, to cooperation with people and organisations outside 
the school, at home as well as abroad (Lindberg, 2007:9).  

 
 
Undervisning för hållbar utveckling ställer didaktiska krav på hur undervisningen utformas. 
Ett ämnesintegrerat samarbete mellan de samhällsorienterande ämnena och andra ämnen där 
hållbar utveckling genomsyrar all undervisning är att föredra. Samarbetet kan dock tillämpas i 
större utsträckning än vad som förekommer idag på grundskolans senare år, enligt SOU 
2004:104.  
 
Skolan har möjlighet att påverka eleverna i en viss riktning. Wickenberg säger: “By defini-
tion, school is an organisation and institution created by society to deliberately influence chil-
dren and youth in a certain direction” (Wickenberg, 2004:103). Den riktningen kan vara mot 
en hållbar utveckling. På vägen mot en undervisning för hållbar utveckling kan hinder uppstå. 
Hart (2007) beskriver hindren som tidsbrist, resursbrist, kunskapsbrist samt brister i styrdo-
kumenten.  
 
 

”The struggle to enact EE/ESD (Environmental education/Education for Sustainable Develop-
ment) in schools has often been linked to several common visible barriers such as time, lack of re-
sursers, lack of expertise/knowledge and curriculum demand” (Hart, 2007:31). 

 
 
 
SYFTE  
 
 
Syftet är att granska vilket innehåll samhällskunskapslärare i grundskolans senare år tillskri-
ver hållbar utveckling.   
 
 
 
 
 
 
 
METOD 
 
En beskrivning av mitt vetenskapliga förhållningssätt inleder metoddelen som sedan övergår 
till en presentation av informanterna. Hur jag genomfört undersökningen och med vilka meto-
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der framgår också. Därefter görs en beskrivning av den intentionella analysmetoden och för 
att avsluta metoddelen beskrivs de etiska reflektionerna. 
 
Vetenskapligt förhållningssätt 

 
Mitt vetenskapliga förhållningssätt är av hermeneutisk karaktär, vilket står för ett kvalitativt 
förståelse- och tolkningssystem. Forskarens roll är öppen och engagerad. En hermeneutiker 
menar att människor har intentioner som yttrar sig i språk och handling, som det går att tolka 
och förstå kontentan av. Forskarens förförståelse ska ses som en tillgång för att kunna tolka 
och förstå forskningsobjektet. Den hermeneutiker som tolkar en transkriberad text försöker 
således först förstå helheten, för att därefter gå in i de olika delarna var för sig. Således pend-
lar forskaren mellan helheten och delarna för att nå fram till en komplett slutsats (Patel & Da-
vidsson, 2003).  
 
Urval av informanter 

 
Syftet med min studie var att undersöka vilket innehåll lärare i de samhällsorienterande äm-
nena, i grundskolans senare år tillskrev hållbar utveckling. De som bäst kan ge svar på vad 
hållbar utveckling är i förhållande till SO - ämnena i grundskolans senare år, är just verksam-
ma lärare i samhällskunskap, grundskolans senare år. Tillsammans utgjorde de en expertgrupp 
för det aktuella syftet. Därför kontaktade jag fem verksamma lärare inom SO-ämnena, i 
grundskolans senare år. Valet av vem jag kontaktade grundade sig på att jag kände till tre av 
lärarna sedan tidigare och på så vis kände de även till mig. Min tanke var att vår kännedom av 
varandra kunde bidra till en fördjupad intervju där läraren kände trygghet med mig. De övriga 
två lärarna kontaktade jag efter en rekommendation av en lärare. Informanterna kom således 
att bestå av tre lärare som jag tidigare träffat och två som jag aldrig tidigare träffat. Något kri-
terium angående vilken skola som informanten skulle vara verksam på hade jag således inte. 
Det kom att bli två f-9 skolor, belägna i en och samma kommun och med ungefär samma 
elevantal, ca 500 elever i varje skola. 
 
Genomförande 

 
Jag kontaktade informanterna via telefon, e post samt personlig kontakt. Informationen som 
gavs vid första kontakttillfället handlade om undersökningens syfte och det tänkta tillväga-
gångssättet vid intervjun, där jag informerade om att en bandspelare skulle användas för att 
spela in intervjun. Avsikten med bandinspelningen var dels att få ut det mesta möjliga av sam-
talet, samt att kunna repetera informanternas svar. Men även för att underlätta transkribering-
en av informanternas utsagor, vilket jag informerade informanterna om (Kvale, 1997). En be-
skrivning av hur jag skulle försäkra deras anonymitet i samband med undersökningen lämna-
des också. Varken deras namn eller annan för informanten identitetsavslöjande information 
användes. Detta är i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrå-
det b). Samtliga informanter bad om att få en kopia av den färdigställda undersökningen, vil-
ket jag gav samtycke till. Min intervjumanual utgick från halvstrukturerade, halvöppna frågor, 
som byggde på undersökningens syfte. Vid behov av ett förtydligande av informantens svar 
använde jag följdfrågor (Kvale 1997).  
De följdfrågor som jag använde var av typen: Hur tänker du då? Kan du ge något exempel? 
Hur menar du då? Jag lämnade varken ut intervjufrågorna eller någon text om hållbar utveck-
ling till informanterna i förväg. Anledningen var att jag ville undvika eventuella på förhand 
konstruerade svar från informanterna.    
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Dag, tid och plats för intervjun fick varje informant bestämma. Alla intervjuer kom att ske på 
lärarnas arbetsplats under dagtid. Innan varje intervju började och bandspelaren startades gavs 
åter information angående undersökningens syfte samt försäkrande av deras anonymitet. Var-
je intervju tog 20 till 40 minuter.  
 
