
 

 

 

 

Hållbar utveckling 
 

-Separata dimensioner eller en helhet 

Författare: Carl Warelius 

Handledare: Bosse Hansson 

Examinator: Hans Andrén 

Termin: HT 17 

Ämne: Geografi C 

Nivå:  61-90 hp 

Kurskod: 2GGÄ2E 



  
 

i 
 

Abstract 
Sustainable development consists of three different dimensions, social, economic and 

ecological sustainable development. Social sustainability focuses on social factors such 

as human rights, democracy, health, education and gender equality. Economic 

sustainability can be understood as economic development which does not adversely be 

at the expense of ecological or social sustainability. Ecological sustainability focuses on 

the environment where production of goods and services does not compromise the 

ability of ecosystems. The different dimensions concerns different issues in 

sustainability work and there are different ways of wiewing their relationship.  

 

Moreover, the issue of the study is to develop an understanding of sustainable 

development's dimensions from a holistic perspective. The aim is also to highlight the 

geography teaching in today's school, where the scope of the different dimensions is 

prioritized. This study is of a qualitative nature. The result is based on semi structured 

interviews with three teachers in geography. They show that the participant's views on 

sustainable development differ. Two of the teachers have a view that is based in the 

ecological dimension while one teacher sees sustainable development from a holistic 

perspective. The result also shows that teacher's perceptions of sustainable development 

affect the scope of the dimensions of their teaching. Common to the three teachers is 

that the social dimension gets the least space in the teacher's teaching. 
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Inledning 

 

Vad kännetecknar ett hållbart samhälle och vad kännetecknar ett samhälle som är totalt 

ohållbart? Näst intill dagligen matas vi av media med händelser eller situationer som på 

något sätt kan kopplas till hållbarhetsarbete. Naturkatastrofer som översvämningar och 

orkaner blir vardagsmat under nyhetssändningarna. Arbetsplatser har ofta utvecklings- 

eller handlingsplaner för hur olika frågor ska hanteras. Skolor har i stor utsträckning 

riktlinjer för exempelvis hur det sociala klimatet på skolan ska främjas eller hur 

eventuella kränkningar ska hanteras. Det finns ekonomiska riktlinjer i finansvärlden 

som aktörer måste förhålla sig till. Hållbarhetsarbete har flera skepnader och visar sig i 

olika skalor. 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som under 2000-talet fått en allt mer framstående roll i 

samhället. Som kort påvisats ovan är hållbar utveckling ett begrepp som sträcker sig 

över stor yta och inbegriper flera ämnesingångar. I Förenta Nationernas (FN) så kallade 

Brundtlandsrapport, eller The World Commission on Environment and Development 

(1987, s43) definieras begreppet enligt följande; “Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs”. 

 

Hållbar utveckling delas vanligtvis in i de tre kategorierna social hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet syftar på sociala faktorer som 

mänskliga rättigheter, demokrati, hälsa, utbildning och jämställdhet. Gulliksson och 

Holmgren (2015) menar att en lämplig utgångspunkt för social hållbarhet i stor skala är 

FN:s mål för mänskliga rättigheter.  

 

En ekonomisk hållbarhet kan förstås som ekonomisk utveckling vilken inte påverkar 

den ekologiska eller den sociala hållbarheten negativt. Ökning av ekonomiskt kapital får 

således inte ske på bekostnad av en minskning i natur- eller socialkapital (KTH, 2015).  

 

Den tredje dimensionen ekologisk hållbarhet innefattar aspekter som kopplas till 

jordens ekosystem, miljö och klimat där alla jordens Bio-geo-kemiska system innefattas 
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(land, luft, vatten, biodiversitet och ekosystemtjänster). Ekologisk hållbarhet inriktar sig 

mot det miljömässiga där produktionen av varor och tjänster inte får kompromissa med 

ekosystemens bärförmåga. Med detta menas att naturen måste ges tid till att hinna 

återskapa uttagna resurser (ibid).  

 

Hållbar utveckling är något som berör hela jorden och alla dess invånare. Stora frågor 

på nationell och global nivå inom varje dimension av hållbar utveckling kräver drastiska 

förändringar för att kunna uppfylla dagens behov utan att riskera att nästkommande 

generationer kan möta deras.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Internationella organisationer som FN värnar om mänskliga rättigheter och har länge 

verkat för att människor över hela världen ska ges samma förutsättningar till utveckling. 

Att människor, för att överleva, är i behov av fysiska faktorer som vatten och näring är 

enkelt att förstå. Samtidigt går det att argumentera för att människan är mer komplex än 

att tillfredställandet av de grundläggande behoven är tillräckligt för överlevnad och 

utveckling. FN:s organ United nations human rights listar att ”inga människor får 

utsättas för kränkande behandling på grund av hudfärg, kön, språk, religion, politisk 

eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning 

i övrigt” (UNHR, 2017, §2).  

 

Det kan anses som fundamentalt att vissa sociala faktorer bör vara uppfyllda för att vi 

skall kunna ta del av och tillgodogöra oss världens utveckling till fullo. För att det ska 

kunna ske krävs att alla människor ges samma möjligheter och att elementära sociala 

faktorer uppfylls. Social utveckling kan ses utifrån olika skalor och nivåer. Det behöver 

inte alltid vara de stora debatterna som resulterar i revolutionerande effekter för en 

individs personliga framsteg. Att redan tidigt i livet få lära sig vad som anses rätt eller 

fel är en viktig grund, det är nog alla beredda att hålla med om. ”Behandla andra som 

du själv vill bli behandlad” är ett ordspråk de flesta av oss säkert känner igen från vår 

barndom. Det skulle tidigt orientera våra handlingar mot en känsla av empati och forma 

våra beteenden i riktning mot demokratiskt agerande. Denna fras lägger samtidigt inget 

värde vid kön. Jämställdhet är en intressant ingång ur ett samhälleligt perspektiv. Hur 

roller mellan könen och vad som länkas samman med dessa roller, är något som 
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reproduceras i samhället och skapar olika förutsättningar för vad som förväntas av oss. 

Det påverkar även i förlängningen våra möjligheter till individuell utveckling. Om vi 

utgår från att det redan i tidig ålder går att påverka individer till olika moraliska 

ställningstaganden som rör liknande frågor, har skolan och andra utbildande instanser 

en roll att spela för en social hållbar utveckling.  

 

Enligt UNHR (2017) paragraf 26 har varje individ rätt till utbildning oavsett var i 

världen personen bor. Så är självklart också fallet i Sverige. En fråga som ofta får stor 

uppmärksamhet i den politiska debatten är huruvida den svenska skolan är likvärdig. 

Årligen kommer olika undersökningar som visar på varierande resultat mellan landets 

olika kommuner. Kommuner ansvarar själva för hur mycket finansiella medel av den 

egna budgeten som ska investeras i skolan. Detta är inte på något sätt en studie riktad 

mot varken skolresultat eller skolors finansiella medel. Men det visar i någon form på 

hur enkelt fokus flyttas mellan dimensionerna, från den sociala till den ekonomiska 

dimensionen.  

