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Abstract 

Nyqvist, Axel (2020): Sustainable development in social science – the social science subjects 

part in teaching about sustainable development with focus on environment. 

 

In recent years, environmental education has shifted to sustainable development were the 

economical, ecological and social perspectives now are part of sustainable development. 

Sustainable development can therefore be seen as an interdisciplinary field that is of relevance 

to the social science subject. This study examines the role of the social science subject in 

teaching about sustainable development as well the role of the environmental perspective. 

Furthermore, the study investigates how social science teachers understand sustainable 

development. The study is based on three questions, how do social science teachers talk about 

sustainable development? How do social science teachers express themselves about the social 

science subject role in sustainable development? How is the ecology perspective expressed in 

the social science subject? The study use qualitative semi-structured interviews with upper 

secondary school teachers. The results show that social science teachers interpret sustainable 

development from the perspectives, ecology, economic and social as well as Brundtland's 

interpretation of generations' imprints. The study also shows that the ecological perspective is 

considered less relevant in the social science subject than economics and social. The 

conclusion is that the environmental perspective disappears to some extent in the social 

science subject but that sustainable development is nevertheless a relevant subject to create an 

active citizen and understand the entirety of the concept. 

 

Keywords: Social science, sustainable development, environment, economy and sociality. 
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1.  Inledning  

Politiker, organisationer och utbildning har de senaste åren berört bland annat miljödebatter, 

ekonomiska påverkningar och förändrade levnadsvillkor (VI-skogen, 2019, s. 2-19). 

Miljöfrågan kan därför argumenteras för att vara en central samhällsfråga, vilket stärks av de 

aktioner och implementeringar svenska staten genomför genom bland annat ökad 

klimatbudget. Målet med förändringarna är att lämna över ett fosilfritt samhälle till 

kommande generationer (Miljödepartementet, 2019). Även i världen syns hur miljöfrågor 

diskuteras på klimatmötet i Madrid och Agenda 30 som är 17 hållbara mål som utvecklats för 

att bidra till en hållbar värld. Kring den ökade debatten om miljön och klimatet har även 

media en central roll. 2018 rapporterade svensk media om klimat och miljö 38 procent mer än 

2017 (VI-skogen, 2019, s. 2). 

 

I de 17 hållbara mål som nämns i Agenda 30 fastställs att miljöfrågan är viktig i 

utbildning, något den varit sedan framväxten på 1960-talet. Miljöundervisningen kom 

sedan att förändras under 1990-talet då undervisningen gick från miljö till hållbar 

utveckling. Miljöutbildning ses sålunda som roten till utbildning för hållbar utveckling 

då undervisningen skiftade fokus från en tydlig miljöundervisning till det vidare 

perspektivet, hållbar utveckling (Breiting & Wickenberg, 2010, s. 9-16; SOU 2004:104, 

s. 33 & 42). Även Kramming (2017) anger att skolan har en central roll kring begreppet 

hållbar utveckling då unga anses har mer tid än vuxna att arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Vidare anges att de bör ha intresse av hållbar utveckling för att de ska förstå hur det kan 

påverka deras framtid. Utbildning är alltså centralt för att diskutera miljöperspektiv och 

hållbar utveckling (Kramming, 2017, s. 20). 

 

Miljöfrågan är som beskrivet en central samhällsfråga och har, från miljöutbildning till 

hållbar utveckling, varit en central del av utbildningen. Således skapas ett intresse av att 

studera hållbar utveckling och miljöperspektiv i skolan. SOU (2004:104, s. 42) anger att en av 

grunderna med undervisning för hållbar utveckling är att det är ämnesövergripande och inte 

placeras in i ett specifikt ämne. Det framgår även historisk då det ekologiska perspektivet 

placerats i naturkunskapen och det ekonomiska och sociala generellt placerats i 

samhällskunskapen (Breiting & Wickenberg, 2010, s. 13f; Borg, 2011, s. 30ff). Detta anger 

även Skolverket då de i publicerade lektionsupplägg och konferenser anger att hållbar 
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utveckling bör ses som ämnesöverskridande (Skolverket, 2019a; 2019b). Skolverket uttrycker 

även i styrdokumenten att det ekologiska perspektivet är centralt då de anger att ”[v]ar och en 

som verkar inom skolan ska också främja […] respekt för vår gemensamma miljö 

(Skolverket, 2011a, s. 1). Ytterligare anges att skolan ska arbeta mot ett specifikt 

miljöperspektiv;  

 
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. (Skolverket, 2011a, s. 3). 

 

Således framställs hur miljöfrågor och hållbar utveckling ses som centralt och 

ämnesövergripande. Utifrån miljöfrågans stora samhällsrelevans, de ökade debatterna och 

dess vikt i utbildningen är det av relevans att studera miljöperspektiv och hållbar utveckling i 

samhällskunskapsundervisningen för att få en bild av ämnets roll. Utifrån detta ämnar studien 

att undersöka samhällskunskapsämnets roll kring undervisning om hållbar utveckling. Studien 

kommer fokusera på miljöperspektivet av hållbar utveckling men samtidigt vara öppen för 

ekonomi och socialitet för att förstå helheten av hållbar utveckling. Ytterligare kommer 

lärares tolkning av hållbar utveckling studeras för att få en bild av deras syn på begreppet. 

Studien genomförs med kvalitativa intervjuer för att fånga uttryck och tolkningar. Studien kan 

alltså bidra med ökad kunskap genom förståelsen av samhällskunskapsämnets roll vid 

undervisning om hållbar utveckling samt lärares tolkning av begreppet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att studera hur samhällskunskapslärare talar om hållbar utveckling samt 

deras syn på samhällskunskapsämnets roll kring undervisning om hållbar utveckling och 

miljöperspektiv. Studiens syfte mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

1. Hur talar samhällskunskapslärare om begreppet hållbar utveckling? 

2. Hur uttrycker sig samhällskunskapslärare om samhällskunskapsämnets roll i relation 

till hållbar utveckling? 

3. Hur framställs ekologi/miljöperspektivet i lärarnas uttryck kring 

samhällskunskapsämnet? 
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1.2 Disposition 

Nästa kapitel redogör för skolans styrning och styrdokumentens innehåll kring hållbar 

utveckling. Därmed ges en bild av styrdokumenten på gymnasiet samt hur hållbar utveckling 

framställs. Studiens andra kapitel berör forskning om hållbar utveckling, UHU1 och 

miljöundervisning vilket placerar studien i ytterligare kontext. Kapitlet innehåller också 

studiens teoretiska ramverk. Därefter följer metodkapitlet, här beskrivs det generella 

tillvägagångssättet på ett transparent och välgrundat sätt. Material, urval, analysmetod och 

etik är bland annat delar som berörs. Det fjärde kapitlet berör studiens resultat vilket 

presenteras systematiskt utifrån det teoretiska ramverket och lärarnas uttryck, detta för att 

tydliggöra lärarnas förståelse för hållbar utveckling. Uppsatsen avslutas med ett diskuterande 

kapitel där djupare diskussioner förs samt var framtida forskning kan ta vid.  

2.  Vad säger styrdokumenten? 

Skola och utbildning styrs av skollagen som är de lagar och regler skolan ska följa. Utifrån 

skollagen finns en gymnasieförordning och en rad styrdokument där läroplanen är det 

styrdokument som presenterar skolans huvudsakliga uppdrag och värdegrund (Skollagen, 

2010:800). Läroplanen är i huvudsak riktad till lärare och ska läsas i sin helhet för att utveckla 

en förståelse för dess olika delar och hur de hör ihop. Ämnesplanen är ytterligare ett 

styrdokument för läraren som beskriver varje ämnesinnehåll, syfte och kunskapsmål. Läraren 

ska i sin undervisning utgå från styrdokumenten men det är upp till läraren att välja vad som 

ska ingå i undervisningen. Det handlar till exempel om att välja hur syftet och det centrala 

innehållet ska undervisas om för att ge eleverna bästa möjliga kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2019c). Följande figur sammanfattar skolans styrning och styrdokumentens 

relation till varandra. 

                                                
1	I den presenterade forskningen används förkortningen UHU, vilket står för, utbildning för hållbar utveckling. Viss 
forskning använder även den internationella översättningen ESD, education for sustainable developement. Då studien ämnar 
ha hög transparens kommer UHU användas i denna studie.	
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2 

Då läroplanen ska läsas i sin helhet för att läraren ska få en förståelse för hela uppdraget kan 

det tolkas som att man som lärare inte enbart ska utveckla kunskap om det ämne som man 

själv undervisar i. 

 

I styrdokumenten finns en rad benämningar som kan kopplas till hållbar utveckling. I 

läroplanen anges bland annat att eleven ska kunna se och analysera mänsklighetens samspel 

med omvärlden utifrån hållbar utveckling. Eleven ska också utveckla kunskaper, intresse och 

förutsättningar för att kunna delta i beslutsprocesser gällande demokrati i samhällslivet 

(Skolverket, 2011a, s. 6). Angivelser rörande hållbar utveckling framställs även i 

ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasienivå. I samhällskunskap framställs hållbar 

utveckling utifrån benämningar om miljö, ekonomi och sociala perspektiv. Bland annat anges 

att eleverna ska utveckla ”kunskaper om […] ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer” 

(Skolverket, 2011b, s. 1). Även i de specifika ämnesplanerna framställs hur hållbar utveckling 

ska vara en del av undervisningen. I samhällskunskap 1b anges att undervisningen ska beröra 

samhällsekonomi genom dess uppbyggnad, nationellt och internationellt. Även 

resursanvändning och resursfördelning ska beröras i undervisningen, delar som både kan 

handla om ekonomi och ekologi. Det sociala perspektivet tar sig också uttryck då individers 

identitet och sociala livsvillkor ska vara en del av undervisningen. Ytterligare anges det i 

samhällskunskap 2b att undervisningen ska beröra ”[f]rågor om tillväxt, makt, inflytande, ett 

hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska 

teorierna” (Skolverket, 2011, s. 7 & 10). Då lärarna ska följa skolans styrdokument samt då 

de framställer hållbar utveckling som en del i utbildningen bör det således vara en central del 

av samhällskunskapsundervisningen. 

                                                
2	Tabellen beskriver styrningen av skolan och är från Carola Borgs (2011, s. 21) avhandling då tabellen inte längre finns 
tillgänglig hos Skolverket. Observera att kursplan idag heter ämnesplan och att programmål heter examensmål.		
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3.  Tidigare forskning & teori   

I följande del presenteras forskning som är av relevans för studien och som placerar studien i 

en större kontext. Forskningen berör tolkningar av hållbar utveckling och UHU där centrala 

begrepp som ekologi, ekonomi, socialitet presenteras. Vid sökandet av forskning upptäcktes 

en avsaknad av hållbar utveckling riktad mot samhällskunskap. Fokus ligger därför på 

utbildning för hållbar utveckling generellt. Föreliggande studie kan därför bidra till att öka 

kunskapen om hållbar utveckling i samhällskunskap. 

3.1 Definition av hållbar utveckling  

En av de mest accepterade definitionerna av begreppet hållbar utveckling presenteras i 

Brundtlandsrapporten från 1987, ”[e]n hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Hedenus, 

Persson & Sprei, 2018, s. 27f). Definitionen är den som Agenda 30 grundar sina mål på och 

den som styrdokumenten utgick ifrån när utbildning för hållbar utveckling applicerades i 

skolan (Skolverket, 2019d). Definitionen har dock diskuterats flitigt där begreppet behov legat 

i fokus. Bland annat benämns en forskare vid namn Manfred Max-Neefs som diskuterar nio 

mänskliga behov, ”livsupprätthållande, skydd, tillhörighet, fritid, förståelse, deltagande, 

skapande, identitet och frihet” (Hedenus, Persson & Sprei, 2018, s. 29). Vidare benämns 

ytterligare forskare som anger att det enbart är två behov människan är bunden till, hälsa och 

autonomi. Alltså finns en rad diskussioner om vad definitionen av hållbar utveckling 

egentligen innebär. För att sammanfatta de behov som hållbar utveckling refererar till slår 

Hedenus, Persson och Sprei (2018) ihop dessa teorier och anger att behovet om hälsa berör 

skydd, tillhörighet, livsupprätthållande och fritid medan behovet av autonomi innebär att vara 

en egen person som med egen vilja får upprätta sitt liv. Hållbar utveckling kan sålunda ses 

som svårtolkat och diskussionsskapande men kan kortfattat beskrivas som förutsättningen för 

att uppfylla människans behov (Hedenus, Persson & Sprei, 2018, s. 28ff).  

 

Ytterligare perspektiv som presenteras är ekologi, ekonomi och socialitet. Det ekologiska 

perspektivet berör miljön och naturen och beskrivs som grunden till hållbar utveckling. I 

forskningen anges att man kan dela upp det ekologiska perspektivet i två delar, naturens 

produktionsförmåga och naturens assimilationsförmåga. Naturens produktionsförmåga berör 

produktionen av förnybara naturresurser som rent vatten och skog. Naturens 

assimilationsförmåga berör dess förmåga att lagra och hantera utsläpp likt koldioxid där hav 

och skog är viktigt. Det ekologiska systemet kan argumenteras för att vara det mest centrala 
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perspektivet då människan bör anpassa sig efter det. Utan jorden kan vi inte göra något med 

våra ekonomiska och sociala kapital. Kortfattat kan det beskrivas som att vi ska tillgodose 

våra behov men att det ska finnas kvar tillräckligt med naturliga resurser för framtida 

generationer. Det sociala perspektivet handlar om sociala strukturer som är centrala för att 

individer ska kunna implementera sina behov. Forskningen beskriver detta genom 

föreningsliv, organisationer och mötesplatser samt vikten av likasinnade värderingar och 

normer. Detta menar de kan skapa en ökad tillit bland människor vilket kan generera 

gemensamma lösningar och en hållbar utveckling. Det sista perspektivet, det ekonomiska, 

handlar om sätt för vår liksom framtida generationer att hantera ekonomiska resurser. I detta 

fall handlar ekonomi om pengar, ändliga naturresurser och det kapital som vi skapar. Ändliga 

resurser är naturresurser som inte är förnybara som fossila bränslen och metaller. Det skapade 

kapitalet beskrivs som byggnader, kunskap och forskning, sådant som bidrar till skapandet 

och utvecklandet av människan. Här har utbildning och framförallt universiteten en central 

roll (Hedenus, Persson & Sprei, 2018, s. 31-42). 