Informanternas inspelade utsagor transkriberades av mig personligen. Utsagorna transkribera-
des med stor noggrannhet och sparades på dator för den kommande analysen. Utifrån under-
sökningens syfte analyserades materialet med den intentionella analysmetoden (Halldén, 
2001).  
    
Undersökningsmetod 

 

Fallstudie 
Den metod jag valt att utgå från är fallstudien. Fallstudier ses som en legitim metod att använ-
da i undersökningar som har med undervisning att göra och där studien bygger på en speciell 
företeelse (Merriam, 1994). Företeelsen är i det här avseendet hållbar utveckling i relation till 
SO - ämnena. Metoden är särskilt lämpad när det handlar om att utöka kunskapsbasen angå-
ende olika utbildningsaspekter, vilket i denna undersökning vilket innehåll lärare i de sam-
hällsorienterande ämnena, i grundskolans senare år tillskriver hållbar utveckling. Med fallstu-
die menas enligt Patel & Davidsson (2003) att undersökningen är begränsad till en mindre 
grupp. Den mindre gruppen bestod i det här fallet, av fem informanter. En fallstudie kan bidra 
till mer djupgående insikter om en viss situation samt hur de inblandade tolkar denna (Merri-
am, 1994). Denna typ av studie utgår från ett helhetsperspektiv för att få så fyllande informa-
tion som möjligt (Patel & Davidsson, 2003).  
 

Kvalitativ intervju 
I min fallstudie använde jag mig av kvalitativa intervjuer som ägde rum ute i empirin. Detta 
för att erhålla en så verklighetstrogen bild som möjligt. Den kvalitativa forskningsintervjun 
bygger på en interaktion mellan intervjuaren och informanten. Ett samspel sker således mellan 
två personer kring ett gemensamt ämnesområde. Den mänskliga interaktionen och dess pro-
duktion av kunskap utgör grunden i intervjun. Intervjun utgår från informantens perspektiv för 
att på så sätt erhålla så mångsidiga beskrivningar av olika utgångspunkter av informantens 
tillvaro som möjligt (Kvale, 1997). I mina kvalitativa intervjuer har jag utgått från en inter-
vjumanual. Manualen har färdiga frågor som alla har en bestämd ordning.  
 
1. Vad är det som skall vara hållbart? 
2. På vilket sätt arbetar din skola med hållbar utveckling? 
3. Tycker du att det är viktigt med undervisning för hållbar utveckling? 
4. Tycker du att undervisning för hållbar utveckling bör prioriteras? 
5. På vilket sätt tänker du att det ämne du representerar kan ta upp hållbar utveck-

ling? 
6. Har du lektioner som knyter an till hållbar utveckling? 
7. Vad påverkar vad SO lärare undervisar om beträffande hållbar utveckling? 
8. Tänk dig, att du själv fick helt fria händer, med obegränsade resurser och möj-

ligheter att lägga upp skolans undervisning för hållbar utveckling. Hur skulle 
den då se ut? 
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Frågorna som använts presenteras ovan i kronologisk följdordning. Frågornas karaktär är 
halvstrukturerade samt halvöppna. Där följdfrågor varit nödvändiga för ett mer uttömmande 
svar har sådana använts (Kvale, 1997) 
 
Merriam (1994) menar att kvalitativa undersökningar där betydelser och sammanhang fokuse-
ras krävs ett datainsamlingsinstrument som är sensitivt för åsikter och betydelser, både vid in-
samlandet och vid analyserandet av informationen. Merriam menar att människan är bäst 
lämpad för en sådan uppgift, vilket även innefattar observationer, intervjuer och analyserandet 
av andra människor (ibid.) 
 
Beslutet att välja en kvalitativ fallstudie med ett hermeneutiskt förhållningssätt, där den inten-
tionella analysmetoden används beror av att undersökningen inriktar sig på att upptäcka samt 
tolka, snarare än på hypotetsprövning. Genom att studera ett bestämt antal lärare i SO – äm-
nena kan jag fånga samt skildra den kontext vari de lägger hållbar utveckling. Avsikten är att 
få ett innehållsrikt svar av informanten, för att skapa en nyanserad bild av det för undersök-
ningen aktuella ämnet. Ett svar som kan leda till en djupare kunskap samt förståelse av vad 
dessa lärare lägger för innehåll i begreppet hållbar utveckling (Merriam, 1994).  
 