 

Ekonomi är en otroligt bred dimension som på många sätt kan anses styra den värld vi 

lever i. Ur ett kapitalistiskt perspektiv är flöden av varor, investeringar och arbetskraft 

tänkta att generera en maximal vinst. Vinsten förvaltas sedan för att växa och åter växa. 

Detta medför enkelt sett att möjligheterna kan se mycket olika ut för olika människor. 

Vinstdrivet styr producenter och riskerar att hållbarheten i produktionskedjan minskar. 

Kostnaderna för produktion minimeras. Företag flyttar sina fabriker med tillverkning 

utomlands där arbetskraften har en lägre kostnad. Billigare material, kemikalier och 

gifter används istället för omsorgsfullt framtagna material. Allt för att generera maximal 

vinst. En sådan utveckling medför i förlängningen att ekonomi kan ha stort inflytande 

över hur marknader drivs framåt.  

 

Som påvisats kort ovan kan ekonomiska intressen påverka producenter. Billigare 

alternativ är i många fall sammanlänkade med lägre kostnad, även om de inte är 

producerade med hänsyn till en hållbar marknad eller klimat. Ett sådant perspektiv 

förflyttar oss med enkelhet vidare till en ekologisk dimension.  

 

Aldrig någonsin har energiförbrukningen varit så hög som under andra halvan av 1900-

talet. Goudie (2013) lyfter fram att under det senaste seklet har människan förbrukat 
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större mängd energi än under alla tidigare tillsammans. Denna enorma 

energiförbrukning har samtidigt medfört en kostnad för vår miljö. Användandet av 

fossila bränslen, stora mängder utsläpp kopplade till industriellt bruk, avskogning, 

konstgjorda gödnings- och besprutningsmedel har under ett egoistiskt, mänskligt 

intresse fått stora konsekvenser för vår miljö. Utan tanke på efterkommande 

generationer har människan drivit utvecklingen framåt och tillgodosett sina egna 

intressen på ett sätt som i längden är ohållbart. 

 

I FN:s målsättning (2015, mål 13) för hållbar utveckling framhävs att människor 

drabbas och tvingas utstå påtagliga effekter av klimatförändringar. Dessa förändringar 

tar form genom bland annat mer extrema väderfenomen och en stigande havsnivå. Där 

framgår samtidigt att en förhöjd växthuseffekt och global uppvärmning fortsätter att 

påverka klimatet. Under det nuvarande seklet förutspås temperaturen att stiga med tre 

grader Celsius om inte förebyggande åtgärder vidtas.  

 

Situationen med klimatet blir således en global fråga och berör oss alla, även om miljön 

för människor i olika delar av världen betyder olika saker. För vissa, möjligheten att 

tjäna sitt uppehälle i form av småskaligt jordbruk. För andra, en plats för rekreation. 

Oavsett vilken nytta vi drar av naturen och miljön är det ett gemensamt ansvar att se till 

att jordens resurser vårdas och att människan kan överleva i det långa perspektivet.  

 

Hållbar utveckling är inget eget ämne i skolan utan är något som ska arbetas med 

ämnesövergripande och genomsyra all undervisning. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011), pekas tydligt aspekter ut som kan kopplas till 

olika dimensioner av hållbar utveckling även om det inte benämns just så. Något som 

berörs mer utförligt senare i uppsatsen. Genom att ge elever kunskap om 

hållbarhetsfrågor kan de göra medvetna val och välja att leva på ett sätt som fungerar i 

längden, både ekologiskt men även socialt och ekonomiskt. 

 

Grundläggande för att uppnå hållbarhet är medvetenhet och kunskap. Som nämnts ytligt 

tidigare har då skolsystemet stor möjlighet att påverka. Skolverket (2015) påpekar att 

lärande i syfte att nå hållbar utveckling, är en kombination av att låta elever tillgodose 

sig kunskaper inom området och utveckla sin kreativitet och innovationsförmåga. Dessa 

egenskaper främjar en hållbar utveckling som berör fördelning, rättvisa samt jämlikhet. 
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Lärande för hållbar utveckling ska möjliggöra att alla som växer upp på vår jord ska ha 

möjligheten att genom kunskap reflektera över konsekvenserna av vårt levnadssätt och 

ta ansvar för vår framtida utveckling (Skolverket, 2015).  

 

Under problematiseringen av hållbar utveckling har de olika dimensionerna social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet lyfts fram. Social hållbar utveckling riktar sig mot 

sociala förhållanden. Förutsättning för liv är tillfredsställande av de mest grundläggande 

behoven. Men för att leva ett fullt och rikt liv kan det också argumenteras för en hållbar 

social utveckling i form av rättigheter och sociala relationer.  

 

Ekonomi styr i stor utsträckning vår värld. Fördelningen av resurser och möjligheten att 

delta på marknaden är enormt ojämna. Ekonomi har stor kraft att påverka hur 

marknader utvecklas och möjliggöra att hållbara alternativ prioriteras. Utvecklingen av 

ekonomin får inte påverka den ekologiska eller sociala hållbarheten negativt. 

 

Den ekologiska dimensionen handlar om att hushålla med jordens resurser och minska 

människans påverkan på miljön. Effekten av användandet av fossila bränslen och 

enorma mängder koldioxidutsläpp håller på att få förödande konsekvenser för jordens 

klimat.  

 

Det ovan diskuterade mynnar ut i problemformuleringen hur de tre dimensionerna 

socialt, ekonomiskt, och ekologiskt inom hållbar utveckling kan ses ur en helhet. De 

olika dimensionerna av begreppet kan granskas ur olika perspektiv och skalor men 

angränsar till varandra. Hållbar utveckling ur ett holistiskt perspektiv är därför intressant 

för vidare undersökning.  

 

En instans i samhället med enorm möjlighet att påverka kommande generationer är 

skolan. Det kan därför anses legitimt att även undersöka begreppets utformning i 

skolans verksamhet. En annan anledning till riktningen mot skolan utgörs i en hypotes 

där det ekologiska perspektivet utgör störst del av undervisningen inom hållbar 

utveckling. Styrdokument i form av skollag och läroplan med värdegrund, riktar sig mot 

alla de tre nämnda dimensionerna inom hållbar utveckling. Dessa dokument måste 

således ligga till grund för undervisning i skolan där alla perspektiv ges utrymme. 
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1.3 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att utveckla förståelse för hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv. Uppsatsen syftar även till att belysa undervisningen inom 

geografiämnet i dagens skola. Fokus riktas då mot eventuella skillnader i omfattning 

mellan de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling i 

ämnet.  

 

För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar  formulerats;  

 

Varför bör de tre dimensionerna ekologi, ekonomi och socialt länkas samman inom 

hållbar utveckling?  