 

De tre perspektiven kategoriserar därmed olika aspekter men bör ses som en helhet. Detta då 

ekonomi kan ses som beroende av det sociala då utvinnande och lagring av resurser kräver 

kunskap och forskning. Likaså kan utvinningen av det ekonomiska förstöra miljön och 

således vara beroende av det ekologiska perspektivet. Forskningen visar också att 

perspektiven kan skapa debatt och konflikt då främjandet av det ena perspektivet kan hämma 

ett annat. Likaså framställs att hållbarhet idag innehåller mer än miljöfrågor. Dock är det 

centralt att förstå att miljöfrågan påverkar framtida generationer då man utan miljön inte kan 

förvalta sina ekonomiska och social resurser (Hedenus, Persson & Sprei, 2018, s. 43f). Den 

presenterade forskningen kan ligga till grund för att studera hur lärare uttrycker sig om 

begreppet hållbar utveckling, vilka perspektiv de uttrycker som centrala och vilken roll de 

anser att samhällskunskapsämnet får i förhållande till perspektiven. 

3.2 Utbildning för hållbar utveckling  

Trots diskussionerna kring definitionen av hållbar utveckling ska det beröras i utbildning. 

Detta anges bland annat av SOU (2004:104, s. 39) som anger att utbildning är en central del i 

samhällsutvecklingen, vilket är det hållbar utveckling eftersträvar. Detta ligger även i linje 

med Hedenus, Persson och Sprei (2018, s. 22f) vid diskussionen av Agenda 2030 som består 

av 17 hållbarhets-mål som ligger till grund för att uppnå en hållbar utveckling. Det fjärde 

målet, god utbildning för alla, beskrivs av Hedenus, Persson & Sprei (2018, s. 114) som att, 
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”senast 2030 [ska] säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs 

för att främja en hållbar utveckling”. Inom det fjärde målet finns också sju delmål där delmål 

4.7 vidare beskriver utbildningens roll,  

 
[s]enast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att 

främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara 

livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt 

medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar 

utveckling. (Globala målen, 2019, United Nations Development Programme).  

 

Utifrån SOU (2044:104) och Hedenus, Persson & Sprei (2018) är utbildning alltså en viktig 

aspekt för att uppnå en hållbar utveckling vilket resulterade i begreppet, utbildning för hållbar 

utveckling (UHU) som handlar om att utbilda och undervisa om hållbarhetsfrågor. 

 

Det är inte enbart hållbar utveckling som kan tolkas på olika sätt utan även UHU. Öhman 

(2009) och Bonnet (2002) är två forskare som framställer varsin tolkning om vad målet kring 

UHU är. Öhman (2009, s. 2) menar att det huvudsakliga målet är att eleverna förstår 

värdeladdade skillnader i arbetet för en hållbar framtid och hur man hanterar dessa. Detta i 

motsatts till Bonnet (2002, s. 10) som anger att utbildningen ska bidra med positiva attityder 

och beteendemönster som främjar hållbar utveckling i samhället. De mål som anges av 

forskarna skiljer sig åt då Bonnets (2002) mål strävar efter en tydligare förståelse för det 

individuella beteendet. Genom att Öhman (2009) och Bonnet (2002) delvis tolkar UHU olika, 

framträder olika syften med UHU men också svårigheter kring vad det egentligen ska uppnå, 

något som kan diskuteras utifrån en positiv och negativ aspekt. Bland annat anges att hållbar 

utveckling är ett tolkningsbart begrepp vilket uttrycks som positivt. Läraren får själv 

identifiera vad som är centralt att ta upp i undervisningen för att eleverna ska utvecklas och 

undervisningen kunna anpassas till olika sammanhang och kulturer (SOU, 2004:104, s. 55ff). 

Således bör Bonnets (2002) och Öhmans (2009) olika tolkningar av UHU kunna skapa goda 

förutsättningar i undervisningen. Detta motsätts dock av Breiting & Wickenberg (2010, s. 16) 

som anger att vid införandet av UHU i den svenska skolan kände flera lärare och skolor en 

osäkerhet inför vad det innebar och hur de skulle gå till väga. Något som kan motivera för att 

tydliga definitioner kring begreppet skulle bidra till tydligare undervisning. Likaså anger SOU 

(2004:104, s. 70ff) att det också kan ses som negativt då det resulterar i otydliga riktlinjer och 

undervisningsexempel. Detta ligger också i linje med forskning gjord av Blum, Nazir, 

Breiting, Goh & Pedretti (2013, s. 208-215) som studerat UHU. I studien framgår att hållbar 
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utveckling tolkats olika av lärare i Kanadas delstater vilket genererat olika utfall. Studier av 

denna typ framställer alltså att den öppna tolkningen av begreppet både kan skapa positiva 

och negativa förutsättningar i undervisningen. Trots detta framställs hållbar utveckling och 

UHU som en central och viktig del i undervisningen vilket väcker frågor och tankar kring vad 

som ska undervisas om. Genom att studera lärares tolkning och samhällskunskapsämnets roll 

inom hållbar utveckling kan studien bidra med kunskap om vad lärarna uttrycker är relevant 

att undervisa om. 

3.3 Hållbar utveckling i undervisning - fokus på miljöperspektiv 

Den forskning som finns kring hållbar utveckling i skolan och undervisningen visar att 

perspektiven inom hållbar utveckling förstås olika av lärare inom olika ämnesdiscipliner. 

Detta framkommer bland annat i en studie av Borg (2011) som studerade lärares tolkning av 

hållbar utveckling inom olika ämnesdiscipliner på gymnasiet i Lgy94. Studien består av flera 

delstudier och genomfördes med en enkätstudie som 3229 gymnasielärare besvarade. 

Resultatet från en av delstudierna visar att lärare, i olika ämnesdiscipliner, uppfattar hållbar 

utveckling olika och att perspektiven ekonomi, ekologi och socialt uppfattas som olika 

centrala. Det ekologiska perspektivet var det som flest lärare identifierade, dock ansåg 

samhällskunskapslärare att ekologi hade minst relevans i det samhällsvetenskapliga ämnet 

medan perspektiven ekonomi och socialitet hade högre status (Borg, 2011, s. 27ff). Att det 

ekologiska perspektivet anses ha mindre relevans i samhällskunskapsämnet framställs även av 

Öhman (2006). I den inledande delen av Öhmans avhandling, den etiska tendensen i 

utbildning för hållbar utveckling, genomfördes en sammanställning av miljöundervisning i 

skolan. Studien genomfördes med Leif Östman där det empiriska underlaget i studien, 

bestående av 568 enkätsvar från förskoleklass till vuxenutbildning, påvisade att 

miljöundervisning till stor del bortprioriterades och att begreppet hållbar utveckling inte fått 

genomslag i den svenska skolan. Resultatet visade att cirka 32 procent av de lärare som 

besvarade enkäten bedriver någon form av miljöundervisning. Vidare presenterades att av 

dessa 32 procent angav 39 procent att miljöundervisning sker i nästa all undervisning, 42 

procent angav att det sker i ett och samma moment samt 19 procent svarade att 

miljöundervisningen ofta faller bort. Slutsatsen visar att totalt 9 procent av de deltagande 

lärarna regelbundet genomförde en form av miljöundervisning och därmed UHU (Öhman, 

2006, s. 28). Studierna visar alltså en avsaknad av det ekologiska/miljömässiga perspektivet 

kring hållbar utveckling och att de sociala och ekonomiska perspektiven har en mer central 

roll. 
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En kritik som kan riktas mot Borg (2011) och Öhmans (2006) studier är att de baseras på 

enkäter inom ett område som kan betraktas som kvalitativt3. De resultat som framställs bör 

därför tolkas med viss försiktighet. De genererar dock en avsaknad av kvalitativ forskning. 

Trots det presenterar Borg (2011) att samhällskunskapslärare inte anser att det ekologiska 

perspektivet är av relevans för samhällskunskapsämnet. Det kan tolkas som problematiskt då 

studien också visar att hållbar utveckling ska undervisas om som ett helhetsperspektiv (Borg, 

2011, s. 30). Resultatet kan dock grunda sig i att miljöfrågan sedan länge varit en central del 

av de naturvetenskapliga ämnestraditionerna (Breiting & Wickenberg, 2010, s. 13). Utifrån att 

de presenterade studierna har genomförts utifrån olika åldrar, ökad klimatrapportering och 

samhällsagendan kring klimatet är det av intresse att fördjupa sig i lärares tolkning och syn på 

samhällskunskapsämnets roll kring hållbar utveckling för att eventuellt generera nya 

perspektiv. 

 

Vid sökandet efter forskning upptäcktes en avsaknad av kvalitativ forskning specificerad på 

samhällskunskapsämnet. Dock framkom forskningsstudier som studerat hållbar utveckling 

generellt. Björneloo (2007, s. 14) utgår i sin studie från att hållbar utveckling härstammar från 

miljöundervisning men att miljöundervisningens fokus låg inom de naturvetenskapliga 

ämnena. Då Björneloo (2007, s. 19f), liksom tidigare studier, menar att utbildning för hållbar 

utveckling också handlar om perspektiven ekonomi och socialisation bör andra ämnen 

involveras. I forskningen studeras lärare i olika åldersgrupper där ett brett resultat om vad 

lärarna anser att hållbar utveckling berör och hur de arbetar med det presenteras. Resultatet 

presenteras utifrån fem teman, ”[…] Helheter och sammanhang, Inlevelse och förståelse, 

Delaktighet och ansvar, Självkänsla och kommunikationsförmåga samt Förmåga att lära” 

(Björneloo, 2007, s. 93). 

 

I två av resultatens teman berörs innehåll som kan kopplas till det ekologiska perspektivet. 

Det är i temat, ”helheter och sammanhang” och ”delaktighet och ansvar” som lärarna specifikt 

anger att miljömässiga aspekter berörs vid undervisning om hållbar utveckling. Ett exempel är 

när en lärare, för åldrarna 11-13 år, tar upp sammanhang genom ett fattigdomsexempel. 

Läraren i exemplet utgår från ett globalt perspektiv med politisk inriktning i form av en 

jämförelse av Mocambiques och Botswanas självständighetsförklaring. Genom detta uttrycker 
                                                
3	Enkätstudier presenteras generellt som en kvantitativ metod, se till exempel Bryman (2018, s. 285-311). Observera dock att 
kvalitativa enkäter är möjliga att genomföra men deltagarna blir ofta mer begränsade i sina svar i jämförelse med intervjuer.	
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läraren att eleverna kan utveckla kunskap rörande ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Likaså 

får eleverna en förståelse för att ekologiska förstöringar som skövlad skog också sker på 

grund av krig. Det kan utveckla en förståelse om att människan och individers egna 

handlingar kan orsaka miljömässiga förändringar och det sociala perspektivet kommer då till 

uttryck. Genom följande exempel ges eleverna möjligheten att utveckla en helhetsbild av 

hållbar utveckling (Björneloo, 2007, s. 97ff). Utifrån studien kan man dra slutsatsen att lärare 

på olika sätt försöker implementera hållbar utveckling i undervisningen utifrån de tre 

perspektiven. Det går också att motivera för att Björneloos studie ligger i linje med Öhmans 

(2006) forskning som påvisar att miljöundervisning faller bort till 19 procent då det enbart är 

två av de fem presenterade teman ur Björneloos (2007) studie som berör ekologiperspektivet. 

Dock är det viktigt att ställa sig kritisk till vilka paralleller som dras, till övrig forskning 

liksom till föreliggande studie, då Björneloos studie riktar sig till yngre åldrar. Trots detta är 

studien relevant då den exemplifierar hur hållbarhetsfrågor kan beröras i undervisningen. I 

studien anges också att ämnena historia och samhällskunskap är centrala ämnen för att kunna 

förstå helheter och samband i hållbarhetsfrågor (Björneloo, 2007, s. 98), vilket också uttrycks 

av SOU (400:104, s. 126) då de anger att samhällskunskap är centralt för att förstå helheter 

och ta ståndpunkt. 

 

Forskningen kring hållbar utveckling med specifik inriktning mot miljöperspektiv och 

samhällskunskap framstår som begränsad. Studierna av Björneloo (2007), Borg (2011) och 

Öhman (2006) berör dock hållbar utveckling och benämner alla ekologiperspektivet vilket 

bidrar med olika perspektiv på lärares tolkning av begreppet, dess uttryck i olika 

undervisningsmoment samt olika ämnestraditioners centralitet. Studierna kan alltså bidra till 

diskussioner och tankar i de uttryck lärarna gör kring hållbar utveckling samt 

samhällskunskapsämnets roll. 

3.4 Lärares ämnesförståelse 

Att studera samhällskunskapslärares uttryck om hållbar utveckling blir samtidigt en studie i 

lärares ämnesförståelse. Detta då deras uttryck kan spegla den syn de har på ett specifikt ämne 

eller innehåll. Ämnesförståelse handlar om förståelsen av ett ämne, något som har en 

betydande roll för vad som berörs i undervisningen då det påverkar dess riktning, innehåll och 

utfall. Likaså har det en betydande roll då det bidrar till att skapa en struktur för läraren 

(Olsson, 2016, s. 111ff; Berg, 2014, s. 14f). Ämnesförståelsen kan också variera stort mellan 

olika lärare, ämnen och erfarenheter vilket Berg (2014) benämner som en av faktorerna till att 
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det är svårdefinierat. Berg (2014) studerar fyra perspektiv för att få en blick över 

historielärares ämnesförståelse. Studien visar bland annat svårigheter i att definiera lärares 

ämnesförståelser då resultatet anger att ämnesförståelsen präglas av en individuell relation till 

ämnet där erfarenheter, vidareutbildning och fortbildning gör ämnesförståelsen föränderlig 

(Berg, 2014, s. 277-284). Trots att studien fokuserar på historielärare är resultatet relevant för 

studien då det visar en generell bild kring svårigheterna att precisera en ämnesförståelse. 

 

Även konkreta ämnesförståelser har försökt definierats. Bland annat presenteras att 

historielärare alltid rör sig mot någon av idealtyperna, bildningsorientering, kritisk orientering 

och identitetsorientering (Berg, 2014, s. 179ff). Dessa tre idealtyper kan liknas vid Lindmarks 

(2013, s. 65) fyra ämneskonceptioner4, fakta- och begreppsinriktad, värdegrundsinriktad, 

samhällsanalytiskt inriktad och medborgarfärdighetsinriktad, som på ett välgrundat sätt 

redogör för samhällskunskapslärares ämnesförståelse. Lindmark (2013) är en didaktikforskare 

som studerar samhällskunskapslärares förståelse kring samhällskunskapsämnet. Studien 

genomförs till en början med enkäter där Lindmark utifrån respondenternas svar kartlägger 

fyra ämneskonceptioner som sedan ligger till grund för att genomföra intervjuer. De fyra 

ämneskonceptionerna beskriver hur samhällskunskapslärares ämnesförståelse kan se ut. Den 

fakta- och begreppsinriktade konceptionen fångar upp lärare som ser stoffkunskap som 

centralt. Det kan handla om innehållsområden som berör viktiga begrepp och central fakta för 

att förstå hur samhället fungerar. Den värdegrundsinriktade konceptionen beskriver en 

ämnesförståelse som fokuserar på att elever ska ta till sig, förstå och bli en del av normer och 

värderingar. Inom detta perspektiv är frågor som jämlikhet och jämställdhet centralt, 

tillsammans med fostran av samhällsmedborgare då man vill bidra med att elever utvecklar 

solidaritetstänkande och demokratiska förhållningssätt. Det tredje perspektivet är 

samhällsanalytisk ämneskonception. Fokus ligger här på att förklara och analysera 

samhällsfrågor och samhällsproblem. Centralt är således en analytisk och beskrivande 

förmåga där förståelsen av olika perspektiv hör samman. Det sista perspektivet är 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception. Konceptionens fokus är att 

samhällskunskapsämnet ses som en ingång för elever att delta i samhället och kunna bidra till 

sitt eget liv och samhällslivet (Lindmark, 2013, s. 43ff & 65ff). Dessa ämneskonceptioner kan 

därför beskrivas som definitioner av samhällskunskapslärares ämnesförståelse. 