Analysmetod 

 

Intentionell analysmetod 
Ursprunget till den intentionella analysmetoden presenterades i en teori av filosofen Georg 
Henrik von Wrights (1971). Därefter har en forskargrupp inom den pedagogiska institutionen 
vid Stockholms universitet utvecklat en kvalitativ analys som är användbar i pedagogiska 
sammanhang, med benämningen intentionell analys (Halldén, 2001). Halldén anses vara den 
som introducerat analysmodellen i den pedagogiska forskningen. Analysmetoden fokuserar 
människans handlande och enligt Halldén är handlingar det fundamentala studieobjektet och 
ses som en sammanbindande länk mellan kognitiva strukturer, såsom föreställningar och det 
sociala sammanhanget, såsom kulturen. Halldén menar att den intentionella analysen främst 
syftar till att: 
 
 

[…] utifrån en individs handlingar beskriva hennes föreställningsvärld, i termer av begreppssy-
stem, men också att i dessa beskrivningar visa hur individens handlande också är beroende av den 
situation i vilken handlingen utförs” (Halldén, 2001:1). 

 
 
Utgångspunkten är att de mänskliga handlingarna har ett syfte, en intention. Det är intentio-
nerna som gör beteendet meningsfullt och möjligt att tolka som en handling. Den intentionella 
analysen avser med andra ord att förstå hur andra människor tänker, tycker, vad de gör och 
vad de menar. Därför utgår analysen från i det här fallet informantens handling och med hand-
ling avses i detta fall den verbala handlingen, då det handlar om intervjuer. I andra fall inklu-
deras även det aktiva agerandet som handling.  
 
 
Den intentionella analysen kan ses som ett språng ur konstruktivismens tankar. ”Den uppfatt-
ning en människa kan få av omvärlden är en konstruktion av hennes eget medvetande” 
(Stensmo, 1994:33). Piagets konstruktivistiska kunskapsteori kan sättas i paritet med den in-
tentionella analysens grundtankar. Han menar att kunskap kan ses som ett mentalt redskap när 
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det gäller att förstå verkligheten i sin konstruktionsform – i samspelet mellan förnuftet och 
sinnesintrycken (Stensmo, 1994). 
 
Halldén (2001) menar att människor kontextualiserar olika situationer. Det vill säga att vi 
människor tolkar samt förstår situationer i omgivande sammanhang med utgångspunkt i våra 
egna erfarenheter samt föreställningar. Därför ses intervjuerna i sig som en konstruktion, där 
informanterna kan tänkas referera till sin omvärld och givetvis sina egna föreställningar. In-
formanterna kan påverkas av intervjuämnet i fråga, sina egna tolkningar samt den sociala 
konstruktion intervjun är satt i. Handlingarna i sig kan ses som en del i ett större projekt 
(ibid.).  
 
Etiska reflektioner 

 
Som forskare har jag ett etiskt ansvar gentemot mina informanter. Det etiska ansvaret utgör 
således en av hörnstenarna i forskningsetiken oavsett forskningsområde. Därför har jag för-
hållit mig till de etiska föreskrifter samt regler som finns. De utgör ramarna för mitt arbete. 
Nedan beskrivs de regler som jag tagit hänsyn till i undersökningen.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2007a) är det forskarens egen skyldighet att dennes arbete håller god 
kvalitet och är etiskt godtagbart. Den senaste statliga utredningen om forskningsetik påpekade 
att forskningsetisk reflektion måste vara en naturlig del av forskningens vardag (SOU, 
1999:4). Som vägledning och underlag inför min undersökning har jag använt Kvale (1997) 
och Vetenskapsrådets krav och riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2007b). I rådets etiska policydo-
kument anges fyra huvudkrav, när det gäller det etiska förhållningssättet inom forskningen. 
De fyra kraven är: informationskravet & samtyckekravet, konfidentialitetskravet och slutligen 
nyttjandekravet.     
 

Informationskravet & Samtyckekravet 
För att forskning skall få utföras där människor är objekten måste samtycke grundas. Infor-
manterna måste frivilligt samtycka till forskningen som berör henne eller honom. Med detta 
menas att ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-
uppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2007b:7). Således har jag enligt dessa nämna krav infor-
merat intervjupersonerna om syftet med min undersökning samt själva tillvägagångssättet 
med intervjuerna. Denna information har skett både skriftligen och muntligen. Rätten att av-
säga sig informantrollen kan göras närhelst informanten vill, då undersökningen bygger på 
frivillig medverkan (Kvale, 1997).  
 

Konfidentialitetskravet  
Med konfidentialitet menas att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2007b:12). I kvalitativ forskning är kon-
fidentialitet en viktig etisk aspekt. För att visa respekt och värna om informanternas anonymi-
tet har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet.  
Informanterna har både muntligen samt skriftligen informerats om att anonymitet råder vid in-
tervjuerna och att materialet inte på något sätt kommer att kunna sammankopplas med dem 
som person. Av den anledningen innehåller undersökningen inga personuppgifter eller andra 
uppgifter av känslig art. Med det menas inga uppgifter om informanternas etniska ursprung, 
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politiska eller religiösa åsikter, hälsa eller sexualliv finns med i denna undersökning (Veten-
skapsrådet, 2007b).  
 

Nyttjandekravet 
Vetenskapsrådet (2007b:14) anger att: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål.” Intervjupersonerna är alla medvetna om att undersökningen 
endast utförs i ett forskningsändamål. Jag har informerat dem om att jag gör denna undersök-
ning i enlighet med min examen i Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESULTAT 
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Här presenteras det resultat som framkommit i undersökningen. Resultatet stärks med infor-
manternas egna utsagor som visas med citat. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning 
av intervjuerna. 
 