 

Hur ser fördelningen ut överlag mellan de olika dimensionerna inom 

geografiundervisningen i dagens skola? 

 

1.4 Avgränsningar  

 

Uppsatsens syfte riktar sig mot begreppet som helhet. Av denna anledning riktar 

uppsatsen stort fokus på de olika dimensionerna av hållbar utveckling och hur dessa kan 

integreras. För att möjliggöra en djupare förståelse för hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv ges de olika perspektiven utrymme var för sig samtidigt som det 

ämnar påvisa hur de olika dimensionerna förhåller sig till varandra.  

 

Uppsatsen ger inte någon fördjupad beskrivning eller förslag på utveckling inom de 

olika dimensionerna. Att försöka angripa en sådan uppgift skulle med enkelhet föra bort 

fokus från studiens syfte och vara allt för tidskrävande.  

 

Studien syftar även till att beskriva undervisningen av hållbar utveckling inom 

geografiämnet. Studien tar därför ingen hänsyn till deltagande lärares undervisning 

inom andra ämnen eller skolors övergripande arbete med hållbarhetsfrågor. Resultatet 

bygger på de deltagande lärarnas uppfattningar av hållbar utveckling som helhet och 

deras egen uppfattning av sin undervisning. För att ställa lärarnas undervisning i relation 

till läraruppdraget har skolväsendets styrdokument använts som referensram.  
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2 METOD 
 

För att uppnå studiens syfte och besvara de angivna frågeställningarna har dels 

teoretiskt material i form av vetenskapliga artiklar, litteratur samt rapporter använts. 

Även empiriskt material har använts i studien. Det empiriska materialet har samlats in 

genom en kvalitativ metod med fokus på semistrukturerade intervjuer. Följande avsnitt 

ämnar bringa ljus över metodiska överväganden som gjorts i studien. Främst kommer 

avsnittet inrikta sig mot undersökningsmetoden, urvalsprocessen, validitet, reliabilitet, 

generaliseringsmöjligheter samt etiska aspekter.  

 

2.1 Undersökningsmetod 

 

Studien som genomförts är av kvalitativ struktur. Starrin (1994, s23) påvisar att 

målsättningen med en kvalitativ metod är att ”identifiera och bestämma ännu icke 

kända eller tillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med 

avseende på variationer, strukturer eller processer”. Bryman (2011) menar att tyngden 

inom kvalitativa metoder ligger vid att skapa förståelse av den sociala verkligheten, 

utifrån hur deltagarna i en viss kontext uppfattar denna verklighet. Bjurwill (2001) 

nämner att det är problemet, i det här fallet forskningsfrågan som ska bestämma valet av 

metod. Då studien ämnar besvara en frågeställning som riktar sig mot enskilda 

individers uppfattning och tankesätt kring ett fenomen lämpar sig intervjuer bra.  

 

För att på bästa sätt besvara de forskningsfrågor som satts upp som ram för uppsatsen 

med en så målande bild som möjligt, och där igenom ge en djupare förståelse har 

semistrukturerade intervjuer använts. Vid intervjutillfällena har en förkonstruerad 

intervjuguide utgjort en grund för händelseförloppet (se bilaga A). Guiden har utformats 

under specifika kategorier kopplade till studiens övergripande forskningsfrågor och 

syfte. 

 

Under intervjuerna har intervjuguiden använts som en kompass för att orientera 

informanterna i rätt riktning. För att få så uttömmande svar som möjligt har 

informanterna tillåtits att i stor utsträckning röra sig mellan frågorna och utveckla vissa 

delar fritt som kan vara viktiga för helheten. Ordningsföljden har därför inte kunna 

garanterats bli den samma under de olika intervjutillfällena. Informanternas frihet bidrar 

även till att ytterligare kompletterande följdfrågor, som möjligen inte förekommer i 
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intervjuguiden. Men i den utsträckning som tillåtits har intervjuguiden följts. Bryman 

(2011) menar att ett flexibelt förhållningssätt ger djupare kunskap om vad som 

intervjupersonen anser relevant och viktigt. Frågorna som ställts vid intervjutillfällena 

har varit av öppen karaktär för att uppmuntra informanterna till att ge utvecklade svar 

och därigenom bidra med mycket viktig data.  

 

Trost (2010) menar att fokus kan riktas bort från ämnet och istället riktas mot 

intervjuaren om anteckningar förs under intervjun. För att informanterna ska känna sig 

bekväma i situationen och inte uppleva sig bli störda eller lägga fokus på vad som 

skrivs, har intervjuerna spelats in efter informanternas godkännande. 

 

2.2 Urval 

 

Då studien undersöker lärares uppfattningar och inställningar till hållbar utveckling är 

det relevant att urvalsgruppen har adekvat utbildning och är legitimerade i ämnet. För 

att skapa en uppdaterad bild av hållbar utveckling i geografiundervisningen ska också 

lärarna vara verksamma i ämnet. Närmare redogörelse över deras specifika 

ämneskombinationer beaktas inte heller då studien inriktar sig mot geografiämnet.  

Lärarnas uppfattningar, inställningar och förhållningssätt till hållbar utveckling 

betraktas utifrån deras profession och hänsynstagande till kön eller etnisk tillhörighet 

anses därför inte vara av vikt för studien.  

 

Populationen som deltagit i studien har valts ut genom en form av bekvämlighetsurval. 

Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurvalet som ett nyttjande av personer som för 

tillfället är tillgängliga för forskaren. Urvalsprocessen har grundats i en kontakt med en 

lärare som är relevant för studien som sedan har använts för att komma i kontakt med 

ytterligare respondenter. Enligt Bryman (2011) karakteriseras en urvalsprocess enligt 

den nämnda som en kedjeprocess där en kontakt med ett mindre antal personer senare 

genererar fler respondenter som är relevanta för studien.  
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Respondenterna i studien innefattar tre stycken lärare, med fördelningen två manliga 

och en kvinnlig.  

 

• Lärare A är en man med cirka femton års erfarenhet inom yrket. Läraren har 

varit verksam i geografiämnet under hela sin yrkeskarriär.  

• Lärare B är en man. Pedagogen har varit lärare i cirka femton år och undervisat 

mer än hälften av tiden i geografiämnet.  

• Lärare C är en kvinna som arbetat inom läraryrket i cirka sexton års tid. Läraren 

har under hela tiden undervisat i geografi.  

 

Samtliga av de tre lärarna är legitimerade för grundskolan med geografiämnet i sin 

ämneskombination. Lärarna arbetar inom årskurserna 7–9 vid samma skola, dock i olika 

arbetslag och oberoende av varandra. Skolan är belägen i ett område med blandade 

socioekonomiska klasser och etniciteter. Urvalsprocessen och antalet informanter har i 

stor utsträckning formats av uppsatsens begränsade tidsram och i förhållande till det 

krävande arbete och förberedelser ett sannolikhetsurval medför.  