                                                
4	Begreppet ämneskonception beskriver Lindmark (2013) som en sammanslagning av orden, ämne och konception. 
Lindmark (2013) utgår i sin studie från SAOL där konception betyder begrepp, förståelse och uppfattning. Begreppet kan 
således ses som Lindmarks (2013) definition av ämnesförståelse där förståelse, uppfattning och begripliggörande av ett ämne 
ligger i fokus.	
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Olsson (2016) har genomfört en studie inom samma område som Lindmark. Studien består av 

tre delstudier där den andra berör lärares ämnesförståelse i samhällskunskap. Olsson 

definierar lärares ämnesförståelse utifrån tre aspekter, syn på innehåll, arbetsmetoder och mål, 

detta då dessa tre delar anses prägla ämnesförståelsen (Olsson, 2016, s. 122ff). Resultatet 

visar likt Bergs att lärares ämnesförståelse är komplex och ständigt föränderlig. Trots detta 

presenterar studien tre perspektiv på lärares ämnesförståelse, ”samhällsanpassande med starka 

inslag av samhällsanalys, samhällsanpassande med starka inslag av samhällsorientering samt 

samhällsförändrande med starka inslag av samhällsanalys” (Olsson, 2016, s. 234). 

Skillnaderna mellan perspektiven är små och de kan därför inte ses som olika 

ämnesförståelser med tydliga skillnader likt Lindmarks konceptioner. Olssons tre perspektiv 

kan snarare ses som skiftningar av en och samma förståelse. Det presenterade resultatet kan 

också stärka Bergs studie som anger att ämnesförståelser är komplexa frågor som ständigt 

förändras då lärare rör sig mellan olika perspektiv. Detta skiljer sig från Lindmarks syn på 

ämnesförståelse, som tydligare kategoriserar skillnader. 

 

Forskningen visar alltså att ämnesförståelse handlar om lärares syn på ämnet vilket påverkar 

undervisningen. Berg och Olsson presenterar båda komplexa bilder där en tydlig 

gränsdragning mellan de olika perspektiven inte är möjlig. Detta är en kontrast till Lindmarks 

ämneskonceptioner som tydligare kategoriserar och beskriver samhällskunskapslärares 

ämnesförståelse. Således kan en entydig bild av samhällskunskapslärares ämnesförståelse inte 

fastslås. Med hjälp av Lindmarks ämneskonceptioner kan dock en bild ges av lärares syn på 

hållbar utveckling och vad de anger är centralt kring begreppet. 

3.4.1 Ämnesförståelsers påverkan på samhällskunskapens innehåll 

Forskningen visar att samhällskunskapslärares ämnesförståelse kan förstås på olika sätt, vilket 

är både komplext samt i viss mån personligt. Beroende på ämnesförståelse kan 

undervisningen också ta sig olika uttryck. Hur samhällskunskapsundervisning tar sig uttryck 

studeras bland annat i samhällsdidaktisk forskning där Virta & Långström (2016) redogör för 

att samhällskunskapsämnets karaktär är dualistisk5. Ämnet ska delvis bidra till att socialisera 

nya generationer till medborgare och utveckla kunskaper som är av relevans men också 

relatera till det vetenskapliga (Virta & Långström, 2016, s. 22f). Utifrån ämnets dualistiska 

karaktär kan samhällskunskapslärare alltså se olika på de syften som beskrivs beroende på 
                                                
5	Dualistisk, härstammar ur begreppet dualism och står för tvåfaldighet vilket innebär att någonting har två innebörder.		
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vilken ämnesförståelse de har. Till exempel kan lärare med en stark 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception argumenteras för att se på 

samhällskunskapsämnet utifrån syftet att fostra aktiva medborgare. Karlefjärd (2011, s 58ff) 

studerar också samhällskunskapsämnets innehåll och resultatet visar att det innehåll som är av 

störts relevans i samhällskunskap A, motsvarande dagens kurs samhällskunskap 1b, är 

statskunskap, internationella relationer och ekonomi. Även Olsson (2016, s. 227) framställer 

dessa som centrala. De tre delarna kan därmed anses vara centrala för en lärare med en fakta- 

och begreppsinriktad syn på ämnet. Detta då de tre delarna beskriver ämnesspecifika 

stoffkunskaper som är relevanta för att förstå samhället. Här presenteras alltså hur olika 

ämnesförståelser bör kunna påverka hur innehållet i samhällskunskapsämnet tolkas och då 

prioriteras olika. 

3.5 Teori 

Vid studiet av hur lärare pratar om hållbar utveckling och samhällskunskapsämnets roll berörs 

en form av ämnesförståelse genom lärares uttryck. Detta då lärarnas uttryck kring hållbar 

utveckling kan avspegla den egna förståelsen av begreppet. Att analysera lärarnas uttryck 

utifrån en teori om ämnesförståelse är därför av relevans och studien tar därför inspiration 

från Lindmarks (2013) ämneskonceptioner. Syftet att ta inspiration från Lindmarks 

ämneskonceptioner och inte Olsson (2016) eller Bergs (2014) grundar sig i att Lindmark 

(2013) berör en ämnesförståelse som tydligare kategoriserar skillnader samt att 

konceptionerna är formade utifrån samhällskunskapsämnet.  

 

Lindmarks (2013) fyra ämneskonceptioner används därför som inspiration till studiens 

teoretiska ramverk för att analysera och tolka de uttryck som de intervjuade lärarna gör kring 

hållbar utveckling. Då denna studie fokuserar på ett specifikt innehåll inom samhällskunskap 

kommer konceptionerna inte analysera samhällskunskapsämnet i stort utan innehållet kring 

hållbar utveckling, vilket bör fungera då Olsson (2016) samt Berg (2014) anger att 

ämnesförståelsen påverkar innehållet i ett ämne. Således bör ett specifikt innehåll kunna 

studeras med en liknande teori. I följande studie kommer också den värdegrundsinriktade och 

medborgarfärdighetsinriktade konceptionen att slås ihop och forma en ämneskonception. 

Detta då de är snarlika samt på egen hand svåra att urskilja från begreppet hållbar utveckling, 

den värdegrundsinriktade konceptionen berör som tidigare nämnt värden och normer i 

samhället där medborgarfostran har en central roll. Detta är även av intresse för den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen som handlar om att fostra och skapa aktiva 
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medborgare där värdegrunder och normer är centralt. Därför kommer de två konceptionerna 

att slås ihop och kategoriseras som en konception. Studiens teoretiska ramverk är alltså 

konceptionerna, fakta- och begreppsinriktad, samhällsanalytiskt inriktad och värde- och 

medborgarinriktad. Då ämneskonceptionerna berör olika delar som fångar upp flera centrala 

aspekter kan lärares uttryck analyseras och ge en bild av hur de tolkar och förstår hållbar 

utveckling och vad de anser är centralt i samhällskunskapsämnet.6 

 

Som tidigare nämnts berör den fakta- och begreppsinriktade konceptionen stoffinnehåll som 

anses vara viktigt för att förstå samhällets uppbyggnad. Stoffinnehållet som lyfts fram som 

centralt ska kunna anges, beskrivas och definieras. Här beskrivs specifika arbetsområden som 

nationalekonomi, sociologi, EU och FN som centrala. Den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen betonar innehåll i samhällskunskap som rör förmågan att kunna förklara, 

förstå, redogöra och diskutera samhällsfrågor och samhällsföreteelser. Inom denna konception 

blir därför kritisk granskning, analys och förklaring centralt. Den sista konceptionen, den 

värde- och medborgarinriktade konceptionen, handlar om en syn som bidrar till att fostra 

eleverna till aktiva medborgare där värderingar, demokratiska förhållningssätt, normer, 

fostran och engagemang blir centralt. Synen handlar om att ämnet ska utveckla eleverna till 

att både kunna påverka sitt liv och samhällslivet, nu och i framtiden (Lindmark, 2013, s. 66f). 

Lärarnas uttryck kommer därför att analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk för att få en 

bild av hur lärarna ser på hållbar utveckling. 

3.6 Sammanfattning 

Begreppet hållbar utveckling är svårtolkat, de preciseringar som finns kan tolkas på olika sätt 

och ses som olika centrala beroende på undervisningsämne och vad man anser är viktigast att 

beröra. Hur man kan tolka och tänka kring dessa mål i undervisningen skiljer sig också åt då 

olika ämnesförståelser kan resultera i att olika mål prioriteras i undervisningen. Slutligen 

berörs lärares ämnesförståelse och syn på samhällskunskapsämnet vilket mynnar ut i studiens 

teoretiska ramverk i form av ämneskonceptionerna, fakta- och begreppsinriktad, 

samhällsanalytiskt inriktad och värde- och medborgarinriktad. 

                                                
6	Hur teorin används presenteras i studiens metod under analysmetod, rubrik 4.5.	
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4.  Metod 

Studiens syfte är att studera hur lärare uttrycker sig om hållbar utveckling och 

samhällskunskapsämnets roll vid UHU med specifikt fokus på miljöperspektiv. För att uppnå 

en djupare kunskap och förståelse utgår studien från en kvalitativ forskningsmetod där 

lärarnas egna tankar och åsikter ställs i fokus. Följande kapitel synliggör det metodologiska 

angreppssättet. 

4.1 Hermeneutiskt perspektiv & kvalitativ metod  

Hermeneutik är en vetenskaplig tradition som utgår från tolkning och förståelse, detta genom 

att studera människors uttryck. Med det menas att människan och sociala fenomen kan 

studeras och förstås utifrån hur upplevelser tar sig uttryck (Thomassen, 2007, 179ff.). Det kan 

sammanfattas med att ”[v]i kan förstå livsyttringar – uttrycken för andras upplevelser – 

eftersom yttringarna befinner sig i ett historiskt livssammanhang som överskrider de enskilda 

individerna och sammanbinder allt mänskligt och alla mänskliga skapelser” (Thomassen, 

2007, s. 181f). Då studien fokuserar på samhällskunskapslärares uttryck om hållbar 

utveckling och dess syn på samhällskunskapsämnets roll vid undervisning om hållbar 

utveckling baseras studien på tolkning och förståelse av uttryck. Därmed är det centralt att 

anlägga ett hermeneutiskt perspektiv. Detta innebär att genom att tolka lärarnas uttryck kan en 

förståelse av hållbar utveckling skapas då det sammanbinds över historiskt upplevda 

sammanhang. 

 

Utifrån den hermeneutiska traditionen utgår studien från en kvalitativ metod då det kan ses 

som en av rötterna ur hermeneutiken. Begrepp, språk och tolkning är centrala utgångspunkter 

i kvalitativ forskning. Bryman (2018) redogör bland annat för att studiet av begrepp kan ge en 

generell bild av dess betydelse och bidra till att man kan hitta fler förståelser av ett begrepp. 

Studiens utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling kan, likt forskningen framställt, ses som 

ett tolkningsbart och öppet begrepp som kan generera olika former av förståelse beroende på 

lärares uttryck (Bryman, 2018, s. 463f.). För att fånga dessa uttryck utgår studien från 

kvalitativt semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är relativt fria vilket gör 

att de kan utgå från några specifika teman men i övrigt röra sig fritt kring hållbar utveckling 

utifrån de svar som presenteras. Frågorna som ställs i intervjuerna behöver inte heller ställas i 

samma ordning vilket kan leda intervjun i olika riktningar och bidra till olika förståelser. 

Genom att använda intervju som metod ges också möjligheten att få tillgång till lärares 

upplevelser och uttryck samt utifrån dem förstå tolkningen av hållbar utveckling (Bryman, 
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2018, s. 562ff). 

 

I följande studie sker tolkningen i flera steg. Läraren tolkar de frågor som ställs under 

intervjun utifrån sina erfarenheter och tankar om hållbar utveckling och samhällskunskap, 

vilket påverkar uttrycken. Det innebär också att jag som intervjuare tolkar de uttryck som görs 

under den aktiva intervjun vilket påverkar motfrågorna samt då jag i nästa steg analyserar 

materialet. Då studien utgår från tolkning i flera steg är det centralt att applicera den 

hermeneutiska spiralen7. Den hermeneutiska spiralen syftar till att man rör sig mellan 

helheten och delen. Thomassen (2007, s. 101f) beskriver detta genom att man går mellan text 

och teori eller text och tolkning. I följande studie blir detta centralt då studien rör sig mellan 

det empiriska materialet, det teoretiska ramverket samt egna tolkningar för att utveckla en 

välgrundad förståelse. Det blir alltså studiens hermeneutiska spiralrörelse där analysen rör sig 

mellan delen och helheten. 

4.2 Material, urval och avgränsningar  

Studien har avgränsat sig till att beröra samhällskunskapslärares tolkning av hållbar 

utveckling samt samhällskunskapens roll. Detta då det är ett ämnesövergripande innehåll samt 

en stor samhällsfråga och av intresse att studera i samhällskunskap. För att få fram relevant 

empiriskt material användes urvalsmetoderna bekvämlighetsurval8 samt snöbollsurval. 13 

samhällskunskapslärare, som fanns i studiens närhet, kontaktades om möjlighet till att ställa 

upp på intervju vilket kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018, s. 243ff). 

Efter att samhällskunskapslärare i studiens närhet kontaktats användes även ett snöbollsurval 

då vissa av de kontaktade personerna fick ge tips om lärare som de ansåg passade för studiens 

syfte. En kritik som kan riktas mot användandet av snöbollsurval är att det kan innebära att 

lärarna tipsar om lärare som de själva har kontakt med och som då kan ha likande erfarenheter 

och värderingar. Det kan leda till att studiens urval inte blir tillräckligt allsidigt samt att 

studien snabbt uppnår en teoretisk mättnad (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015, s. 41). Totalt 

ställde sex samhällskunskapslärare på gymnasiet upp på intervju. Förutom urvalsprocessen 

vid sökandet av intervjuobjekt gjordes urval vid sökandet efter forskning. Vid sökandet 

användes databasen ERIC där sökord som ”education” ”school” och ”sustainable 

                                                
7	Den hermeneutiska spiralen brukar även kallas för den hermeneutiska cirkeln men då analysen och tolkandet av lärares 
utsagor och teorin i studien inte följer en cirkulär form utan snare kan ses som en spiral varvid analysen går fram och tillbaka 
för att utveckla nya förståelser används benämningen, hermeneutisk spiralrörelse.	
8	Ett bekvämlighetsurval beskrivs av Bryman (2018) som en kvantitativ urvalsmetod men kan likväl appliceras på kvalitativ 
forskning.			
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development” använts. Vid sökandet har även en form av snöbollsurval använts då 

referenslistor ur relevant forskning studerats vilket resulterat i ytterligare forskning. 