Presentation av informanter 

 
Samtliga informanter har utbildning för sin profession. I dagsläget är de verksamma som lära-
re i de samhällsorienterande ämnena, i grundskolans senare år. Några av informanter har varit 
verksamma lärare i ett fåtal år och några har varit verksamma i ett tiotal år.   
 

Bortfall 
Samtliga informanter var närvarande vid intervjuerna. Informanternas utsagor var alla goda i 
förhållande till undersökningens syfte, därav redovisas inget bortfall för studien. 
 
Resultat och analys av intervjuer 

 
Vid en redogörelse för de svar som framkommit i intervjuerna, lyfts de utsagor som svarar 
mot undersökningens syfte fram. Syftet var att granska vilket innehåll samhällskunskapslärare 
i grundskolans senare år tillskriver hållbar utveckling.   
 

Tre teman 
Resultatanalysen visar på tre olika teman inom hållbar utveckling och som informanterna re-
laterar SO - ämnena. Dessa tre teman är: Människan i sin omgivning, det aktuella läget och 
tidsdimensionen. Med tema menas ett genomgående ämne, eller ett huvudsakligt innehåll, en 
grundtanke (Bonniers compact Lexikon, 1999). De tre framkomna temana utgör centrala be-
grepp i intervjuresultatet. Varje tema inrymmer i sin tur olika aspekter. Med aspekter menas 
olika synvinklar (ibid.). 
 
Nedan redogör jag i punktform för de teman med tillhörande aspekter som framkommit i in-
tervjuerna. Aspekterna står i kursiv stil.  
 

• Människan i sin omgivning: en historiskaspekt, en livsstilsaspekt, en konsumtions-
aspekt och en kommunikationsaspekt. 

• Det aktuella: media, samhällsdebatten och påverkansaspekten.  
• Tidsdimensionen: en elevaspekt och en jämförelseaspekt.   

 
De teman samt aspekter som framkommit under analysen belyses med informanternas egna 
ord via citat. Citaten som används i resultatanalysen har bearbetats till sin form för att öka 
läsbarheten. En noggrannhet har vidtagits så att inte själva innehållet i citatet har förlorats el-
ler på något sätt ändrat innebörd. För att avidentifiera informanterna har de alla benämnts med 
en bokstav ur alfabetet. Jag vill understryka att bokstävernas kronologiska ordning inte har 
något med den ordningsföljd själva intervjuerna har utförts. 
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Människan i sin omgivning 
Med människan i sin omgivning menade informanterna att vi måste se över vårt eget agerande 
och sätta det i kontext med vår existens i en ömsesidig relation med naturen. Människans på-
verkan på den omgivande miljön och naturen var ett tema inom hållbar utveckling och som 
informanterna ansåg som relevant i förhållande till undervisningen i SO - ämnena. De aspek-
ter som framkom under temat människan i sin omgivning var, en historisk aspekt, en livsstils-
aspekt, en konsumtionsaspekt och en kommunikationsaspekt.  
 
Flera av informanterna belyser den historiska aspekten och hur människan genom tiderna har 
påverkat sin omgivning. De ger här sin syn på hur de ser på relationen mellan hållbar utveck-
ling och människan i sin omgivning i ett historiskt perspektiv. Bland annat säger informant L, 
”Men alltså rent historiskt skulle man kunna titta på hur människan genom tiderna har skövlat 
och förstört naturen” (informant L). Att den historiska aspekten är spännande i förhållande till 
hållbar utveckling uttrycks av informant P, som även tar upp att man i undervisningen kan 
vända blicken utåt i världen.   
 
 

Ja, det är ju väldigt spännande. Nu har jag till exempel startat upp då från pyramidernas tid. Så re-
dan där kan man ju börja titta. Hur gjorde man, vad gjorde man, hur påverkade det miljön, och så-
dana saker. Och i Grekland där allt betades sönder, och man högg ner alla träd. Det kommer ju 
väldigt naturligt och så koppla det till hur vi har det nu och hur vi också huggit ner skog och nu 
har vi en helt annan problematik igen då liksom med klimatet (informant P). 

 
 
Fler informanter vänder blicken utåt i världen för att påvisa hur människan har påverkat natu-
ren. En påverkan som enligt informant M visat sig i exempelvis skövling och kollapsade sam-
hällen.   
 
 

De högg ner det sista trädet på Island. De högg ner det sista trädet på Påskön. Vad tänkte den 
människan, han kunde inte ens fiska mer. De började äta varandra. Det kommer vi också att göra. 
Lite domedagsprofetia, men alltså historien har ju faktiskt visat att människan inte har lärt sig nå-
gonting. Man kan se till exempel gamla samhällen, som har havererat av olika anledningar. Ro-
marriket, det finns många orsaker att det kollapsade. Ja dels var det expansionen men det fanns ju 
andra saker. Till exempel tog man in djur som åt upp… ja får är ju det värsta som finns. Ja, de åt 
upp så att de fick erosion och allt möjligt. Man hade alltså giftiga saker i sina ledningar då förstod 
man kanske inte det. Men vi har också giftiga saker i våra ledningar som vi förstår men ändå inte 
gör någonting åt det. Det finns en orsak till varför alla stora samhällen har kollapsat. Det beror 
väldigt mycket på hur man använder sig av resurserna. De resurser man har, tror jag (informant 
M).  
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Människan i sin omgivning ur en livsstils- samt konsumtionsaspekt var något som informan-
terna framhöll. Flera av informanterna menade att vi genom vår konsumtion tär på naturens 
resurser. Till exempel säger informant K att vår livsstil måste vara hållbar men att vi genom 
att överkonsumera naturens resurser leder människan mot en oekonomisk tillväxt i stället för 
en ekonomisk tillväxt.  
 