 

2.3 Validitet, reliabilitet och generaliseringsmöjligheter 

 

Studiens validitet riktar sig mot huruvida den observerar, identifierar eller mäter det 

som den avser mäta (Bryman, 2011). Under uppsatsens arbetsprocess har därför dess 

syfte samt forskningsfrågor tagits i beaktning för att hela tiden förhålla sig inom ramen 

för vad som ämnas att undersökas. Då en intervjuguide har etablerats som bottnar i 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor samt att forskning och litteratur som använts 

granskats noga, kan det argumenteras för att validiteten är god.  

 

Ett annat mått på validitet inom kvalitativ metod är ”överförbarhet” (Bryman, 2011). Då 

kvalitativ forskning ofta tenderar att fokusera på den kontextuella meningen eller 

betydelsen hos den verklighet som studeras ska forskaren i första hand inrikta sig på att 

leverera fylliga beskrivningar av detaljer i miljön. Dessa beskrivningar kan sedan 

användas av andra personer för att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 

annan miljö (ibid).  
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Reliabilitet riktar sig mot tillförlitligheten i studien och förmågan att återskapa 

undersökningen vid ett annat tillfälle och av en annan forskare. Trost (2010) menar att 

det kan anses en aning egendomligt att tala om reliabilitet i kvalitativa studier. En hög 

reliabilitet kan vara svårt att uppnå inom kvalitativ forskning då det anses svårt att 

återskapa en social miljö och de sociala betingelser som finns vid den inledande studien 

(Bryman, 2011).  

 

Bryman (2011) påvisar, inspirerad av Guba och Lincoln (1994), att en studies 

tillförlitlighet kan stärkas genom att noga redogöra för forskningsprocessen. Om 

noggranna redogörelser över processen görs kan andra personer sedan ta ställning till 

dess pålitlighet.  

 

Då lärarna valts ut genom en kedjeprocess, att de arbetar på samma arbetsplats och är få 

till antalet, gör sannolikt att urvalet inte kan anses som representativt för den totala 

populationen. Av den anledningen begränsas generaliseringsmöjligheterna för studien. 

Att uppsatsen bygger på en hermeneutisk teoretisk utgångspunkt, där tolkning är 

grundläggande, kan också medföra att generaliseringsgraden och reliabiliteten påverkas. 

Anledningen är att forskarens tidigare erfarenheter och upplevelser undermedvetet kan 

påverka tolkningar. 

 

Studien är en mindre Case study, utan syfte att generalisera, men kan i sin tur utgöra en 

grund för jämförelse med undervisning inom hållbar utveckling på andra platser. 

Resultatet kan därför inte anses som representativt för hur andra lärare eller skolor 

arbetar med hållbar utveckling.   

 

2.4 Forskningsetik 

 

Etiska principer riktar sig främst åt frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de personer som är involverade i studien. För att säkerställa att dessa 

kriterier uppfylls brukar fyra grundpelare inom svensk forskning beaktas (Bryman, 

2011).  

 

Informationskravet syftar till att de medverkande i studien ska ha tillgång till 

information om studien samt att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som 

helst kan välja att avbryta sin medverkan (ibid)  
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Samtyckeskravet riktar sig mot deltagarnas frivillighet till att delta i studien. Skulle 

någon som involveras i studien vara minderårig brukar vårdnadshavarens godkännande 

krävas (ibid).  

 

Uppgifter om samtliga deltagande i studien behandlas med varsamhet och största 

konfidentialitet. Personer som deltar i studien ska inte kunna identifieras om så önskas. 

Hanteringen sammanfattas under Konfidentialitetskravet (ibid).  

 

Nyttjandekravet belyser att de uppgifter eller resultat som samlas in under studien 

endast får nyttjas i forskningens ändamål och syfte (ibid). 

 

Efter min första kontakt, innan intervjuerna med informanterna som deltar i studien, 

skickades ett missivbrev ut till dem (se bilaga B). Brevet klargjorde för de etiska 

aspekter som redogjorts för ovan samt efterfrågade godkännande till att utföra 

ljudinspelning under intervjun.  

 

2.5 Metoddiskussion 

 

Metodvalet för studien är i min mening passande i relation till dess syfte. Då syftet 

riktar sig mot att undersöka hur en målgrupp förhåller sig till ett fenomen menar 

Halvorsen (1992) att intervjuer är att föredra då inställningar och attityder inte syns i 

exempelvis observationer.  

 

Intervjuerna som gjorts har varit relativt korta. En av anledningarna till det är att öka 

chansen för deltagande. Lärare har ofta hög arbetsbelastning och att avsätta tid för en 

djupare intervju skulle kunna avskräcka deltagande. Halvorsen (1992) menar att 

djupintervjuer kan vara fördelaktiga då forskaren ämnar få en djupare förståelse för en 

informants motiv eller beteende. Halvorsen (1992, s85) menar samtidigt att sådana 

intervjuer kräver ett ”förtroligt förhållande” mellan intervjuare och informant. Något 

jag anser inte fanns tid till att upprätta i tillräckligt stor utsträckning. Trots intervjuernas 

korta tid är min uppfattning att de bidragit med en god bild över lärarnas 

förhållningssätt av hållbar utveckling och deras undervisning. Ur det här avseendet var 

samtidigt min intervjuguide träffsäker och högst nödvändig.  
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Antalet informanter som deltagit i studien kan anses vara få. Dels begränsar studiens 

tidsram och omfång antalet informanter då intervjuer och dess efterarbete är väldigt 

tidskrävande. Studien avser inte att samla in data som underlag för generalisering, utan 

för att förstå de deltagande lärarnas sätt att handla och urskilja olika handlingsmönster 

(Trost, 2010). Trost (2010) belyser att det då kan vara lämpligt att begränsa sig till ett 

mindre antal informanter. Även Halvorsen (1992) påvisar att vid utvecklandet av 

helhetsförståelse och specifika förhållanden är få undersökningsenheter att föredra.  

 

Valet av urvalsmetod för studien har haft vissa för- respektive nackdelar. En fördel är 

att en kontakt, snabbt bidragit med ytterligare deltagare till studien. Då en kortare tid 

använts för att komma i kontakt med lärare har istället mer tid kunnat ägnas åt att 

förbereda en så träffsäker intervju som möjligt.  

 

Nackdelarna kan anses vara att spridningen på deltagarna blivit liten. De deltagande 

lärarna arbetar på samma arbetsplats och har varit verksamma ungefär lika länge i sitt 

arbete. Även om lärarna arbetar oberoende av varandra på sin arbetsplats kunde lärare 

från andra skolor och med olika erfarenhet bidragit med ytterligare värdefulla data. 