4.2.1 Etiska överväganden 

Vid all forskning krävs en rad etiska överväganden vilket även gäller vid semistrukturerade 

intervjuer där lärarnas egna åsikter står i centrum. Intervjuerna startade med att få samtycke 

om intervjupersonens deltagande i studien. Detta gjordes muntligt genom att beskriva studiens 

syfte, informera om vad informationen kommer användas till för att sedan få lärarens 

informerade samtycke. Samtycket som gavs dokumenterades genom inspelning. 

Respondenterna i studien har även anonymiserats vilket innebär att de inte framkommer vem 

som säger vad. Detta innebär också att allt som kan kopplas till en viss person anonymiseras, 

således får inte namn, skolor eller område som kan försvåra anonymiteten röjas. För att 

anonymiteten ska upprätthållas är det också viktigt att det inspelade materialet förvaras säkert 

och raderas efter att det transkriberats. Detta är också ett krav för att säkerställa 

konfidentialiteten vilket innebär att den information som samlats in inte sprids. Deltagarna 

informerades också om att de när som helst kan dra sig ur studien utan någon som helst 

förklaring, materialet som samlats in tas då bort ur studien. Ytterligare etiska reflektioner som 

tagits i beaktning är forskarens tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26ff & 40ff). 

4.3 Kvalitetsgranskning  

Vid all vetenskaplig forskning är det centralt att diskutera studiens kvalité. Inom kvalitativ 

forskning kan det dock anses vara komplicerat då det finns en rad olika kriterier. Begreppen 

validitet och reliabilitet kan användas vid kvalitetsgranskning. Reliabilitet handlar om 

studiens resultat går att replikera, alltså om resultatet blir detsamma om studien genomförs 

igen. I föreliggande studie är detta en central aspekt att ta i beaktning då studien studerar en 

situationsbaserad förståelse av hållbar utveckling, en situation som inte fullt ut går att 

återskapa. Detta kan således innebära att studien nödvändigtvis inte får samma resultat om 

den genomförs en gång till. Studien kan trots det uppnå en hög kvalité genom att ha en tydlig 

transparens så framtida studier kan göra på samma sätt (Bryman, 2018, s. 72ff).  

 

Validitet handlar om kvalitén i de slutsatser och det resultat som presenteras samt om studien 

mäter det den ämnar mäta. Mätinstrumentets validitet är centralt att diskutera då studien utgår 

från kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Då studien fokuserar på att 

studera samhällskunskapslärares uttryck för hållbar utveckling är kvalitativ intervju en central 
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metod då det på ett tydligt sätt kan fånga lärarnas uttryck om hållbar utveckling. Trots 

metodens potential att fånga lärares utryck och förståelse kring hållbar utveckling måste 

relevanta frågor ställas för att intervjun ska beröra det tänkta ämnet. Därför är 

intervjufrågorna en central del för att studien ska kunna undersöka det som den faktiskt ämnar 

undersöka. Detta har gjorts genom att ställa frågor som är av relevans för studien, exempelvis, 

hur skulle du beskriva samhällskunskapsämnets roll kring hållbar utveckling. Frågorna har 

ställts flertalet gånger men på olika sätt för att få utvecklande svar och låta intervjupersonerna 

reflektera över sina svar. Metoden kan därför argumenteras för att studera det den är ämnad 

att studera och stärka studiens kvalité (Bryman, 2018, s. 72ff). Validitet handlar också om att 

de resultat och slutsatser som studien kommer fram till ska vara trovärdiga. Här är begreppet 

transparens centralt då en hög transparens höjer studiens kvalité och validitet. För att uppnå 

en hög transparens redogörs för studiens tillvägagångssätt. Detta genom att tydligt beskriva 

intervjuernas genomförande, etiska aspekter, metod och analys. En hög transparens kan dock 

ses som problematiskt i den analytiska delen av kvalitativ forskning då den ofta framstår som 

diffus (Bryman, 2018, s. 485f). För att uppnå en hög transparens i studiens analytiska del har 

studien därför presenterat en mängd utdrag ur det empiriska materialet som kan analyseras 

utifrån den teoretiska ramen. Björneloo (2007, s. 86ff) anger att genom att på ett tydligt sätt 

presentera analysen och hur de empiriska utdragen kan förstås ur den teoretiska referensramen 

kan en god överensstämmelse presenteras vilket stärker studiens validitet. Detta blir också 

extra viktigt vid användandet av intervjuer som insamlingsmetod då de uttryck lärarna gör 

tolkas av mig som intervjuare (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s. 53f). Sålunda är det av 

stor vikt att det empiriska material som presenteras tillsammans med de analyser som görs är 

hållbara för att en hög validitet och kvalité ska uppnås. 

 

Ytterligare begrepp som kan användas vid kvalitetsgranskning i kvalitativ forskning är 

tillförlitlighet. Detta då viss kritik kan riktas mot begreppen validitet och reliabilitet. 

Kvalitetsbegreppen reliabilitet och validitet kan argumenteras för att utgå ifrån att det finns en 

fast bild av den sociala verkligheten vilket kan begränsa relevansen i kvalitativ forskning. 

Tillförlitlighet9 och dess fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera, kan därför argumenteras för att vara starkare instrument 

för kvalitetsmätning inom kvalitativ forskning. Begreppet kan alltså också ligga till grund för 

att stärka föreliggande studies kvalité (Bryman, 2018, s. 465ff). 

                                                
9	För en mer utförlig redogörelse för tillförlitlighet och de fyra delkriterierna, se Bryman (2018, s. 75f & 467ff).	
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4.4 Genomförande 

Det empiriska material som studien baseras på inhämtades hösten 2019. En första kontakt 

togs via mejl med samhällskunskapslärare. Även rektorer och administratörer på 

gymnasieskolor kontaktades när lärares undervisningsämne inte framgick på skolans hemsida. 

Rektorn och administratörerna på skolorna kan därför ses som en form av gateekeper som 

genom att hänvisa mig vidare öppnar upp för lärares potentiella deltagande. Via mejlkontakt 

redogjordes för studiens syfte och varför samhällskunskapslärare var av relevans. En kort 

beskrivning av anonymitet och det frivilliga deltagandet presenterades också.10 Totalt 

kontaktades 13 lärare/rektorer/administratörer där totalt nio svarade, varav sex ställde upp på 

intervju. Av de lärare som ställde upp var det fem män och en kvinna, då studien inte ämnar 

ha ett genusperspektiv fanns inga urvalspreferenser kring lärarens kön. 

 

Intervjuerna genomfördes i lugna miljöer på lärarnas arbetsplats alternativt hem. Intervjuerna 

pågick i cirka 35-50 minuter, spelades in för att kunna transkriberas och det bjöds på fika. Att 

genomföra intervjuerna på arbetsplatsen eller hemma genererade fördelar liksom risker. 

Risker med att ha intervjun på arbetsplatsen är att respondenten vill framstå som en god 

medarbetare eller extra duktig (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015, s. 42). Detta illustreras 

av Pettersson (2014) som anger att ”[v]id en av de inledande intervjuerna kom en 

utomstående in i rummet vid ett tillfälle. På en gång blev genast lärarna mer vaksamma om 

vad de sa, vilket också syntes i kroppsspråket” (Pettersson, 2014, s. 38). Här tydliggörs vikten 

av att vara på en avskild plats, därför informerades lärarna via mejl att intervjun med fördel 

sker på en avskild plats. Att hålla intervjuerna på arbetsplatsen eller i hemmet genererar också 

fördelar. Att hitta lärare som kan delta i studien har varit svårt då höstens terminsslut är en 

intensiv period. Genom att hålla intervjun på arbetsplatsen eller i hemmet ökade chansen att 

hitta intervjupersoner, intervjupositionen har därför till stor del anpassats efter deltagaren. 

 

Intervjun startade med en redogörelse för studiens syfte, information om samtycke till att 

delta samt information om anonymitet. Intervjun utgick som tidigare nämnt från ett 

semistrukturerat tillvägagångssätt där tre huvudteman användes. Trots att studien specifikt är 

intresserad av miljöperspektivet i hållbar utveckling utgick intervjuerna från helhetsbegreppet 

hållbar utveckling, detta för att inte färga lärarnas tolkning av begreppet och således stärka 

studiens transparens och kvalité. Quennerstedt (föreläsning Örebro Universitet, 06/3-19) 

                                                
10	För en exakt formulering av det mejl som skickades ut till lärare, administratörer och rektorer, se bilaga 2.		
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lyfter att detta tillvägagångssätt, att enbart presentera det övergripandet syftet vid informerat 

samtycke, kan vara nödvändigt vid vissa studier för att nå autentiska svar och kan då anses 

vara etiskt korrekt. Utöver intervjuernas huvudteman ställdes frågor utifrån respondentens 

svar samt underfrågor formulerades för att få in intervjun på rätt spår. Intervjuerna avslutades 

med att respondenterna fick tillägga delar som kan ha kommit upp under studiens gång 

alternativt ändra angivna svar.11 Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet för 

att en analys av lärarnas utsagor skulle vara möjlig. Det transkriberade materialet 

analyserades utifrån den teoretiska utgångspunkt som vuxit fram under studiens gång. Den 

hermeneutiska spiralen låg till grund för att göra trovärdiga tolkningar genom att hela tiden 

röra sig mellan empiri, teori och tolkning. Vid resultatpresentationen har respondenternas 

namn skrivits om och benämns med alias. 

4.5 Analysmetod 

Att analysera kvalitativt material kan vara svårt och tidskrävande då det ofta genererar ett 

brett material i samband med att en transparent och välgrundad analys är viktig för studiens 

kvalité. Då kvalitativt material är svåranalyserat finns en rad olika analysmetoder, bland annat 

grundad teori, analytisk induktion och tematisk analys (Bryman, 2018, s. 684f). Utifrån 

studiens tematisering tar följande studie inspiration från grundad teori12 som analytisk metod 

trots att analysen inte helt följer metodboken för en sådan analys. Grundad teori utgår från att 

i analysen koda det empiriska materialet i teman eller etiketter som är av teoretisk relevans 

alternativt av relevans för den sociala del som studeras. Detta genomförs för att koda, 

sammanföra eller skilja på olika uttryck i det empiriska materialet. Detta är ett centralt steg 

för att kunna applicera det teoretiska perspektivet. Kodningen i en kvalitativ analys likt 

grundad teori är ständigt föränderlig, det kan till exempel innebära att delar av materialet 

kodas på flera olika sätt. Genom att koda materialet framkommer också en rad begrepp som 

kan kopplas till det teoretiska ramverket (Byrman, 2018, s. 687-702). 

 

Följande tillvägagångssätt i analysen resulterade i att de genomförda intervjuerna 

analyserades och kodades i flera steg utifrån lärarnas uttryck. Det första momentet i analysen 

var att transkribera det inspelade materialet. Detta gjordes separat för varje intervju där det 

tydligt framgår när intervjuaren respektive respondenten pratar. I transkriberingarna framgår 

även beskrivningar på hur skratt, tystnad och bortklippt material skrivits ner. Nästa steg i 

                                                
11	För att se den fullständiga intervjuguiden, se bilaga 1. 	
12	Vanligen används namnet grounded theory men jag har i studien valt att använda den svenska översättningen.	
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analysen var att koda bort aspekter som inte var av relevans för studien. Detta gjordes genom 

att systematiskt läsa intervjuerna och tematisera innehållet utifrån olika teman för att kunna ta 

bort aspekter som låg för långt ifrån studiens ämne. Detta var en central del av analysen för att 

materialet skulle bli så relevant som möjligt. Analysens följande del var att återigen koda 

materialet genom att systematiskt läsa det transkriberade materialet och uttolka begrepp ur de 

framtagna temana. Begreppsapparaten ämnade ge en bild av hur lärarna uttrycker sig om 

hållbar utveckling. Den sista delen av analysen var att koppla samman de framtagna 

begreppen med respektive ämneskonception för att få en bild av hur lärarna uttryckte sig om 

hållbar utveckling och vilken ämneskonception det genererade. Det innebär att begrepp som 

berör fakta eller begrepp kategoriseras in i den fakta- och begreppsinriktade konceptionen. 

Det kan exempelvis vara begrepp som berör ekonomiska teorier, miljöförändringar eller 

specifika händelser. Om det benämns begrepp där det framgår att eleverna ska fostras till 

aktiva eller engagerade medborgare utifrån hållbar utveckling, kategoriseras uttrycken till den 

värde- och medborgarinriktade konceptionen. Detta kan till exempel vara begrepp som aktiv, 

fostran, medborgare eller engagemang.13 Vid analyserandet av de uttryck lärarna gör handlar 

stor del om tolkning då forskaren tolkar hur lärarnas uttryck kan kopplas till konceptionerna. 

Vid analysen är det såldes viktigt att göra trovärdiga tolkningar och analyser. 

 

Utifrån det analysschema som skapats har den teoretiska ramen tillsammans med de 

genomförda intervjuerna använts som studiens analysmetod där analysen pendlar mellan 

empiriskt material, egna tolkningar och det teoretiska ramverket. Detta för att få en förståelse 

för hur lärarna pratar om hållbar utveckling, samhällskunskapsämnets roll och 

ekologins/miljöperspektivets plats i samhällskunskapsämnet. 

5.  Resultat & analys 

I följande del presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras i förhållande till teorins tre 

ämneskonceptioner, detta för att göra det tydligt hur lärarnas uttryck kan spegla en helhetssyn 

på begreppet. Genom detta ges också en god möjlighet att på ett tydligt sätt presentera hur 

lärarna uttrycker sig om hållbar utveckling samt vilken roll samhällskunskapsämnet har. I 

resultatdelens sista konception används även en underrubrik om ekologiperspektivet för att 

förtydliga hur det tar sig uttryck i samhällskunskapsämnet. Resultatdelen startar med en kort 

redogörelse för de lärare som deltagit i intervjustudien. 
                                                
13	För ett fullständigt analysschema se bilaga 3.	
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5.1 Beskrivning av lärarna 

Totalt deltog sex lärare i studien, fem män och en kvinna. Alla lärare undervisar i 

samhällskunskap men har fler undervisningsämnen som historia, religion, psykologi, geografi 

och hållbar utveckling. Alla lärare tolkas som erfarna då de arbetat som lärare i minst 10 år 

samt både undervisat utifrån 1994 och 2011 års läroplan. Den lärare som varit aktiv längst har 

undervisat i cirka 30 år medan den lärare som varit aktiv kortast undervisat i cirka 10 år. 