 

Alltså livsstil, vår livsstil måste vara hållbar, alltså för att även andra kan få en god levnadsstan-
dard. Vi kan exempelvis inte konsumera den mängd naturresurser som vi gör idag. Min personliga 
uppfattning är att utvecklingen idag är allt annat än hållbar. Sen det här synsättet på att vi ska ut-
öka ekonomin, att vi ska tjäna mer pengar, vi ska liksom konsumera mera, det ska bli större vins-
ter och så vidare. Det är ju också någonting som innebär att vi förbrukar mer av jordens resurser, 
vilket också leder till att det blir en oekonomisk tillväxt istället för en ekonomisk tillväxt därför då 
en icke hållbar utveckling. Jag menar det är först då människans påverkan på sin omgivning och 
allt det där. Det är en växelverkan alltså både mellan oss och egentligen om man säger då moder 
jord eller naturen. Och jag menar… alltså jorden är ju en förutsättning för vår överlevnad och för-
därvar vi det så då liksom drar vi ju undan mattan under våra egna fötter. Och jag tycker det vore 
oansvarligt om vi inte pratade om det med eleverna. Det är ju dem som tar vid, tar över den här 
förvaltningen utav det vi har (informant K).   

 
 
För att människan ska förändra sin livsstil samt konsumtionsmönster krävs det stora ingrepp. 
Det kanske rent av leder till konsekvenser för vår personliga frihet, menade informant M. 
 

 
Ja, alltså hela tillvaron måste vara hållbar för att överhuvudtaget jorden ska fortsätta existera i den 
form den är. Eller det liv vi har. Men jag tror att ska den vara det så krävs det stora ingrepp. Dels, 
ja till exempel matproduktionen, men det krävs också stora ingrepp för vår kanske personliga fri-
het på sätt och vis. Det finns ju de som säger att det alltid är U-länderna som får stå pall för allt 
möjligt. Ja, på sätt och vis är det så. Därför att det är där man förökar sig mest. Den här fattig-
domsbromsen som man sätter in som man då skulle halvera till ett visst årtal. Men det har ju inte 
hänt. Därför det går inte. Därför vi kommer inte å tulla på vår egen välfärd. Det kommer vi inte att 
göra. Vi behöver datorer och mobiltelefoner, därför har vi ungar i koboltgruvor i Kina och över-
allt. Vi behöver äta så vi blir överviktiga och dör av det. Därför vi anser att det är vårat behov. 
Måste ha alla mobiler, måste ha allting. Ja, livskvalité för många är ju tyvärr konsumtion, det-
samma som konsumtion (informant M).   

 
 
Hur vi planerar vårt samhälle har också betydelse för vår livsstil. En samhällsplanering går att 
studera ur ett då och nutids perspektiv med en vision om framtiden. Det är vad informant M 
ger uttryck för under intervjun. ”I samhällsplaneringen kan man göra mycket när det gäller 
hållbar utveckling. Hur ett samhälle planeras och hur det planerades redan från början och 
vart gick det sedan. Det har ju gått snett någonstans. Så det kan man göra” (informant M).   
 
Den sista aspekten som tas upp under temat människans i sin omgivning är den kommunikati-
va. Den kommunikation som informanterna tar upp under intervjuerna berör transporter. Till 
exempel så nämner informant M de globala transporterna för att övergå till de lokala. ”Där 
kan man ju också ta upp… Det är ju de här transporterna över världen.  Men det är ju andra 
saker som påverkar. Till exempel turismen som blir alltmer motoriserad. Därför att det är ju 
där det går att tjäna pengar. Till exempel skotersafari” (informant M).   
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De lokala transporterna var även något som informant L tog upp under intervjun och hur lära-
ren i undervisningen kan man ställa frågor till eleverna. ”Om man tittar på, ja det är många 
som har skotrar. Hur påverkar de miljön? Vad kan man göra då för att, ja, miljöpåverkan ska 
vara lite mindre?” (informant L) 
 

Aktuella läget 
Samtliga informanter såg att det finns möjligheter att i det aktuella fånga upp hållbar utveck-
ling för sin undervisning. Möjligheterna finns i att sammanbinda aktuella debatter i samhället 
och i media med hållbar utveckling och undervisningen i SO - ämnena. Flera olika aspekter 
togs upp: media, samhällsdebatten och en påverkansaspekt. 
 