Exempelvis kunde lärare med nyare examina som inte har samma yrkeserfarenhet givit 

intressanta data för studien.  
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3 TEORI 
 

Nedan följer en redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkt som använts för att 

förstå och analysera resultatet för studien. I kapitlet redogörs även för centrala begrepp 

som är av vikt för uppsatsen.  

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

 

Uppsatsens teoretiska synvinkel grundar sig i Hermeneutiken. Denna teoretiska ansats 

har som utgångspunkt att skapa en djupare förståelse för, tolka samt förmedla 

människors upplevelser av ett fenomen (Westlund, 2015).  

 

Inom hermeneutiken finner vi ett begrepp som måste tas i beaktning, nämligen 

förförståelse. Förförståelse riktar sig till den egna individens erfarenheter, värderingar, 

kunskaper och fördomar. Alla de nämnda kommer gemensamt att forma dina 

upplevelser och kan i någon grad påverka tolkningen av en händelse eller ett fenomen 

(Sjöström, 1994). Genom nya erfarenheter skaffar människan sig ny förståelse genom 

vilken fenomen tolkas. Hennes förförståelse kommer således att förändras. Detta brukar 

kallas för "den hermeneutiska spiralen". Då en ny erfarenhet tolkas förändrar den 

individens förståelse till en ny förståelse som sedan i sin tur blir förförståelse i 

kommande tolkningar som visas i figur 1 nedan. 

 

                   Förförståelse       Ny förförståelse          Ny förförståelse 

 

      Tolkning                     Tolkning          Tolkning 

 

Figur 1. Den Hermenutiska spiralen där en individs förförståelse utgör grunden för tolkningar av nya 

händelser eller fenomen som sedan skapar en ny förförståelse (Friis-Mikkelsen, 2012).  

 

Sjöström (1994) framhäver att kunskapen som eftersöks inom hermeneutiken är 

kunskapen om hur innebörder och intentioner hos olika människor och företeelser, kan 



 

 14 

förstås i sina sammanhang av tid, rum och mening. Även att synliggöra hur enskilda och 

unika människor existerar under sina egna villkor eller att förklara meningen i unika 

sammanhang och mänskliga förhållanden förespråkas inom hermeneutiken (ibid).  

 

Sjöström (1994) belyser samtidigt att teorin grundar sig i att finna, tolka och förstå skäl 

för handlingen eller en skriven utsaga. Om målet är att skapa en förståelse för en 

handling eller ett fenomen kan det vara fördelaktigt att se till helheten mellan data och 

egenskaper. Även samspelet mellan dessa i skenet av alla kända förhållanden i den 

befintliga kontexten är av vikt. En del kan belysa helheten och helheten kan belysa en 

del. Hermeneutiken syftar till att förstå handlingar eller företeelser, var för sig, som 

helheter eller i relation till varandra. Genom denna kunskap kan människan sedan förstå 

samt förhålla sig till andra människor och företeelser i unika sammanhang (ibid). 

 

Patel och Davidsson (1994) menar att enligt hermeneutiken går det att förstå andra 

människor och vår egen livssituation genom att tolka vad som kommer till uttryck i det 

talade eller skrivna språket. Människors handlande eller livsyttringar kan också bidra till 

förståelse. Patel och Davidsson (1994) belyser även att människors intentioner, dels i 

språk eller handling, går att tolka och förstå.  

 

Valet av hermeneutisk teori kopplas till studien genom att bidra med en djupare 

förståelse för de deltagande lärarnas undervisning samt fördelningen mellan de olika 

dimensionerna av hållbar utveckling. Uppsatsens syfte riktar sig även till att skapa en 

djupare förståelse och kunskap om varför hållbar utveckling bör betraktas som helhet. 

Detta är något som ett tolkande förhållningssätt, med fokus på förståelse kan generera 

dels, för de olika dimensionerna som enheter men även begreppet som helhet.  

 

Bryman (2011) menar att inom teorin läggs stor tyngd vid behovet av att uppfatta saker 

och ting ur aktörens synvinkel. Utifrån de svar som intervjupersonerna ger samt genom 

tolkning av dessa, skapas en förståelse för hur lärarna ser på hållbar utveckling och 

agerar i sin undervisning.  

 

I uppsatsen används även skolans styrdokument som teoretisk utgångspunkt. Svensk 

skola är en demokratiskt styrd organisation. En folkvald riksdag stiftar lagar genom 

vilka samhällets ordning upprätthålls. Ett exempel på en sådan lag är skollagen. 
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Regeringen ansvarar därefter för att utfärda förordningar, läroplaner och kursplaner. 

Regeringen  delegerar  sedan ut ansvarsområden till bland andra skolverket som 

ansvarar för stöd till lärare genom exempelvis, tolkningsmaterial och allmänna råd.  

 

Skollagen, läroplanen och kursplaner ämnar säkerställa en likvärdig skola för samtliga 

elever men fungerar samtidigt som verktyg för lärarna. Hållbar utveckling är inget eget 

ämne i skolan utan ska fungera som ett övergripande perspektiv som ska finnas med i 

alla ämnen. I styrdokumenten finns kopplingar till hållbar utvecklings olika 

dimensioner. Då dessa styrningar ska vara oifrånkomliga för lärarna att förhålla sig till i 

deras undervisning, fungerar de samtidigt som utgångspunkter genom vilka 

undervisningen kan förstås. Exempelvis i Lgr 11, lyfts material mot den sociala 

dimensionen som mänskliga rättigheter fram. Även andra kopplingar är tydliga vilket 

lyfts senare i uppsatsen.  

 

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

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 

också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Lgr,11, 1).  

 

Uppsatsens utformning är av deskriptiv karaktär i störst utsträckning då den ämnar 

förklara varför hållbar utveckling bör ses som helhet. Även om majoriteten av uppsatsen 

till stora delar har ett förklarande fokus, förekommer explorativa inslag. Genom 

insamling och tolkning av empiriskt material ämnar studien bidra med en bild över 

lärarnas uppfattning av hållbar utveckling samt deras undervisningen inom 

geografiämnet i grundskolan. Den vetenskapliga grund som vilken uppsatsen vilar på är 

till stor del eget insamlat empiriskt material samt relevant vetenskaplig forskning inom 

fältet. Data är insamlad i form av intervjuer med legitimerade lärare inom 

geografiämnet där fokus riktats mot att få en djup inblick i deras tankar och 

förhållningssätt till hållbar utveckling.  

 

3.2 Begreppsförklaring 

 

Utveckling:  Utveckling anses av många som ett svårdefinierat begrepp. I naturen blir 

det dock mer tydligt. Ett frö växer och blir en blomma. Ett barn växer och utvecklar sin 

motorik (Hettne, 2008). Ur ett samhälleligt perspektiv blir det något mer komplicerat. 

Under upplysningen kallades utveckling för framsteg. Ett epitet som kan anses något 

missvisande. Hettne (2008) benämner modern utveckling som strukturella förändringar. 
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Förändringar är inte alltid positiva eller hållbara. Utveckling kan således ses som 

förändringar i samhället och kan vara negativa eller positiva.  