Lärarna som deltog i studien undervisar på skolor belägna i en mellanstor stad alternativt i en 

skola belägen i en mindre stad. Även skolorna som de intervjuade lärarna arbetar på varierar i 

både storlek och inriktningar då de intervjuade lärarna arbetar på friskolor samt kommunala 

skolor med fokus på yrkes liksom högskoleförberedande program.14 

5.2 Fakta- och begreppsinriktad ämneskonception 

Utifrån de intervjuer som genomförts framställs begreppet hållbar utveckling och 

samhällskunskapsämnets roll kring hållbar utveckling på en rad olika sätt. De uttryck som 

lärarna gjort om hållbar utveckling kan bland annat tolkas utifrån den fakta- och 

begreppsinriktade ämneskonceptionen. Detta innebär att när lärarna uttrycker områden eller 

innehåll rörande ämnesteoretiska begrepp likt biologi, ekonomiska teorier eller politik 

kategoriseras det som en fakta- och begreppsinriktad ämneskonception. Detta tar sig bland 

annat uttryck i hur lärarna tolkar hållbar utveckling och de tre perspektiven ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt. I intervjuerna definierar lärarna de olika perspektiven där de bland 

annat uttrycker att det ekologiska perspektivet berör specifika arter eller försurningar. I en av 

intervjuerna exemplifieras detta; 

 
Ja miljömässigt, det handlar ju faktiskt, det har ju varit mycket klimateffekt, det är väl den tydligaste reliefen 

som man skriver mot kan man säga, när vi pratar om hållbar utveckling så är det ju oundvikligt att det är den 

bilden vi har framför oss. Men sen har du ju en bild över arter som försvinner väldigt fort, försurningar och 

alltså det finns ju väldigt många dimensioner just i det, men det är klart att klimateffekten är ju väldigt tydlig. 

(Intervju, 2019, L3). 

 

I uttrycket som görs framställs hur det ekologiska/miljömässiga perspektivet, kan förstås 

utifrån den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen. Detta då uttrycket visar hur 

hållbar utveckling kan ses som ämnesspecifika faktakunskaper om arter, försurningar och 

klimateffekter. Uttrycket visar också att den ekologiska frågan är central och viktig i dagens 

samhälle. I intervjuerna ges ytterligare uttryck för att den ekologiska aspekten kan ses ur den 
                                                
14	För specifik presentation av lärarnas undervisningsämne, år som aktiva och skola, se bilaga 4.	
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fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen när det berörs i samhällsundervisningen, 

”alltså det ekologiska perspektivet det kommer man ju in på då när man jobbar med 

ideologierna, för då kommer ju ekologismen in som en ideologi så att, då pratar man ju om 

det” (Intervju, 2019, L4). Även i samhällskunskapsämnet uttrycks här ett innehåll där 

eleverna ska förstå och lära sig om olika ideologier, med specifikt fokus på ekologismen. 

Detta förstärker tolkningen av att lärarna har en syn på hållbar utveckling i linje med den 

fakta- och begreppsinriktade konceptionen.  

 

Resultatet från intervjuerna visar även att lärarna främst uttrycker tolkningar kring det 

ekonomiska perspektivet som kan förstås utifrån den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen. I intervjuerna benämns att man vid undervisning om hållbar utveckling 

bland annat berör ekonomiska teorier och ekonomiska kretslopp där produktionsfaktorer blir 

centralt. Detta tillsammans med delar som tillväxt och välfärd för att beskriva hur ekonomiska 

tillgångarna ser ut idag (Intervju, 2019, L1). Således framställs innehåll som kan tolkas utifrån 

den fakta-och begreppsinriktade ämnessynen på ekonomiperspektivet av hållbar utveckling. 

Detta framgår av ytterligare uttryck lärarna gör kring det ekonomiska perspektivet;  

 
Om vi ska prata, ja men pratar vi ekonomi så är det ju de samhällsekonomiska teorierna och sen kan man ju 

välja vilka man berör men jag brukar ta dem som nämns i det centrala innehållet, dem fem teorierna som 

finns som förslag. Och prata tillväxt överhuvudtaget, tillväxtbegreppet överhuvudtaget. (Intervju, 2019, L5).  

 

Således framställs hur man utifrån det ekonomiska perspektivet berör innehåll som ger en bild 

av att lärarna tolkar hållbar utveckling utifrån den fakta- och begreppsinriktade konceptionen. 

Det sociala perspektivet är det perspektiv som inte benämns av lärarna ur en fakta- och 

begreppsinriktad ämneskonception vilket visar att det sociala perspektivet tolkas annorlunda. 

 

Trots att lärarnas uttryck kring det ekologiska perspektivet av hållbar utveckling i 

samhällskunskapsämnet kan tolkas likt den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen 

framställs hur andra ämnen också fyller en central roll kring det ekologiska perspektivet. 

Detta framkommer när lärarna uttrycker vad de anser är samhällskunskapsämnets roll vid 

undervisning om hållbar utveckling. Lärarna benämner det ekonomiska och sociala som det 

mest centrala i ämnet vilket kan exemplifieras med uttryck från en av lärarna; 
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Jag tänker nog såhär, ska jag hålla mig strikt till de som är, som jag tolkar det i alla fall så som handlar om 

själva ämnesplanen så är det ju framförallt det sociala och det ekonomiska som på något sätt explicit ligger i 

kursen. (Intervju, 2019, L1). 

 

Läraren benämner här sin egen tolkning av det som framställs i ämnesplanen och där ekonomi 

och sociala perspektiv är mest centrala i samhällskunskapsämnet. Detta ger en bild av att det 

ekologiska perspektivet ges mindre plats. Att de sociala och ekonomiska perspektiven är mest 

centrala i samhällskunskapsämnet och att det ekologiska perspektivet får mindre plats stärks 

av ytterligare uttryck i intervjuerna. Under intervjuerna uttrycker lärarna en generell bild av 

att naturkunskapen har en central roll vid undervisning om hållbar utveckling. Därför ställdes 

en fråga om vilka perspektiv av hållbar utveckling som lärarna anser att naturkunskapen 

respektive samhällskunskapen ansvarar för, vilket genererade svar likt; 

 
[…] för ekonomi och socialt ligger mera i samhällskunskapen medan ekologi ligger mera där, på 

naturkunskapen. Så skulle jag uttrycka det. Och då är det ju också lite typiskt att, om du då pratar med lärare 

som jobbar, som har till exempel hållbar utveckling eller så, som har dem, ofta då försöker göra samarbeten 

med naturkunskapen. (Intervju, 2019, L4). 
 

Uttrycket framställer att det ekonomiska och sociala främst är samhällskunskapens ansvar 

men att det ekologiska perspektivet delvis försvinner i samhällskunskapsundervisningen och 

att naturkunskap är det ämnen där det får större plats, trots att det tidigare benämnts hur det 

berörs i samhällskunskapsämnet. En av anledningarna till att de intervjuade lärarna uttrycker 

att ekologiperspektivet är centralt för naturkunskapen kan anses vara då de uttrycker att det 

till stora delar handlar om kemi, biologi, atmosfär och livsrum. Detta exemplifieras då en av 

lärarna uttrycker att; 

 
[…] ekologiskt perspektiv blir ett, där närmar vi oss mer egentligen som har också med naturvetenskapliga 

perspektiv naturligtvis då. Och naturgeografiska perspektiv, så det är ju frågor om ekologi, miljö i en mer, ska 

vi säga, kopplat mer då till biosfären och vårt livsrum, det naturliga livsrummet i någon mening. Och jag 

tänker, överhuvudtaget ekosystemens fungerande eller brist på funktion. (Intervju, 2019, L1).  

 

I intervjuerna uttrycks därmed en syn på det ekologiska perspektivet utifrån den fakta- och 

begreppsinriktade konceptionen som berörs i samhällskunskapsämnet men där ansvaret också 

ligger på naturkunskapen.  
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I en av intervjuerna sammanfattas också skillnaden mellan det naturvetensakliga och 

samhällsvetenskapliga perspektiven på ekologi när läraren vidareutvecklar vad hen menar 

med att det ekologiska perspektivet också ligger inom det naturvetenskapliga området. 

Läraren uttrycker här att naturvetenskapen snarare förklarar, ”men jag går inte in och förklarar 

liksom, vad är det för vetenskaplig process som sker när liksom atmosfären liksom, gas-

sammansättningen förändras” (Intervju, 2019, L5). Här uttrycker läraren alltså att han istället 

berör det ekologiska ur perspektiv av att;  

 
Den blir inte fullt så relevant utan då pratar vi istället vad är global uppvärmning, okej hur påverkar den 

liksom jordbruksförutsättningarna i de här regionerna i världen liksom. Det blir en annan förklaring som det 

ekologiska perspektivet ger och inte den vetenskapliga. (Intervju, 2019, L5).  
 

Alltså påvisas ytterligare en syn där tolkningen av ekologi utifrån den fakta- och 

begreppsinriktade konceptionen snarare hamnar på naturkunskapen medan man inom 

samhällskunskapen kan skymta en samhällsanalytisk konception. Då det i intervjuerna 

framställs att det ekologiska perspektivet till stora delar tolkas som den fakta- och 

begreppsinriktade konceptionen samt att naturkunskap har en central roll, går det att 

argumentera för att lärarna inte anser att samhällskunskapen har en lika central roll kring det 

ekologiska perspektivet som de övriga perspektiven, trots att lärarna uttrycker hur det i viss 

mån appliceras i undervisningen. 

 

Resultatet visar således att lärarnas uttryck framställer den fakta- och begreppsinriktade 

förståelsen av hållbar utveckling som central. Trots att en stor del av det ekologiska 

perspektivets fakta- och begreppsinriktade innehåll anses ligga på naturkunskapen samt 

avsaknaden av det sociala perspektivet. Detta då lärarna benämner uttryck som bidrar med en 

bild av att det alltid krävs en grundkunskap kring hållbar utveckling, oavsett perspektiv, för 

att kunna utveckla en fördjupad förståelse och förstå olika värderingar. Detta exemplifieras i 

intervjuerna då det uttrycks att ”för att liksom kunna, som Niva säger, för att kunna 

problematisera måste man kunna begripa, och då måste man kunna också bryta ut de här tre 

perspektiven. Som det ändå cirklar kring” (Intervju, 2019, L3). Det uttrycks här att det är 

centralt att man får en förståelse för de olika perspektiven av hållbar utveckling, oavsett vilket 

av dem det gäller, för att kunna utveckla en djupare förståelse. Således går det att argumentera 

för att den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen alltid är central inom hållbar 

utveckling, trots att den inte tydligast kopplas till samhällskunskapsämnet. 
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5.3 Samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception 

Den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen beskrivs av Lindmark (2013) som en 

ämnessyn där vetenskaplig analys och förståelse av samhällsproblem och samhällsperspektiv 

ligger i fokus. Resultatet från studien visar att detta är en av de ämneskonceptioner som 

tydligast kan uttolkas ur uttrycken kring hållbar utveckling då uttrycken påvisar att förståelsen 

av olika perspektiv och samhällsproblem är central. Likt de uttryck som framställdes kring 

den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen framställs uttryck som antyder att 

lärarna tolkar hållbar utveckling som ett samhällsproblem som bör upplysas och diskuteras 

om i en större samhällskontext. I intervjuerna uttrycks samhällsproblem som kan kopplas till 

hållbar utveckling och hur lärarna arbetar med hållbar utveckling i undervisningen utifrån 

samhällsproblem. Ett exempel handlar om krig och hur de olika dimensionerna av hållbar 

utveckling kan ta sig uttryck kring sådana samhällsproblem;  

 
Men som i samhäll 2 så ska eleverna jobba med en komplex samhällsfråga och då har jag alltid med 

hållbarhet som ett eget perspektiv. För oavsett om eleven väljer krig liksom, ett specifikt krig att fördjupa sig 

i så går det alltid och koppla det till att det handlar om resurser och hur skulle en omställning kunna lösa det 

här kriget, så där är det nog. Det är nog att jag ställer den frågan, eller kommer med den frågeställningen i 

processen hela tiden liksom oavsett vad vi jobbar med. (Intervju, 2019, L6). 

 

I intervjun framställs hur hållbarhetsfrågan kan ses som en del av ett samhällsproblem samt 

hur den praktiskt kan arbetas med utifrån olika samhällsproblem i 

samhällskunskapsundervisningen. Uttrycket kan följaktligen tolkas som att läraren förstår 

hållbar utveckling utifrån den samhällsanalytiska ämneskonceptionen. Uttrycket visar också 

en bild av att olika perspektiv av hållbar utveckling kan beröras genom olika analyser. I 

uttrycket framställs resurser som en central del för att förstå hållbar utveckling och andra 

samhällsproblem. Resurser som både kan handla om ekonomi- och naturresurser och att flera 

perspektiv av hållbar utveckling således kan beröras i samhällskunskapsundervisningen. 

Ytterligare sätt att tolka lärares uttryck om hållbar utveckling utifrån samhällsanalytisk 

ämneskonception är när en lärare redogör för sin syn på begreppet; 

 
Men om jag ska beskriva begreppet hållbar utveckling, ja men det är väl på något sätt att försöka det här man 

pratar om fotspåren, att man ska minimera fotspåren från oss som lever nu i förhållande till dem som kommer 

och så har man ju i västvärlden, eller den industrialiserade moderna världen, så har man ju inte tänkt så 

riktigt, utan man har ju gjort det här nu så får det va så får man se vad som händer sen. Men, det är mycket i 

det begreppet är det. (Intervju, 2019, L4).   
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Läraren redogör här för sin tolkning av hållbar utveckling och benämner då att hållbar 

utveckling ska ses som förmågan att minimera våra avtryck i samhället inför framtida 

generationer vilket stärker synen av att det är ett samhällsproblem. Den syn som uttrycks om 

hållbar utveckling kan därför argumenteras för att kategoriseras utifrån samhällsinriktad 

ämneskonception då läraren redogör för ett samhällsproblem i form av att vi måste minska 

fotspåren mellan generationer samt då hållbar utveckling också ses ur perspektiven nutid och 

framtid. Det kan ytterligare argumenteras utifrån att hållbar utveckling bör ses som ett 

samhällsproblem då man vill begränsa människans påverkan på naturen och att undervisa om 

det genererar en syn som liknar den samhällsanalytiska ämneskonceptionen. 

 

Den samhällsanalytiska ämneskonception framkommer också i hur lärarna själva förstår 

begreppet hållbar utveckling, i generell mening och hur det presenteras för eleverna. Den 

samhällsanalytiska ämneskonceptionen handlar om att man har en förståelse för ämnet, där 

analysförmåga, förklaring och förståelse av samhällsproblem och samhällsfrågor är centralt. 