Lärarna i de samhällsorienterande ämnena bedömde att det finns områden som tas upp i me-
dia och som i förhållande till hållbar utveckling är relevant för undervisningen i SO -ämnena. 
Informant A säger till exempel att innehållet i nyheterna på TV och det som står i dagstid-
ningar påverka undervisningens innehåll.  
 
 

Jag tänker på växthuseffekten. Det som händer med stormar och regn och torka och så vidare 
och… Det man ser på nyheterna och läser om i dagstidningar. Det påverkar ju också.  Det blir ju 
liksom det aktuella läget som påverkar undervisningen (informant A).    
 

 
Det aktuella läget innefattar även samhällsdebatten, vilket tas upp av informant P. ”Påverkar, 
alltså det jag nu har nämnt om det är ju samhällsdebatten, en aktuell samhällsdebatt påverkar 
mig väldigt mycket när det gäller de här frågorna. Det gör det” (informant P).  
 
När det gäller elevernas möjligheter att vara med och påverka det aktuella som innefattas av 
både media och samhällsdebatten behöver de verktyg. Det aktuella läget tas av informanterna 
upp ur en påverkansaspekt, med det menas elevernas möjligheter att kunna delta och påverka 
bland annat sin undervisning genom att analysera och diskutera. Detta var något som infor-
mant N tog upp under intervjun och som återges nedan.  
 
 

Vad som ska vara hållbart? Ja, vad som ska vara hållbart för ungarna. Det är ju alltså att de får 
verktyg, tycker jag. För att ta reda på saker. Att få med sig, inom geografin till exempel handlar 
det om kartböcker och så vidare, överhuvudtaget tabeller och allt sånt där. Helt enkelt verktyg för 
att ta reda på fakta. Det är en hållbar utveckling. Så ser jag det. Det är ju det man strävar efter, att 
försöka få med så mycket som möjligt av de här verktygen. Så att de [eleverna] i olika situationer 
har någon strategi och vet hur de ska gå tillväga för att ta reda på saker. Det tycker jag är viktigt 
(informant N).   
 
 

Även informant M gav uttryck för att eleverna behöver kunna påverka. ”Sedan är det, mycket 
går ju också på att ge dem ett redskap. För att hantera den mängd information, böcker - hur 
man tar ut fakta, hur man väljer och hur man lär sig” (informant M).  
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Tidsdimensionen 
Informanterna ansåg att tidsperspektivet var ett tema inom hållbar utveckling som var relevant 
i förhållande till SO - ämnena. Det perspektivet som togs upp var elevaspekten och detta var 
något som informant L tog upp under intervjun. ” Ja de elever som vi har, de är ju satt i fram-
tiden. Och om de lär sig att vara rädda om sin miljö så är det ju så klart viktigt” (informant L). 
Även en aspekt där tidsdimensionen är satt i en jämförande aspekt togs upp i förhållande till 
hållbar utveckling. ”Man kan ju också titta på växthuseffekten och se hur den har var för låt 
oss säga 20, 30, 40 år sedan och hur det ser ut nu. Hur utvecklingen har varit och hur det ser 
ut idag. Och hur det kommer att se ut i framtiden” (informant L). 
 
 
Sammanfattning av intervjuerna 

 
I sammanfattningen utifrån jag från mitt syfte som var att granska vilket innehåll lärare i de 
samhällsorienterande ämnena, i grundskolans senare år tillskrev hållbar utveckling. Här ges 
en sammanfattning av svaren från de fem intervjuerna. Det samlade resultatet från de fem in-
tervjuerna visade på tre genomgripande och centrala teman i förhållande till undersökningens 
syfte. Dessa teman grundar sig i informanternas utsagor. Temana är Människan i sin omgiv-
ning, det aktuella läget och tidsdimensionen. Varje tema inrymmer i sin tur olika aspekter.      
 
När det handlade om temat människan i sin omgivning framkom en historisk aspekt. Exempel 
på hur människan har skövlat och förstört naturen togs upp av informant M, L och P. Där 
blickarna främst riktades mot södra Europa och Grekland. Den historiska aspekten förflyttade 
sig till Pyramidernas rike och frågor som ställdes av informant P, var – Hur gjorde man? Vad 
gjorde man? Hur påverkade det miljön? Genom att studera gamla samhällen och varför många 
av dem har havererat så kan vi enligt informant M, få en förståelse av orsakerna till samhälls-
haveriet. Här ges exempel på Romarriket och den då rådande expansionen. Ett samband ses 
av informanterna mellan de kollapsade samhällen och människans användning av resurser.  
 
Att människan påverkar sin omgivning genom sin livsstil och sin konsumtion är en realitet 
som informanterna K och M tog upp. De menade att vi måste se över vår livsstil samt våra 
konsumtionsmönster för att kunna fortsätta leva här på jorden. De menade att vår livsstil mås-
te vara hållbar och att vi genom vår konsumtion överkonsumerar naturens resurser. Informant 
K tycker att det är lärarnas ansvar att ta upp dessa saker med eleverna då de ska ta över för-
valtningen av det vi har. Informant M säger att det i samhällsplaneringen går att göra mycket 
för hållbar utveckling.    
 