 

Hållbar utveckling: Begreppet hållbar utveckling skapades 1987 av FN:s 

världskommission för miljö och utveckling. Begreppet bygger på tre dimensioner, en 

social, en ekonomisk och en ekologisk. Dessa riktar sig alla mot olika delar för att skapa 

en utveckling som är positiv för människan och naturen, idag men även för framtida 

generationer. Hållbar utveckling definieras enligt FN: ”Hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (UNDP, 2017, s43). 

 

Brundtlandsrapporten, The World Commission on Environment and Development: 

Den rapport som, en av de första, lyfte begreppet hållbar utveckling. Rapporten 

lanserades av FN:s världskommission för miljö och utveckling 1987. Rapporten fastslog 

att den rådande utvecklingen inom den ekonomiska marknaden bidrar till en 

miljöförstöring som hotar jordens naturresurser. Förbrukningen av jordens resurser sker 

i en takt som jorden inte klarar av att förnya vilket kan få konsekvenser för fortsatt 

utveckling. Rapporten visar att världens produktions- och konsumtionsmönster kräver 

förändringar för att över tid bidra till ett hållbart samhälle där föroreningar minskar 

(Svensson Smith, 2016). 

 

Agenda 21: Under mötet i Rio de Janeiro 1992, utifrån Brundtlandrapporten, 

upprättades en handlingsplan för arbetet med att vända den negativa trenden mot en 

hållbar utveckling. Riokonferensen resulterade i en åtgärdsplan för det inledande femton 

åren av 2000-talet. Stort fokus riktas mot en omställning kring miljön men även sociala 

och ekonomiska aspekter berörs i form av orättvisa förhållanden och ökade klyftor 

mellan rika och fattiga länder (Svensson Smith, 2016). 

 

Globala målen: En fortsatt målsättning med sjutton punkter som bygger på de tidigare 

milleniemålen som stiftades under Agenda 21. Målen riktar sig mot ett fortsatt arbete 

mot att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna, arbeta för en ökad 

jämställdhet för flickor och kvinnor samt skydda planetens resurser och dess ekosystem. 

De globala målen är integrerade och balanserar hållbar utvecklings tre dimensioner 

(Regeringskansliet, 2018).  
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Styrdokument: Den svenska skolan styrs med hjälp av styrdokument. Namnet är ett 

samlingsnamn för de lagar och regler som skolans verksamhet är skyldiga att följa. 

Tillsammans bildar skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna dessa 

styrningar. Styrdokumenten grundar sig i beslut från riksdag och regering som även kan 

fördela uppgifter till skolverket (Lärarnas riksförbund, 2017). 
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4 OLIKA PERSPEKTIV PÅ HÅLLBAR 
UTVECKLING 
 

I kapitlet nedan kommer social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling att 

behandlas. De olika perspektiven kan förklaras individuellt och i olika skalor men kan 

med enkelhet knytas samman och influerar varandra. Den sociala dimensionen grundar 

sig i, som nämnts ovan, i FN:s mänskliga rättigheter men argument som livskvalitet 

samt mänskliga behov berörs också i kapitlet. Den ekonomiska dimensionen beskrivs ur 

ett marknadsperspektiv där egenintressen kan påverka den hållbara utvecklingen. Den 

ekologiska dimensionen grundar sig i att bevara och skydda jordens ekosystem och dess 

resurser så det inte förbrukas i en takt som jorden inte klarar av. Problemområden som 

användandet av fossila bränslen och ökade koldioxidutsläpp kommer att få stora 

konsekvenser för klimatet i framtiden. Fokus riktas även mot internationella 

bestämmelser kring arbete med hållbar utveckling.  

 

4.1 Social hållbar utveckling 

 

Social hållbar utveckling kan för många anses svårt att definiera och att förstå vad som 

innefattas i begreppet, vilket många gånger även kan göra det svårt att mäta social 

hållbarhet. För hur mäts mänskliga rättigheter som trygghet eller jämställdhet, om dessa 

används som utgångspunkt, som nämnts i tidigare kapitel? Bijl (2010) påvisar att 

mätningar inom dimensionen ofta tar form i kategorier som går att mäta. Då ofta 

ekonomiska som tecken på välstånd, exempelvis Brutto National Produkt per capita. 

Bijl (2010) menar samtidigt att just social hållbar utveckling kan vara problematiskt att 

mäta då målsättningar och vad som utgör människans välbefinnande förändras över tid. 

Dessa förändringar kan göra det svårt att spåra en definitiv utveckling. Bijl (2010) 

fortsätter även att välstånd är ett fenomen som är ytterst personligt. Det behöver inte 

nödvändigtvis innebära samma sak för individer vilket också leder till dess komplexitet 

i förhållande till mätbarhet.  

 

Hållbar utveckling i stort är sammanlänkat med livskvalitet enligt Bijl (2010). 

Gulliksson och Holmgren (2015) menar att livskvalitet är nära besläktat med andra 

epitet som exempelvis lycka och välfärd. Gulliksson och Holmgren (2015) belyser att, 

dels fysiska som psykiska och sociala faktorer utgör en grund för varje individs 
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livskvalitet. Detta är något som utgör en möjlig synvinkel på livskvalitet som en slags 

helhet. Alla mänskliga behov influeras av varandra och bidrar gemensamt till en enhet 

som utgör en individs livskvalitet. I tabell 1 nedan visas de olika faktorerna med 

indikatorer som beroende av varandra bidrar till och formar livskvalitet.  

 

Tabell 1. Fysiska, psykiska och sociala livsförhållanden som formar individers livskvalitet. Tabellen är 

en modifiering av Gulliksson och Holmgren (2015). 

 

  

 

Faktorer av livskvalitet Indikatorer 

Fysiska Fysiskt välmående Hälsa, aktiviteter, fritid 

 Materiellt välstånd Ekonomi, arbete, kommunikation 

 Personlig utveckling Utbildning, prestationer 

Psykiska Självförverkligande Målsättningar, val, kontroll 

 Psykiskt välmående Självuppfattning, självkänsla, 

humör 

Sociala Integration Samhällsdeltagande, välfärd 

  Relationer Sociala nätverk, interaktion 

 

 

Som människor har vi vissa behov för att överleva. Vissa mer nödvändiga än andra och 

prioriteringar skiljer sig mellan personer. Gulliksson och Holmgren (2015) drar 

paralleller mellan social utveckling och Maslows behovstrappa. De primära behoven 

som luft, mat och vatten behövs för att vår kropp ska kunna fungera och utgör det 

grundläggande steget i Maslows teori. Men att endast fungera fysiskt kan knappast 

klassas som hållbart. Att människan i grunden är en social varelse fastslog Aristoteles 

redan cirka 300 år f.Kr. De fyra andra stegen på trappan är högst relevanta för att en 

social hållbar utveckling ska uppnås.  