Detta tar sig uttryck i en av redogörelserna kring förståelsen för begreppet och den 

beskrivning som görs för eleverna;  

 
Jag jobbar, alltså det går att jobba på många olika sätt men jag, för min del och det sättet jag beskriver det för 

mina elever så handlar det om att vi lever på ett sätt som har ett avtryck, oavsett hur vi lever så har vi ett 

avtryck och det avtrycket avgörs med andra ord hur vi lever. Så idén med hållbar utveckling är ju att vi måste 

leva på ett sätt så att de avtrycken vi har på vår omgivning, de får inte vara större än att kommande 

generationer ska kunna leva på ett sätt och ge sina avtryck utan att vi har dragit liksom undan benen för dem, 

att vi ska kunna överlämna en värld som fungerar på tre olika områden. (Intervju, 2019, L5).  
 

Hur läraren uttrycker förståelsen kring hållbar utveckling för sina elever kan sålunda liknas 

vid det tidigare uttrycket där följande generation är central för kommande generationers 

möjligheter till en hållbar utveckling. Således framställs hur man måste förstå och analysera 

dagens samhälle utifrån dess påverkan på kommande generationer och det uttrycks en syn där 

analysförmåga och vetenskaplig förståelse kan ses som central. I intervjun fortsätter läraren 

att redogöra för hur de tre olika områdena inom hållbar utveckling måste samspela, analyseras 

och förstås utifrån dess samhällskontext och inverkan för att uppnå en helhetsförståelse av 

hållbar utveckling; 

 
[…] så ekonomi, ekonomisk utveckling, vi blir fler så vi måste kunna tillgodose vatten och föda och sådana 

saker för fler, så den ekonomiska utvecklingen är oundviklig. Men hur behöver den se ut utifrån ett hållbart 

perspektiv, det är ju ena liksom, av de här tre spåren. Och sen tänker jag att man pratar om ett socialt 
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perspektiv när vi lever och har den här ekonomiska verksamheten, hur ser vi då till att alla de mänskliga 

aktörerna, framför allt då arbetarna men även distributörer och även ute i butikskedjor. Även vi konsumenter, 

vad är det vi liksom, så den mänskliga sidan, hur har vi en tillväxt till fler människor som gör, utan att vi 

utsätter människor för lidande och orättvisor. Och då har vi det tredje spåret, hur ska både den ekonomiska 

tillväxten kunna ske och den sociala tillväxten kunna ske, utan att vi samtidigt stjälper ekologin. Alltså 

miljön, och då hänger dem här benen ihop också, för den eviga tillväxten är ju matematiskt omöjlig på 

[ohörbart ord] så i sådana fall hur har vi en tillväxt så fler människor kan bli mätta i framtiden samtidigt som 

färre människor blir utnyttjade i det här systemet, utan att vi överutnyttjar dem resurser som finns. Så att det 

går inte att prata om hållbar utveckling med de här benen individuellt utan man måste även se hur de här 

hänger ihop. Ökar vi produktionen, vad händer då med ekologin och de sociala bitarna. Och det var väl en 

kort definition av hur jag ser på hållbar utveckling, hur lever vi på det sättet för att framtida generationer ska 

kunna fortsätta att ta vid utan att vi har liksom, rivit bort något av de här benen. (Intervju, 2019, L5). 

 

I uttrycket framkommer hur viktigt det är att dessa tre ben förstås som en samlad enhet och 

inte som var för sig. Det framställs även att det inom varje perspektiv finns en rad olika 

aspekter och delar som behöver förstås vilket påvisar att en analytisk förståelse för hållbar 

utveckling bör ses som central. Ytterligare anges att man måste förstå hur de olika 

perspektiven påverkar varandra och hur det ekologiska perspektivet är centralt för det 

ekonomiska. Uttrycken från lärarna kan argumenteras för att påvisa att en samhällsanalytisk 

konception präglar förståelsen av hållbar utveckling. Detta går att koppla till ytterligare 

uttalande som gjorts i intervjuerna. Den samhällsanalytiska konceptionen tar sig också uttryck 

då lärarna anger att hållbar utveckling både berör det lilla och det stora, ”så att, men konkret 

att man liksom, ja det är ju inte bara att man ska källsortera utan det är ju […] mycket mer. 

Det är ju liksom regnskogen i Amazonas och det är ju frågor på global nivå till vår allra mest 

lokala här på skolan” (Intervju, 2019, L4). Utifrån dessa uttryck kan den samhällsanalytiska 

konceptionen resoneras för att ta sig uttryck då lärarna anger att det handlar om olika 

förståelser och nivåer av hållbar utveckling som berör samhället. Alltså är det av relevans att 

förstå och analysera hur man påverkas på olika nivåer i samhället. 

 

Att lärarna i intervjuerna uttrycker att det är centralt att förstå de olika perspektiven och dess 

förhållande till varandra för att kunna utveckla en helhetsförståelse tyder på att hållbar 

utveckling förstås utifrån den samhällsanalytiskt inriktade konceptionen. Att få en 

helhetsförståelse är också något som generellt beskrivs som en av de två största rollerna inom 

samhällskunskapsämnet då flera lärare uttrycker att det bara är samhällskunskapsämnet som 

kan beröra hållbar utveckling ur den breda förståelsen. Detta exemplifieras i en av 

intervjuerna; 
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[…] att jag tror att det är få ämnen som har samma förutsättningar som ger den här helhetsbilden, pratar man 

naturkunskap så tror jag att man behöver kanske, och nu tror jag, men det är ju ett ämne som har uttryckligen 

i det centrala innehållet att prata liksom hållbarhet. Så blir det kanske ett ekologiskt perspektiv, jag tror det är 

svårt att komma ifrån det medan jag tror att det i samhällskunskapen så finns det liksom den här friheten att 

kunna anlägga ett ekologiskt perspektiv, man kan anlägga ett socialt perspektiv, man kan anlägga ett 

ekonomiskt perspektiv så man måste liksom inte, jag ser en större bredd och därmed större möjlighet till att 

belysa det här området i helhet, mera rättvisande tror jag. (Intervju, 2019, L5). 

 

Uttrycket visar att en av ämnets största roller är att bidra med ett helhetsperspektiv. Den 

samhällsanalytiska konceptionen argumenterar jag för att kunna synliggöras genom uttrycken 

i intervjuerna och den motivering som görs kring att helhetsperspektiv är centrala. Den syn 

lärarna presenterar och den roll som samhällskunskapsämnet får kan alltså tolkas utifrån den 

samhällsanalytiska konceptionen då det handlar om förståelse och analys av de olika 

perspektiven i hållbar utveckling. 

 

Hur detta kan genomföras i samhällskunskap exemplifieras också vilket förstärker bilden av 

att den samhällsanalytiska ämneskonceptionen kan ses som central kring undervisning om 

hållbar utveckling. Ett av de tydligaste undervisningsuttrycken är när en av lärarna nämner ett 

undervisningsfall om en nystartad gruva i Jokkmokk där analysen av olika perspektiv är 

central. Läraren uttrycker här att den nystartade gruvan påverkar de boende i Jokkmokk på 

olika sätt där de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven ger olika förutsättningar. I 

uppgiften får eleverna analysera och förstå hur gruvan kan förstås ur de olika perspektiven där 

det ur en ekonomisk analys till exempel är bra med en gruva, både för arbetarna och 

kommunen. Dock kommer det ur ett socialt och ekologiskt hållbart perspektiv bli katastrof för 

samerna och för den som vill ha kvar sin sjö. Således påverkas ekologin, i jämförelse med 

någon som vill ha ett jobb, då ekonomin påverkas. Läraren anger sålunda att hållbar 

utveckling handlar om att få eleverna att förstå vad som är miljö, ekonomi och socialt samt 

hur samhällets utveckling påverkar de olika delarna av hållbar utveckling. Vilket inte är en 

fast bestämmelse utan något som ständigt förändras (Intervju, 2019, L3). Sammanfattningsvis 

uttrycker lärarna en syn på hållbar utveckling som handlar om att eleverna måste förstå olika 

perspektiv och analysera hur de hänger ihop och påverkar samhället i stort som smått samt 

utifrån samtid och framtid. Detta ligger alltså i linje med övriga uttryck från intervjuerna. 

5.4 Värde- och medborgarinriktad ämneskonception  

I intervjuerna framställer lärarna hur de ser på att undervisa om hållbar utveckling generellt 

och anger att det är centralt för att skapa aktiva medborgare med ett eget engagemang för 
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frågor som eleverna anser vara centrala, både i smått och stort. Detta framkommer framförallt 

när lärarna besvarar en fråga om vad de anser att målet är med att undervisa om hållbar 

utveckling i skolan. Det exemplifieras då en av lärarna framställer att, ”jag tycker dels att man 

ska göra eleverna, att förstå att de är potenta, att vara en del av utvecklingen, att hållbar 

utveckling är ingenting som någon annan bestämmer över utan det är dina beslut som du 

fattar, när du gör dina val” (Intervju, 2019, L2). Det uttryck läraren ger kring hållbar 

utveckling kan påvisa en syn där det är viktigt att eleverna förstår sin egen påverkan på den 

hållbara utvecklingen och kan således tolkas utifrån den värde- och medborgarinriktade 

konceptionen. Detta stärks ytterligare då det i intervjuerna anges att målet är att väcka 

engagemang hos eleverna som leder till att de vill bidra i stora som små frågor, hur dem än 

vill engagera sig. Denna syn på utbildning för hållbar utveckling kan tolkas som en generell 

syn i studiens empiriska material då det är ett återkommande uttryck kring hållbar utveckling. 

 

Att skapa en aktiv medborgare med engagemang för hållbarhetsfrågor framställs inte enbart 

som centralt för den generella utbildningen. Det framkommer även i intervjuerna som den 

andra av två delar som lärarna ser som mest central kring utbildning för hållbar utveckling i 

samhällskunskapsämnet. Likaså framställs att samhällskunskapsämnet är det ämne med störts 

roll och ansvar för att uppnå ett aktivt medborgarskap. Det uttrycks bland annat att;  

 
Jag tror att det finns den friheten och samhällskunskap, pratar man liksom fostran och vilka ansvar vi har som 

medborgare, vilket alla ämnen och alla lärare har i viss utsträckning så tror jag att det ansvaret ligger ännu 

tyngre på samhällskunskapsämnet. Så där tror jag också alltså att få insikt i, vad är det som faktiskt händer, 

vad har vi för roll, vad har vi för möjligheter. Där tror jag samhällskunskapen ändå har störst ansvar. Så 

mycket stora möjligheter men, och mycket skyldigheter skulle jag säga vi samhällskunskapslärare har här. 

(Intervju, 2019, L5). 

 

Här uttrycks att samhällskunskapsämnet har den mest centrala rollen till att fostra elever, trots 

att det är ett generellt uppdrag inom skolan, utifrån hållbar utveckling. Detta beskrivs också 

som en av huvuduppgifterna inom samhällskunskap och dess roll kring hållbar utveckling. 

Alltså går det att argumentera för att lärarna generellt anser att samhällskunskapsämnet har en 

central och viktig roll vid undervisning om hållbar utveckling och att den värde- och 

medborgarinriktade konceptionen tar sig uttryck. Hur skapandet av en aktiv medborgaren sker 

praktiskt vid undervisning om hållbar utveckling framkommer även den i det empiriska 

materialet. Hur det sker exemplifieras i en av intervjuerna genom att läraren beskriver ett 
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politikerbesök på en av skolorna och hur sådana tillfällen kan användas för att synliggöra 

elevernas roll, 

 
Vi får också rätt så mycket besök från folk och att när vi får besök av Anna Ekström utbildningsminister var 

på besök i våras, då ska det utgå från elevernas perspektiv, så de som står och tar emot det är två elever och 

hälsar välkomna, de äter lunch med henne och de är de som liksom leder det hela, och då ser att det de gör 

påverkar faktiskt. När hon frågar då, vad är viktigt för er, ja men då är det en elev som svarar, det är inte 

liksom en facklig organisation som hon träffar, och att låta eleverna se det, att man kan vara en del i samhället 

och påverka. Och att man kanske till och med har en skyldighet att vara det. (Intervju, 2019, L2). 

 

I uttrycket beskrivs hur eleverna i den praktiska undervisningen får uppleva att de kan 

påverka och vara en del av samhället, något som i sin tur kan leda till att elever kan utveckla 

engagemang och bli en aktiv medborgare. Följaktligen beskrivs hur hållbar utveckling är 

centralt utifrån att eleverna får möjlighet att förstå att de kan påverka och göra skillnad. 

Hållbar utveckling kan alltså, utifrån de beskrivningar och uttryck som görs, tolkas utifrån att 

de förstår hållbar utveckling utifrån den värdegrunds- och medborgarinriktade konceptionen. 

 

I det empiriska materialet framställs också uttryck som påvisar att lärarna anser att en form av 

värdegrund och normförståelse är central i förhållande till hållbar utveckling. Det 

exemplifieras till exempel vid diskussionen om samhällskunskapslärarens och 

samhällskunskapsämnets roll. En av rollerna som uttrycks i intervjuerna är att man som 

samhällskunskapslärare ska ifrågasätta normer. Läraren uttrycker att ”[…] och där har man ju 

en roll som lärare tycker jag, att ifrågasätta normer som finns samtidigt som man inte ska 

skuldbelägga allt för mycket heller” (Intervju, 2019, L2). Det uttryck läraren gör kring hållbar 

utveckling går att tolka utifrån att det handlar om att diskutera normer som finns kring 

hållbarhet men att man samtidigt inte skuldbelägger eleverna. Läraren exemplifierar detta 

med när de arbetat om klimatet inom hållbar utveckling innan höstlovet, under lovet åker 

sedan halva klassen på en resa. Läraren uttrycker då att vi som lärare inte kan påpeka för 

eleverna vad deras resa bidrar med i utsläpp då det skulle skuldbelägga eleverna. Läraren 

uttrycker dock att ett intresse finns att påpeka detta så eleverna förstår hur det hänger ihop 

(Intervju, 2019, L2). Uttrycket kan därför tolkas som att det med försiktighet är möjligt att 

problematisera den normerande bilden av resande ur en klimatsynpunkt. Uttrycket om hållbar 

utveckling kan alltså tolkas utifrån att det är centralt att förstå normer, värdegrunder och hur 

ens egna val kan påverka. Detta stärks av ytterligare lärare som i intervjuerna uttrycker att 

hållbar utveckling i samhällskunskap handlar om att diskutera normer och värderingar och 
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den värde- och medborgarinriktade konceptionen kan då argumenteras för att framställas i 

lärarnas uttryck.  

 

Under intervjuerna får lärarna också svara på frågor gällande samhällskunskapsämnets roll 

kring hållbar utveckling. En av de intervjuade lärarna uttrycker här att 

samhällskunskapsämnet är ett centralt ämne för hållbar utveckling med specifikt fokus på att 

skapa en värdegrund. En värdegrund som är förenlig med mänskliga rättigheter och demokrati 

och såldes fostrandet av aktiva medborgare, 

 
Men den är ju förhoppningsvis viktig och den ska ju vara då liksom upplysande, kanske uppfostrande i viss 

mån och också värde, skapa någon slags värde och värdegrund för elever. Det är ju tänkt så med 

samhällskunskapen, det är ju bara att se vilka frågor vi håller på med så därför skulle den ju kunna vara, den 

kanske blir essentiell i framtiden. (Intervju, 2019, L4). 