Den sista aspekten som togs upp under temat människan i sin omgivning var den kommunika-
tiva. Den kommunikation som informanterna M och L tar upp under intervjuerna är främst de 
lokala skotertransporterna. Informant L gör en koppling till hur man i undervisningen kan 
ställa frågor som får eleverna att själva ta ställning till skoterns påverkan på omgivningen. När 
det handlar om människan i sin omgivning menade samtliga informanter att vi måste se över 
vårt eget handlande och sätta det i kontext med vår existens i en ömsesidig relation med natu-
ren.  
 
Nästa gemensamma tema var det aktuella läget. Samtliga informanter använder de möjlighe-
ter som ges i det aktuella för att få med hållbar utveckling i undervisningen. Informant A och 
P berättade båda om att media är en bra informationskanal. Både Tv - nyheter och dagstid-
ningar påverkar undervisningens innehåll i förhållande till hållbar utveckling.  
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Samhällsdebatten är ju även den aktuell i samhället och påverkar undervisningen enligt in-
formant P. En tydlig skillnad i resultatet framkommer i det aktuella temat. Emedan informan-
terna A och P gör en koppling till media och samhällsdebatter som aspekter på det aktuella i 
förhållande till hållbar utveckling och undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Så 
gör informant N en koppling till det aktuella i förhållande till en hållbar utveckling som inne-
fattar även elevernas möjligheter att påverka och enligt informant N behöver eleverna få med 
sig verktyg. Med verktyg menas att eleverna får en kunskap och en kompetens att kunna på-
verka sin omgivning.       
 
Informanterna ansåg att tidsdimensionen var ett tema inom hållbar utveckling som var rele-
vant i förhållande till SO - ämnena. Enligt informant L så kan tidsdimensionen ses ur ett elev-
perspektiv där de är satta i framtiden och att de ska förvalta vår gemensamma miljö. Men 
även miljöförändringar över tid går att studera ur ett då, nu och framtidsperspektiv, en form av 
jämförandeaspekt.  
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DISKUSSION 
 
Under detta avsnitt diskuteras den metod som varit aktuell för undersökningen. Validitet och 
reliabilitet vävs in i metoddiskussionen. Även de framkomna resultaten diskuteras. Diskus-
sionsdelen avslutas med en syn på vidare forskning.   
 
Metoddiskussion 

 
I en undersökning är det viktigt att reflektera över begreppen reliabilitet och validitet. Reliabi-
litet handlar om tillförlitlighet och noggrannhet, samt i vilken utsträckning metoden är tillför-
litlig för att resultatet vid en ny undersökning skulle kunna upprepas (Kvale, 1997). Jag anser 
att reliabiliteten är god eftersom jag utförligt redogjort för mitt tillvägagångssätt samt urvalet 
till min undersökning. Då informanternas utsagor dokumenterats via bandinspelning har jag 
haft möjlighet att repetera materialet för att försäkra mig om att allt jag uppfattat varit korrekt. 
Tillförlitligheten kan enligt Patel & Davidsson (1994) även påverkas av intervjuarens förhåll-
ningssätt till informanten. Även om jag vid första kontakten med informanterna gav dem in-
formation angående undersökningens syfte, anser jag inte att det påverkat deras svar i nämn-
värd grad. Ej heller anser jag att mitt förhållningssätt påverkat undersökningens resultat.  
 
Forskaren måste veta att han eller hon verkligen undersöker det som var avsikten att undersö-
ka, det vill säga att man har god validitet. Undersökningen avsåg att klargöra vilket innehåll 
lärare i de samhällsorienterande ämnena, i grundskolans senare år tillskrev hållbar utveckling. 
Vad det gäller undersökningens validitet, som handlar om att resultatet stämmer överens med 
verkligheten (Merriam, 1994), så anser jag att den är relativt god. Med relativt menar jag att 
framkomet resultat inte med säkerhet kan sägas vara giltigt för ”alla” lärare i SO - ämnena i 
grundskolans senare år.  Men jag håller dock för troligt att resultatet är representativt för en 
större grupp lärare i de samhällsorienterande ämnena. Jag tror på goda grunder att även om 
min informantgrupp hade varit större och kanske bestått av 100 personer, hade troligen resul-
tatet varit detsamma.    
 
 
Resultatdiskussion 

 
Om jag hade valt att göra en kvantitativ undersökning skulle förmodligen mitt resultat endast 
kunna ses som en övergripande, men ytlig information. Men eftersom mitt syfte var att grans-
ka vilket innehåll lärare i de samhällsorienterande ämnena, i grundskolans senare år tillskrev 
hållbar utveckling valde jag att göra kvalitativa intervjuer. Således blev resultatet djupare. 
Undersökningen baserades på fem kvalitativa intervjuer med utbildade samt verksamma lära-
re i SO – ämnena, i grundskolans senare år.   
 