 

Nästkommande steg i modellen inriktar sig till trygghet. Det handlar om att vara trygg 

från fysiskt och psykiskt våld. Nästa steg, det tredje definieras av relationer exempelvis 

anknytning. Anknytningen till meningsfulla relationer så som familj eller nära vänner. 

Dessa behov anses enligt Maslow som bristbehov och är grundläggande för människans 

välmående.  
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För att utvecklas till sin fulla potential krävs de två avslutande stegen, självhävdelse och 

självförverkligande. Dessa utvecklingssteg grundar sig i respekt för sig själv och andra 

och att utveckla sina kunskaper och möjligheter till fullo. Nedan i figur 2 visas 

utvecklingssteg genom en modifierad modell över Maslows teori med inspiration från 

Gulliksson och Holmgren (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modifiering av Maslows behovsstege inspirerad av Gulliksson och Holmgren (2015). Hela 

stegen kan relateras till hållbar utveckling men främst de fyra översta stegen kopplas till social hållbarhet.  

 

 

De olika mänskliga behoven som beskrivs ovan kan samtliga anses viktiga för en social 

hållbar utveckling. Varje individ är unik och det är möjligt att prioriteringar hos 

individer således varierar bland de övre stegen i modellen.  

 

Samhällen som speglas av solidaritet där det finns en känsla av gemenskap uppfattas 

ofta som trygga. Sådana samhällen förmedlar ofta starkare sociala mönster vilket leder 

till fysisk och social hälsa. Dessa miljöer är väldigt attraktiva sett ur social hållbarhet. 

Trygga, sociala och omtänksamma miljöer skapar gynnsamma förhållanden att leva i 

samtidigt som de lämpar sig bra för kommande generationer att växa upp i. Barn som 

växer upp i stabila och trygga hem där personer bryr sig, tenderar att utvecklas till 

balanserade och demokratiska medborgare i större utsträckning än barn som växer upp i 

avsaknad av dessa förhållanden. Utifrån uppväxtmiljö anses uppfostran med 

reproduktion av normer och värderingar mellan generationer som viktiga för en social 

hållbar utveckling i samhället (Bijl och Boelhouwer, 2009).  

Självförverkligande

Självhävdelse

Nära relationer

Trygghet

Grundläggande behov
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För att få fler personer att delta i samhället är utbildning en avgörande funktion. 

Utbildning underlättar till att kunna delta i samhället som självförsörjande individer 

med välinformerade åsikter. Tillgång till utbildning ses därför som vital för social 

hållbar utveckling (ibid). En känsla av gemenskap och delaktighet i samhället är även 

viktigt (Bijl et al, 2009). Om invånarna är involverade i vad som händer i samhället, 

med andra samhällsinvånare och i världen underlättas lösandet av sociala problem.  

 

För att förebygga och underlätta problematiken inom sociala faktorer är även socialt 

kapital av yttersta vikt enligt Bijl et al (2009). Socialt kapital ska inte ses som en 

personlig egenskap utan snarare som relationen mellan individer samt sociala nätverk 

och normen för trovärdighet och ömsesidighet som dessa för med sig. Socialt kapital 

definieras av sociala nätverk och relationen som finns mellan olika sociala nätverk. 

Genom att vara involverad i ett nätverk och ha meningsfulla relationer och interaktion 

med andra olika nätverk kan individer tillägna sig nödvändiga och gynnsamma 

kunskaper, som leder till social utveckling (Putnam, 2000).  

 

4.2 Ekonomisk hållbar utveckling 

 

Inledningsvis kan det anses nödvändigt att närmare definiera ekonomi och vad som styr 

den ekonomiska marknaden. Den moderna nationalekonomin utvecklades under 

industrialiseringen och tog fart ordentligt genom Adams Smiths banbrytande verk 1776,  

An Inquiry  into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Smith beskrev att det 

nya samhället behövde nya ekonomiska teorier där människan som en ”economic man” 

handlar för att maximera hennes egennytta, som också är till nytta för samhället och 

kollektivet (Larsson, mfl. 2011).  

 

Sverige har under 1900-talet balanserat mellan en fri marknadsekonomi där producenter 

och konsumenter tillåtits att handla med egna villkor och en stark statlig styrning. Staten 

har som mål att gynna alla människors välfärd, regioners utveckling, företagens 

kompetensförsörjning och statens ekonomi. Denna modell kallas blandekonomi eller 

den svenska modellen. En ökad globaliserad värld och utveckling har således lett till att 

Sverige övergått mer åt en utpräglad fri marknadsekonomi. 
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Larsson, m.fl. (2011) ger en enkel beskrivning av marknadsekonomi och förhållandet 

mellan producent och konsument. Författarna förklarar det som mötet mellan 

producenter och konsumenter på en arbetsmarknad. Konsumenterna i sin roll som 

arbetstagare erbjuder producenterna sin arbetstid i utbyte mot lön. Arbetstagarna eller 

konsumenterna använder sedan lönen till att konsumera varor och producenterna vinsten 

till att utveckla produktionen (ibid). Uppdelningen mellan producenter och konsumenter 

och ägandet av produktionsförhållanden är svåra att komma ifrån när marknadsekonomi 

behandlas. Flera tänkare inom området har inspirerats av Karl Marx teorier under 1800-

talet. Hans nyckelaspekter när det gällde skapandet av materiellt välstånd ansågs vara 

ägandet av produktionsförhållanden exempelvis mark, industriell utrustning eller pengar 

– kapital (Thorpe, 2008). Kapitalism delar in samhället i klasser, de som äger och de 

som säljer sin arbetskraft. Särdelningen kan i sin tur skapa ojämna förhållanden och 

skillnader i frihet och möjligheten att välja (Gulliksson, Holmgren, 2015).  

 

En annan aspekt av skillnader inom ägande av produktionsförhållanden är den ojämna 

fördelningen i vinst. Lönearbete genererar en vinst men att äga produktionen ger i högre 

utsträckning andra möjligheter att tillförskaffa sig större vinst. De individer som äger 

produktionen har ständigt möjlighet att sträva efter att kapa kostnaderna inom 

produktionen för att maximera sin vinst (Gulliksson och Holmgren, 2015). En metod 

som ofta används är att exempelvis reducera kostnaderna för arbetskraft. I vissa fall går 

det så långt att vinst görs på andra människors bekostnad. Människor som inte har några 

andra alternativ tvingas arbeta hårt under svåra förhållanden för minimal ersättning. 

Kostnaderna kan också kapas genom att skära ned budgeten för material eller 

avfallshantering vilket ofta får en påverkan på miljön, vilket diskuteras senare i 

uppsatsen. En sådan hantering inom arbetsmarknaden kan knappast anses som en 

ekonomiskt hållbar utveckling.  