 

Uttrycket som framställs berör att hållbar utveckling i samhällskunskap ska bidra till ett värde 

och en värdegrund hos eleverna tillsammans med en syn om fostran. Eleven ska alltså 

utveckla en förståelse för normer och värderingar i samhället gällande hållbar utveckling och 

vad man ämnar uppnå med en hållbar utveckling. I samband med detta presenteras också en 

bild av att eleverna ska fostras och bli aktiva medborgare vilket ligger i linje med ämnessynen 

där värdegrunder och medborgarfostran är central. Läraren uttrycker också att hållbar 

utveckling förhoppningsvis är en central del av dagens skola och att den om inte annat blir det 

i framtiden. Således presenteras en bild av att lärarnas uttryck kring hållbar utveckling går att 

tolka ur den värde- och medborgarinriktade ämneskonceptionen då normer och värderingar, 

tillsammans med skapandet av en aktiv medborgare, framställs som centralt inom 

undervisning om hållbar utveckling. 

 

Ett av de perspektiv inom hållbar utveckling som, utifrån lärarnas uttryck, kan tolkas som 

centralt utifrån den värde- och medborgarinriktade ämneskonceptionen är det sociala 

perspektivet. Lärarna uttrycker flera gånger att man vid undervisning om social hållbarhet bör 

diskutera hur människor fungerar tillsammans och där jämlikhets- och jämställdhetstänkande 

är centrala aspekter. Det innebär också att då läraren anger att man ska förstå hur människor 

kan leva tillsammans utifrån frågor om jämställdhet och jämlikhet, kan en chans ges att bli en 

del av normer och värderingar kring samhället och jämlika och jämställda förhållningssätt. 

Således kan lärarens uttryck om det sociala perspektivet av hållbar utveckling kopplas 

samman med att det finns en syn på perspektivet som kan kategoriseras utifrån den värde-och 
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medborgarinriktade konceptionen. Detta då en syn om att hållbar utveckling bland annat 

handlar om att förstå normer och skapa värderingar presenteras vilket kan argumenteras för 

att ligga till grund för att fostra aktiva medborgare. 

 

Studiens resultat påvisar också hur hållbar utveckling handlar om att skapa en förståelse, 

något som innebär att man behöver diskuterar olika perspektiv och aspekter av hållbar 

utveckling. I intervjuerna framgår att lärarna till stor del kopplar hållbar utveckling till 

klimatet och miljöfrågor, trots att det benämns som en mindre central del i 

samhällskunskapsämnet. Vid lärarnas första uttryck om hållbar utveckling lyfter lärarna fram 

Greta Thunberg och att det idag inte är förvånande att klimatfrågan ses som mest central i 

förhållande till hållbar utveckling. Trots att lärarna från studien anger detta finns också en 

förståelse och tanke om att olika perspektiv behöver diskuteras i 

samhällskunskapsundervisningen om hållbar utveckling. I intervjuerna framkommer att trots 

att cirka 97 procent av forskarvärlden står bakom de rapporter som presenteras om klimatet 

och att det är en alarmerande fråga behöver man beröra och diskutera andra perspektiv. 

Lärarna anger till exempel att man samtidigt måste lyfta Donald Trump som i detta fall inte 

följer de klimatangivelser som getts eller att han vill satsa på kol. Likaså handlar det om att i 

debatter diskutera varför vissa svenska partier vill satsa på kärnkraft då det är ekonomiskt och 

socialt bra men inte ekologiskt (Intervju, 2019, L1 & L3). Det handlar enligt lärarna också om 

att man kan diskutera perspektiv på demokrati och dess roll i hållbarhetsfrågor. Inte att 

kritisera demokratin eller ifrågasätta den, men det handlar om att nyansera dess roll och vilka 

effekter demokratin kan ha, i positiv och negativ bemärkelse, på hållbar utveckling (Intervju, 

2019, L2 & L5). Resultatet synliggör således att det i samhällskunskapen inte enbart handlar 

om att undervisa om specifika delar av hållbar utveckling. Det handlar också om att göra olika 

perspektiv och röster hörda för att förstå varför debatter och åsikter skiljer sig åt. Något som 

bidrar till att skapa egna värderingar kring samhällsfrågor och bli en del av samhället. Detta 

kan därmed kopplas till den samhällsanalytiskt inriktade konceptionen då det krävs en 

analytisk och granskande förmåga. Det kan också kopplas till den värde- och 

medborgarinriktade konceptionen då eleverna genom detta kan utveckla egna värderingar och 

förstå demokratiska förhållningssätt i förhållande till hållbarhetsfrågor och såldes fostras till 

aktiva medborgare. 
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5.4.1 Ekologiperspektivet utifrån värde- och medborgarinriktad ämneskonception 

Utifrån lärarnas uttryck och den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen tolkades det 

ekologiska perspektivet av hållbar utveckling som mest centralt utifrån det naturvetenskapliga 

ämnet, trots att vissa uttryck kunde kategoriseras till samhällskunskapsämnet. Det empiriska 

materialet påvisar dock en bild av att det ekologiska perspektivet inte enbart uttrycks som en 

fakta- och begreppsinriktad ämneskonception där störst ansvar läggs på naturkunskapen. Det 

ekologiska perspektivet kan också tolkas som centralt kring den värde- och 

medborgarskapande konceptionen i samhällskunskapsämnet utifrån lärarnas uttryck. I 

intervjuerna ställs en fråga om vad lärarna anser att samhällskunskap kan bidra med specifikt 

utifrån det ekologiska perspektivet. Frågan ställs då lärarna uttryckt att naturkunskapen har en 

central roll och att lärarna därför ska reflektera över vad de anser att samhällskunskapen trots 

allt kan bidra med i det ekologiska perspektivet. Lärarna uttrycker bland annat att sett ur ett 

forstransperspektiv är ekologi/miljöperspektivet centralt; 

 
Hela det här, alltså om naturkunskapen förklarar varför saker och ting, ekologiskt, är dåligt så kan fortfarande 

samhällskunskapen handla om vad det är vi, vad vi gör i våran handling och våran vardag eller arbetsplatser 

som bidrar till den ekologiska effekten och liksom kopplingen mellan våra handlingar och ekologin ser ut. 

(Intervju, 2019, L6). 

 

Läraren uttrycker här en syn och ett perspektiv på ekologi som trots allt är central för 

samhällskunskapsämnet, även fast resultatet också visar att stor del fortfarande anses ligga på 

naturkunskapen. Således kan lärarnas uttryck kring det ekologiska perspektivet också tolkas 

som centralt i det samhällsvetenskapliga ämnet. Detta kan också stärkas utifrån det uttryck 

som presenterades i den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen. En av lärarna 

uttryckte där att det naturvetenskapliga ämnet har en mer vetenskaplig relevans för det 

ekologiska perspektivet medan samhällskunskapens roll blir att diskutera hur förändringar 

påverkar oss och hur vi kan påverka de förändringar som sker. Likaså redogörelsen för att 

förstå hållbar utveckling som helhet då samhällskunskapen måste beröra det ekologiska 

perspektivet. Således framställs också, att trots att lärarna uttrycker att en stor del av det 

ekologiska perspektivet i hållbar utveckling ligger på naturkunskapen, har samhällskunskapen 

en roll att fylla. Resultatet visar därmed olika syn på hållbar utveckling och olika syn på 

specifika perspektiv inom hållbar utveckling vilket genererar en bild av att en entydig 

definition av begreppet är svår att fastslå. 
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Slutligen betonas också den egna rollen vid undervisning om hållbar utveckling. Utifrån 

tolkningen att eleverna ska utvecklas till aktiva medborgare med en förståelse för att det de 

själva gör påverkar samhället och den hållbara utvecklingen, uttrycks att man som lärare 

måste visa att man själv är en del av den hållbara utvecklingen. Detta kan framförallt kopplas 

till det sociala och ekologiska hållbarhetsperspektivet då läraren till exempel inte kan kalla 

sina elever för ”lilla gumman” och sedan undervisa om jämställdhet. Läraren måste själv visa 

att hen är en del av den hållbara utvecklingen (Intervju, 2019, L2). Detta är en syn på hållbar 

utveckling som kan ses som framträdande i intervjuerna då fler lärare anger att de bland annat 

plockar upp burkar ur soptunnorna och placerar dem i panten (Intervju 2019, L6). Detsamma 

uttrycks i de lektioner som läraren planerar och genomför, här är det centralt att beröra 

perspektiv som inkluderar alla elever i undervisningen. Därför är det ur ett socialt perspektiv 

inte hållbart att läraren enbart fokuserar på sina egna intressen inom ämnet (Intervju, 2019, 

L2). Att undervisa om hållbar utveckling handlar alltså om att de själva ska vara en del av den 

hållbara utvecklingen. 

 

5.5 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan denna studie visa hur lärare tolkar begreppet hållbar utveckling samt 

hur de ser på samhällskunskapsämnets roll vid undervisning om hållbar utveckling, med 

specifikt fokus på miljöperspektivet. Lärarna tolkar generellt hållbar utveckling utifrån tre 

perspektiv: ekologi, ekonomi och socialt där även tolkningen av generationers avtryck 

kommer till uttryck. Vid beskrivningen av de tre perspektiven framkommer också uttryck som 

kan kopplas till de tre teoretiska konceptionerna. Den fakta- och begreppsinriktade 

konceptionen benämns främst i förhållande till det ekonomiska perspektivet medan det 

sociala perspektivet beskrivs likt den värde- och medborgarinriktade konceptionen. Det 

ekologiska perspektivet framställs däremot både ur den fakta- och begreppsinriktade 

konceptionen då det uttrycks som en central del i naturkunskap, med viss relevans för 

samhällskunskapsämnet, men också i samhällskunskap utifrån den värde- och 

medborgarinriktade konceptionen. Resultatet visar också att alla tre perspektiv av hållbar 

utveckling blir centrala i samhällskunskapen utifrån den värde- och medborgarinriktade 

ämneskonceptionen. Utifrån samhällskunskapsämnets roll vid undervisning om hållbar 

utveckling framställs tre delar som centrala. För det första uttrycker lärarna en syn om att det 

ekologiska perspektivet är det som får minst plats i samhällskunskapsämnet medan det 

ekonomiska och sociala ges större utrymme. Detta kan bero på att en stor del av det 

ekologiska perspektivets ansvar läggs på naturkunskapen. Samhällskunskapsämnet beskrivs i 
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motsatts till detta också som det ämne som på tydligast sätt kan beskriva hållbar utveckling ur 

ett helhetsperspektiv där alla tre perspektiv tar plats. Likaså anges att 

samhällskunskapsämnets specifika roll vid undervisning om hållbar utveckling är att skapa 

engagemang och fostra aktiva elever utifrån hållbar utveckling. Resultatet visar också att 

lärarna anser att deras roll vid undervisning om hållbar utveckling är central då de måste vara 

en del av den hållbara utvecklingen.  

 

Slutsatsen blir således att samhällskunskapslärare framförallt talar om begreppet hållbar 

utveckling utifrån perspektiven, ekologi, ekonomi och socialt. Alla perspektiv benämns vid 

lärarnas förståelse för hållbar utveckling men där det ekologiska perspektivet kan anses få 

minst plats då det till stor del läggs på naturkunskapen. Ytterligare en av studiens slutsatser är 

att samhällskunskapsämnets framträdande roll blir fostrandet av aktiva medborgare i 

förhållande till hållbar utveckling där värdering och normer är centralt. Samtidigt som 

moment rörande fakta- och begrepp samt samhällsanalytisk ämneskonception kan tolkas som 

en del av hållbar utveckling i samhällskunskap. Således tar alla de tre konceptionerna sig 

uttryck vid lärarnas redogörelser av hållbar utveckling. Samhällskunskapsämnet framställs 

också som det ämne som tydligast kan skapa en helhetsförståelse för hållbar utveckling. 

Slutligen visar studien att lärarna anser att deras egen roll är central kring undervisning om 

hållbar utveckling då de själva måste en del av den hållbara utvecklingen. Studien besvarar 

således frågeställningarna, hur talar samhällskunskapslärare om begreppet hållbar 

utveckling, hur uttrycker samhällskunskapslärare samhällskunskapsämnets roll i relation till 

hållbar utveckling och hur framställs ekologi/miljöperspektivet i lärarnas tolkning av 

samhällskunskapsämnet?. Detta genom att bidra med kunskap om hur gymnasielärare i 

samhällskunskap ser på begreppet hållbar utveckling samt vilken roll de anser att 

samhällskunskap och ekologi har i ett undervisningsområde som kan ses som 

ämnesövergripande. 

6.  Diskussion 

I det följande och avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat. Det presenterade resultatet 

placeras i större samhällskontexter och argumenteras och diskuteras utifrån dess inverkan på 

UHU i skolan och samhällskunskapsämnet. I det avslutande kapitlet har jag ställt frågor som: 

Vad innebär detta för undervisningen i stort? Vilka eventuella fördelar och nackdelar 
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genererar studiens resultat samt vilken roll fyller övriga ämnen? Kapitlet avslutas med 

studiens bidrag till fältet och vad vidare studier inom området kan bidra med. 

 

6.1 Samhällskunskapsämnets roll utifrån ekologi och miljöperspektivet 

Efter att ha genomfört studien där sex samhällskunskapslärare intervjuats går det att fastslå att 

hållbar utveckling har en central roll i samhällskunskapsämnet där alla tre perspektiv berörs 

men där större fokus ligger på det ekonomiska och sociala perspektiven. Att det sociala 

perspektivet ses som ett av de mest centrala perspektiven i samhällskunskap utifrån normer 

och värderingar ligger i linje med den generella tolkningen av det sociala perspektivet som 

berör människors mötesplatser där likasinnade värderingar och normer existerar (Hedenus, 

Persson & Sprei, 2018, s. 38ff). Då resultatet visar att lärarna generellt tolkar hållbar 

utveckling utifrån de tre perspektiven och ser dem som en helhet ligger studien i linje med 

Hedenus, Persson & Spreis (2018) presentation av perspektiven. Detsamma gäller resultatet 

att främjandet av olika perspektiv kan hämma andra, vilket bland annat framställs i de 

undervisningsexempel som ges. 