Det samlade resultatet från de fem intervjuerna visade på tre genomgripande och centrala te-
man i förhållande till undersökningens syfte. Temana är Människan i sin omgivning, det aktu-
ella läget och tidsdimensionen. Även om ett resultat som tre teman kan kännas som en 
gemensam förståelse av begreppet hållbar utveckling, så fanns där en underliggande osäkerhet 
av begreppets innehåll. Enligt SOU 2004:14 finns det inte någon väl accepterad och gemen-
sam uppfattning om vad undervisning för hållbar utveckling är. Vidare framkommer det i 
SOU 2004:14 att hållbar utveckling är ett komplext begrepp som leder till fler tolkningar och 
visst är det så. Det är även vad som framkommit i mitt resultat. Men fler tolkningar behöver 
inte betyda att någon av tolkningarna är fel i sig. Fler tolkningar kan ge en mer sammansatt 
kunskap med ett mer övergripande perspektiv av hållbar utveckling. Fast om man vänder på 
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det så kan fler tolkningar även leda till osäkerhet för vad som kan läggas i begreppets inne-
håll. Själv ser jag mina informanter som en expertgrupp vars utsagor tillsammans bidrar till ett 
för mig vidgat synsätt när det gäller hållbar utveckling i relation till de samhällsorienterande 
ämnena i grundskolans senare år. 
 
Det första som informanterna tänkte på när det gällde hållbar utveckling var naturen och mil-
jön, vilket för mina tankar till en normerande miljöundervisning. Miljösynen inom den nor-
merande miljöundervisningen från 1980-talet har uppfattningen att miljöproblemen är en kon-
sekvens av konflikten mellan människans agerande och naturen. Informanterna framhöll tyd-
ligt att människan genom tiderna har åsamkat naturen stor skada genom sina olika handlingar, 
så som skövling och överkonsumtion av naturresurser. Människans påverkan på sin omgiv-
ning genom sin livsstil och sin konsumtion var en realitet som informanterna tog upp. I un-
dervisningen för hållbar utveckling får människan som konsument en allt tydligare roll. Enligt 
Sandell et al (2003) förs en demokratisk debatt om det goda samhället och skapandet av en 
hållbar livskvalité nu och i framtiden. I verkligheten förhåller det sig så att alla människor inte 
har den möjligheten att välja sin livsstil. Men av de som har den möjligheten handlar det ofta 
om ett skapande av en livsstil genom konsumtion. Detta var något som informanterna förde 
fram. Att människans livsstil, konsumtionsmönster och hållbar utveckling är sammanlänkade 
är tydligt i vårt konsumtionssamhälle. Informanterna ser betydelsen av att i undervisningen ta 
med konsumtionsaspekten eftersom människans överkonsumtion tär på naturresurserna och 
även de överkonsumeras. Konsumtionen står i kontrast till människans värderingar, vad behö-
ver vi köpa och vad som kan betraktas som ett onödigt köp. I den normerande miljöundervis-
ningen ansågs konflikten mellan människan och naturen grunda sig i människans värderingar, 
därför sågs miljöproblemen som en värdefråga. Informanterna menade att vår livsstil måste 
vara hållbar och att vi genom vår konsumtion överkonsumerar naturens resurser. 
 
Inom rekonstruktivismen, en filosofi som förknippas med undervisning för hållbar utveckling 
behandlas miljöundervisningen i ett samspel mellan de lokala och de globala problemen. Li-
kaså gör informanterna när de pratar om människans åverkan på naturen. När de tar upp ex-
empelvis skövlingen så ser de först med vid blick ut i världen och på den skövling som skett 
där, för att sedan vända blicken hemåt Sverige och se på vår egen lokala åverkan. Även kom-
munikationen i form av transportmedel tas upp. Först ur ett globalt perspektiv för att sedan 
övergå till ett lokalt, skotern. Att skotern är det transportmedel som nämns till största del är 
inte så konstigt eftersom vi bor i en norrlandskommun med snörik vinter och vår. Dessutom är 
skotern för många ett kommunikativt transportmedel, såväl bland elever som bland turister. 
Utöver transporter görs fler jämförelser mellan det lokala och globala i förhållande till männi-
skans åverkan på naturen. Denna gång lyfts samhällsperspektivet fram, där det är samhälls-
planeringen som fokuseras. Enligt informanterna kan man genom att studera gamla samhällen 
och orsakerna till deras kollaps göra jämförelser med våra egna samhällen och att göra jämfö-
relser ingår i undervisning för hållbar utveckling. I undervisning för hållbar utveckling be-
handlas även samspelet mellan de lokala och globala problemen med ett tidsperspektiv som 
sträcker sig från dåtid till nutid.  
 

Slutsats 
Den slutsats som går att dra ur denna undersökning är att det innehåll som lärare i SO – äm-
nena, i grundskolans senare år tillskriver hållbar utveckling kan ses med tre centrala teman, 
med tillhörande perspektiv. Dessa perspektiv går mer eller mindre in i varandra och ska såle-
des inte ses som fristående delar. Dock gjordes den tidigare presentationen i resultatdelen av 
de tre temana med dess aspekter i åtskiljd form, detta endast för att åskådliggöra dem. Denna 
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undersökning har kommit att förtydliga innehållet av hållbar utveckling i SO – ämnena. Det är 
viktigt att alltid tänka på att en lärares val och utformning av undervisningens innehåll, får 
konsekvenser för elevernas lärande.  
 
Framtida forskning 

Ett intressant ämne att forska om och som inte framkommer i denna undersökning är vilket 
perspektiv som genomsyrar undervisningen i skolan. Är det den normerande miljöundervis-
ningen eller är det undervisning för hållbar utveckling? Eller är det möjligen en blandning av 
dem båda? 
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