 

Utifrån studiens resultat framställs det ekologiska perspektivet delvis som naturkunskapens 

ansvar utifrån beskrivningar om att det handlar om rent vatten, biologisk vetenskap, jordelivet 

och vårt livsrum. Utifrån dessa uttryck ligger således studiens resultat i linje med Öhmans 

(2006), Borgs (2011) och Björneloos (2007) studier som anger att det ekologiska perspektivet 

försvinner. Detta kan diskuteras för att anses vara en välgrundad bild då, det ekologiska och 

miljömässiga perspektivet försvinner ur samhällskunskapen utifrån den redogörelse som 

Hedenus, Persson & Sprei (2018, s. 32-38) gör då de anger att ekologi handlar om naturens 

produktionsförmåga och naturens assimilationsförmåga. Dessa två delar av det ekologiska 

perspektivet beskrivs som förnybara naturresurser som vatten samt jordens förmåga att lagra 

och hantera koldioxidutsläpp (Hedenus, Persson & Sprei, 2018, s. 32-38). Utifrån dessa 

beskrivningar, som också kan ses som generellt accepterade av vad ekologi står för, 

försvinner det ekologiska perspektivet i samhällskunskapsämnet och ansvaret ligger fortsatt 

på naturkunskapen precis som Wickenberg & Breiting (2010) anger att det gjort under en lång 

tid. Dock går det att argumentera för att detta inte innebär att det ekologiska och miljömässiga 

perspektivet försvinner i samhällskunskapsundervisningen. Studiens resultat visar att det 

ekologiska perspektivet berörs i samhällskunskapsundervisningen utifrån andra perspektiv. 

Bland annat utifrån att vi måste förstå hur individer kan påverka den hållbara utvecklingen, 

hur våra handlingar påverkar miljön och således utvecklas till aktiva medborgare. Lärarna 
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anger också att samhällskunskapsämnet är det ämne som tydligast kan fånga hållbar 

utveckling som helhetsperspektiv, vilket innebär att det ekologiska perspektivet behöver 

förstås i förhållande till det ekonomiska och sociala. Även detta uttrycks av Hedenus, Persson 

& Sprei (2018) och såldes har ekologi en roll i samhällskunskapsämnet. Därför går det att 

argumentera för att studiens resultat både ligger i linje med studier som framställer att vissa 

aspekter av det ekologiska perspektivet försvinner. Det går också att argumentera för att 

studiens resultat motsätter sig detta då det ekologiska och miljömässiga perspektivet får en 

central roll i samhällskunskapsämnet. Följaktligen kan bilden av att ekologi och 

miljöperspektivet försvinner i samhällskunskapsundervisningen grunda sig i att det enbart 

förstås utifrån tolkningar som Hedenus, Persson & Sprei (2018) beskriver och inte ur bredare 

perspektiv. 

 

Utifrån att samhällskunskapsämnet beskrivs som det ämne som på bästa sätt kan beröra det 

ekologiska/och miljömässiga perspektivet utifrån samhällets och individens påverkan går det 

att motivera för att samhällskunskapen är det ämne som tydligast berör läroplanens 

miljöperspektiv och målet i Agenda 30. Detta trots att resultatet visar att naturkunskapen har 

en central roll kring ekologiperspektivet. Likt studiens inledande del anger finns ett 

miljöperspektiv formulerat i läroplanen för gymnasieskolan; 

 
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. (Skolverket, 2011a, s. 3). 

 

Då miljöperspektivet till stora delar formulerats utifrån att man ska hindra den egna 

miljöpåverkan samt skaffa sig personliga förhållningssätt, ligger det i linje med vad resultatet 

uttrycker att samhällskunskapsämnet ämnar bidra med utifrån det ekologiska perspektivet. 

Detta till skillnad från naturkunskapen som beskrivs utifrån en mer vetenskaplig och fakta- 

och begreppsinriktad undervisning kopplat till ekologin. Dock bör dessa diskussioner och 

linjer dras med viss försiktighet då studien enbart studerat samhällskunskapslärare och således 

inte ger en fullständig bild av hur det naturvetenskapliga ämnet berör hållbar utveckling. 

Utifrån detta går dock en intressant diskussion att göra kring vilken funktion övriga ämnen 

fyller vid undervisning om hållbar utveckling eftersom samhällskunskapen beskrivs som det 

ämne som kan visa ett helhetsperspektiv. Samhällskunskapen framställs således som det 
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bredaste ämnet inom hållbar utveckling, trots att det finns ett ämne som heter hållbar 

utveckling. Då samhällskunskapsämnet också presenteras som det ämne som tydligast kan 

uppnå en helhetsförståelse av hållbar utveckling går det att motivera för att ämnet på bästa 

sätt kan uppnå mål 4.7 i Agenda 30 som studiens inledande del benämner. Detta då målet 

anger att de studerande ska utveckla kunskaper som kan främja en hållbar utveckling där 

livsstil, rättigheter, jämställdhet och globalt medborgarskap benämns (United Nations 

Development Programme, 2019). Delar som alla presenteras som centrala i 

samhällskunskapsämnet. 

 

6.2 Samhällskunskapsämnets roll i ett ämnesövergripande ämne 

Utifrån att samhällskunskapsämnet presenterats som det ämne som tydligast berör det sociala 

och ekonomiska perspektiven men också tydligt rör sig mot läroplanens miljöperspektiv, är 

det av intresse att diskutera andra ämnens relevans och varför ämnet ses som 

ämnesövergripande. De uttryck som gjorts om hållbar utveckling utifrån den fakta-och 

begreppsinriktade änneskonceptionen är viktiga. Detta uttrycks i resultatet då de intervjuade 

lärarna uttrycker att det är centralt att förstå de olika perspektiven för sig själv och kunna 

bryta ut dem för att sedan kunna förstå helheten. Därför är det av central vikt att 

samhällskunskapen berör det ekonomiska perspektivet ur den fakta-och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen som lärarna uttrycker trots att det inte benämns som ämnets huvudroll. 

Det är således också centralt att naturkunskapen berör det ekologiska perspektivet ur den mer 

biologiska och naturvetenskapliga aspekten så att eleven ges möjlighet att förstå helheten och 

förståelsen för att ämnet är ämnesöverskridande klargörs således. Detta stärker även 

skolverkets och SOU´s (2004:104) angivelser om att hållbar utveckling ska ses som ett 

ämnesöverskridande undervisningsområde då olika ämnen kan diskuteras för att bidra till en 

grund där samhällskunskapen kan ta vid för att uppnå en helhetsförståelse och skapandet av 

aktiva och värderande medborgare. Detta förutsätter att naturkunskapen berör det ekologiska 

perspektivet ur aspekter av biologins funktion, atmosfären, jordelivet och att övriga 

skolämnen fyller sin roll så eleven kan vidareutveckla kunskaper och väcka ett engagemang. 

Dock går det att argumentera för att det också blir en svårighet med att hållbar utveckling bör 

ses som ett ämnesövergripande ämne med flera olika mål, ämnesinnehåll och tolkningar, då 

det inte tydligt framgår vart gränsdragningen mellan olika ämnen går. Något som också kan 

beskrivas som en svårighet utifrån att UHU kan tolkas olika. Lärarna har en valfrihet att välja 

vad som ska ingå i deras undervisning för att uppnå ämnets syfte och centrala innehåll 

(Skolverket, 2019c). Alltså kan en oklar linje mellan ämnena diskuteras för att bidra till 
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bredare valmöjligheter. Om inte annat kan det kräva god kommunikation mellan de olika 

ämnestraditionerna samt samarbeten för att säkerställa att de centrala delarna av hållbar 

utveckling berörs.  

 

6.3 Myrsteg eller elefantkliv? 

Studiens resultat kan också diskuteras utifrån generaliserbarhet, eller i kvalitativ mening, 

resultatets djup utifrån hur överförbart det är på andra grupper eller sammanhang. 

Överförbarhet grundar sig i hur ”djupt” studiens resultat är vilket handlar om att djupa och 

trovärdiga beskrivningar av den sociala verkligheten presenteras. Utifrån att lärarna uttrycker 

relativt enhetliga tolkningar och sålunda påvisar ett djup i den sociala förståelsen av hållbar 

utveckling och samhällskunskapsämnets roll vid undervisning, och att studiens resultat till 

viss del ligger i linje med tidigare studier, går det att argumentera för att ett djup uppnåtts och 

därmed syns en viss överförbarhet. Studien kan alltså argumenteras för att i viss mån kunna 

bidra med en syn som visar vissa generella drag i samhällskunskapslärares syn på hållbar 

utveckling. Då kvalitativa studier dock kan anses svåra att generalisera kan studien istället 

bidra till att liknande undersökningar genomförs. Detta stärker således reliabilitet och 

liknande studier kan bidra till ytterligare perspektiv inom ämnet. Hur hög studiens 

överförbarhet är och hur väl studiens resultat stämmer överens med andra grupper ligger dock 

på andra forskares bord att besluta om.  

 

6.4 Vidare forskning 

Avslutningsvis kan denna studie diskuterats för att ha förtydligat samhällskunskapslärares syn 

på hållbar utveckling samt samhällskunskapsämnets roll vid UHU. Ett område som innan 

studien framstod som smalt, framförallt med inriktning mot gymnasiet och LGY11 där en 

avsaknad syntes. För att ta fältet vidare kan fortsatt empirisk forskning fokusera på att studera 

gymnasielärares förståelse för det ekologiska perspektivet beroende på deras ämneskunskaper 

och göra en jämförande studie. Likaså hade en jämförande studie mellan samhällskunskap 

och kursen hållbar utveckling varit av intresse. Detta för att få en tydligare bild av hur 

förståelsen skiljer sig mellan olika ämnen och således stärka förståelsen för vad som ska 

beröras i respektive ämne. Vidare intressant forskning är att studera hållbar utveckling i 

undervisning genom observationer med kompletterande intervjuer. Detta för att stärka bilden 

av hur lärare faktiskt gör och om de uttryck som ges vid intervjuerna stämmer överens med 
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undervisningsutövningen. Studien kan följaktligen argumenteras för att ha bidragit med 

kunskap som kan ta forskningsområdet framåt.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Förklaring av studiens syfte 

Syftet är att studera hur samhällskunskapslärare på gymnasiet tolkar begreppet hållbar 

utveckling och hur de tolkar samhällskunskapsämnets roll i undervisning om hållbar 

utveckling. Jag utgår från att då utbildning för hållbar utveckling är ett ämnesövergripande 

undervisningsområde finns ett intresse av att diskutera samhällskunskapsämnets roll vid 

undervisning om det och det är vad jag hoppas att vi kan göra. Jag är också intresserad av att 

förstå din egen tolkning av begreppet. 

 

Informerat samtycke 

Jag undrar om jag får ditt samtycke till att genomföra intervjun? Är det okej att intervjun 

spelas in? Det inspelade materialet kommer enbart jag ha tillgång till.  

 

Jag vill också informera om att du när som helst har rätt att dra dig ur intervjun utan någon 

förklaring, materialet kommer då att raderas och tas bort ur studien. Är det någon fråga du 

känner att du inte vill svara på är det helt okej och du kommer också i slutet av intervjun få 

möjlighet att lägga till eller ändra dina svar. 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om vem du är och dig som lärare.  

a. Hur många år har du arbetat som lärare? 

b. Vilka ämneskombinationer har du? 

c. Kan du berätta lite kort om dig själv och dig som lärare? 

d. Kan du berätta lite kort om skolan du arbetar på? 

e. Har du några sidouppdrag på skolan? 

2. Vad tycker du är det roligaste med att vara lärare? (för att lätta på stämningen) 

 

Huvudtema 

1. Hur skulle du beskriva samhällskunskap som ämne? 

2. Hur skulle du beskriva begreppet hållbar utveckling?  

3. Hur skulle du beskriva samhällskunskapsämnets roll kring hållbar utveckling? 
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Avslutning: 

Är det något mer du vill tillägga eller ändra i dina svar som du kommit på under intervjuns 

gång? 

 

Bilaga 2 – Intervjumail  

Hej xxx,	

 	

Jag heter Axel Nyqvist och studerar till gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och 

historia på Örebro Universitet. Jag håller just nu på att skriva mitt avslutande examensarbete 

där jag intresserar mig av att studera samhällskunskapslärares tolkning av begreppet hållbar 

utveckling samt samhällskunskapslärares syn på samhällskunskapsämnets roll i 

undervisningen om hållbar utveckling.	

 	

Jag söker därför samhällskunskapslärare som inom de närmsta veckorna kan tänkas ställa upp 

på en intervju om det ovan nämnda ämnet. Intervjun kan ske på ett datum som passar oss båda 

och på en plats som vi gemensamt bestämt, intervjun är tänkt att ta cirka 40 minuter. Under 

intervjun kommer det också bjudas på fika.	

 	

Intervjun kommer spelas in och allt deltagande i studien sker frivilligt och anonymt. Ingen 

annan än jag kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. Du har också när som helst 

möjlighet att dra dig ur ditt deltagande i studien och intervjun kommer då att raderas och tas 

bort ur studiens resultat.	

 	

Jag hoppas att du kan tänka dig att ställa upp på en kortare intervju om 

samhällskunskapslärares tolkning av hållbar utveckling och synen på 

samhällskunskapsämnets roll i undervisning om hållbar utveckling. 	

 	

Jag ser fram emot att höra av från dig,	

 	

Mvh	

Axel Nyqvist  
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Bilaga 3 – Analysschema 

Intervjuer Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Intervju 5  Intervju 6 

Teman: Hur, vad, 

varför, roll, centralt 

      

Begrepp: Fostran och 

medborgare, stoff-

begrepp, ekonomi, 

miljö, socialt, normer, 

värdering, analys, 

perspektiv, 

värdegrund 

      

Kategorier: 

Fakta- och 

begreppsinriktad 

ämneskonception 

 

Samhällsanalytiskt 

inriktad 

ämneskonception 

 

Värde- och 

medborgarinriktad 

ämneskonception 

      

Resultat/slutsats:        

  
 
Bilaga 4 – Lärarpresentation  

Person Yrkesverksam Ämnesbehörighet Skola Undervisande 

kurser 

Kön 

Lärare 1 Cirka 30 år Samhällskunskaps, 

religion, geografi, 

psykologi och 

samhällsbyggande 

Kommunal 

skola i 

mellan stor 

stad 

Samhällskunskap 

1,2 och 3 

Man 

Lärare 2 26 - 27 år Samhällskunskap 

och historia 

Kommunal 

skola i en 

Samhällskunskap 

1, 2 och 3 

Man 



 49 
 

mellanstor 

stad 

Lärare 3 20 år Samhällskunskap, 

geografi, filosofi 

och historia  

Kommunal 

skola i en 

mindre stad 

 Man 

Lärare 4 22 år Samhällskunskap 

och historia 

Kommunal 

skola i en 

mindre stad 

Samhällskunskap 

1a1 och 1a2 

Man 

Lärare 5 Cirka 10 år  Samhällskunskap, 

historia och till viss 

del entreprenörskap 

Friskola i 

en 

mellanstor 

stad 

 Man 

Lärare 6 11 år Samhällskunskap 

och religion 

Friskola i 

en 

mellanstor 

stad 

Samhällskunskap 

1b, 2, 3 och 1a1, 

1a2.  

Kvinna 

 