 

FN:s organ Internationella arbetsorganisationen (International labour organization, 

ILO) ansvarar för frågor kopplade till sysselsättnings- och arbetsfrågor samt att 

säkerställa bättre arbetsvillkor. Enligt ILO är arbetsrätten viktigare än någonsin i en 

globaliserad ekonomi. Det handlar dels om att hävda betydelsen av sysselsättning och 

förhållandena på arbetsplatsen men även om att diskutera marknadsekonomin i en social 

kontext (Regeringen, 2017).  
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1998 fastslog ILO en deklaration om grundläggande principer och rättigheter i 

arbetslivet, samt riktlinjer för dessas uppföljning som alla dess medlemsstater obligerat 

sig att uppfylla. Kraven som listas inriktar sig mot; föreningsfrihet, organisationsrätt och 

erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av 

tvångsarbete, avskaffande av barnarbete samt avskaffande av diskriminering i 

arbetslivet (ibid).  

 

Världsnaturfonden menar att för att kunna möjliggöra ett gott liv för alla på den här 

planeten behövs investeringar och kapitalströmmar. Sådana tillskott behöver riktas mot 

hållbara alternativ som bidrar till att bygga upp samhällen och bort från sådant som 

underminerar det. Ett fokus på ekonomisk tillväxt som driver på en ständigt ökande 

konsumtion av jordens resurser är i längden inte hållbart. Den ekonomiska utvecklingen 

får inte ske på bekostnad av människors rättigheter eller minskande biologisk mångfald 

och ökande ekologiska fotavtryck (WWF, 2017). 

 

Den fria kapitalistiska marknaden grundar sig som nämnts ovan ofta i egenintressen där 

strävan efter vinst många gånger sätts framför dels sociala men också ekologiska 

hänsynstaganden. För att uppnå en ekonomisk hållbar utveckling krävs att produktion 

och konsumtion håller sig inom människors och planetens gränser. 

 

4.3 Ekologisk hållbar utveckling 

 

Nedan förflyttas fokus mot den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Denna 

riktar sig mot att bevara och skydda jordens ekosystem och dess resurser. Naturens 

resurser får inte förstöras i en takt där den inte hinner återhämta sig. Den ekologiska 

hållbarheten innebär att den ekologiska mångfalden värnas och bevaras samt att 

naturens kretslopp skall försvaras mot miljöskadliga ämnen. Farliga utsläpp skall inte 

förekomma i den grad att naturen inte hinner ta vara på dem (Regeringen, 1997).  

 

Dagens utvinnande och konsumtion av fossila bränslen och koldioxidutsläppen som 

härstammar från dessa, är extremt påfrestande för atmosfären samtidigt riskerar dessa 

bränslen att ta slut. Hushållandet med jordens resurser och att utveckla hållbara 

lösningar som exempelvis förnyelsebar energi, för att minska påverkan på miljön är 
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otroligt viktigt. Inte bara för nästkommande generation, utan även för den biologiska 

mångfalden.  

“The loss of biological diversity may reduce the resilience of ecosystems to climatic variations and air 

pollution damage. Atmospheric changes can have important impacts on forests, biodiversity, and 

freshwater and marine ecosystems” (UNEP, 1993, paragraph 9.19).  

Ekologi definieras som vetenskapen om relationerna mellan organismer och deras 

omgivning (Gulliksson, Holmgren, 2015). Commoner (1971) har formulerat fyra lagar 

för ekologin som sett ur ett hållbarhetsperspektiv även utgör grundprinciper för hållbar 

utveckling. Den första lagen understryker att alla system är sammankopplade och 

beroende av varandra. Ekosystemet på vår planet består av mängder av levande arter 

och icke-biologiska faktorer som är sammanlänkade i ett nätverk. Det som påverkar en, 

påverkar alla.  

 

Nästa lag, den andra i ordningen, riktar sig mot tings oförmåga att försvinna. Det finns 

inget avfall i naturen, samtliga föremål måste ta vägen någonstans. Den tredje lagen 

innebär att naturen vet bäst. Jordens ekosystem har utvecklats under miljontals år. 

Under tiden har evolutionen förändrat och anpassat arter. Små förändringar i dessa 

system kommer troligen att vara skadliga för det systemen (ibid).  

 

Fjärde lagen påvisar att det inte finns några ”gratisluncher”. Människans konsumtion 

och exploatering av naturen kommer oundvikligen att förändra naturresurser från 

nyttiga och användbara till värdelösa (ibid). 

 

Lagarna är i allra högsta grad relevanta inom de problemområden vi idag ställs inför. 

Commoners teori om att allt hänger ihop är ytterst relevant om det sätts i jämförelse 

med de positiva återkopplingar som dagens klimatförändringar kan generera. 

Exempelvis kan en ökad medeltemperatur på jorden leda till att polaris och glaciärer 

smälter, vilket i sin tur leder till ett minskat albedo som också förstärker 

temperaturhöjningen. Den ökade temperaturen smälter samtidigt permafrosten i Sibirien 

vilket genererar ökade halter av metangas i atmosfären som höjer temperaturen 

ytterligare (Andréasson, 2015).   

 

Under 80-talet inleddes en fas i arbetet med hållbar utveckling där handlingsdokument 

för det tjugoförsta århundradet togs fram. Agenda 21, som bygger på 
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Brundtlandrapporten, är ett sådant som antogs vid Earth Summit i Rio de Janeiro 1992. 

Huvudfokus i dokumentet är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle där det 

ekologiska perspektivet berörs i den andra sektionen av fyra. Miljöproblemen och 

hotade miljöer som förknippas med atmosfären, landytor och havet ägnas stor 

uppmärksamhet. Problemområden som energianvändning, transport och industriella 

utsläpp identifieras utgöra stort hot mot atmosfären vilket kräver nationsöverskridande 

samarbete för att övervinnas. Nedan visas ett citat ur Agenda 21 som berör just dessa 

punkter där fokus riktas mot skydd av atmosfären från olika gaser kopplade till 

energiförbrukning.  

 

“The need to control atmospheric emissions of greenhouse and other gases and substances will 

increasingly need to be based on efficiency in energy production, transmission, distribution and 

consumption, and on growing reliance on environmentally sound energy systems, particularly new and 

renewable sources of energy. All energy sources will need to be used in ways that respect the atmosphere, 

human health and the environment as a whole” (UNEP, 1993, paragraph 9.9). 
 

4.4 Hållbar utveckling som helhet 

 

Det finns olika sätt att beskåda hållbar utveckling. En möjlig ingång är att det 

ekologiska perspektivet utgör en grund som först måste vara hållbar, vilket visas i figur 

3, för att möjliggöra social- och ekonomisk hållbarhet (Borg, 2011).  Människan lever 

av naturen och hennes grundläggande behov tillfredsställs genom naturens resurser. 

Människan är således beroende av en ekologisk hållbarhet för att värna om sin egen 

överlevnad. Borg (2011) menar att med ett ekologiskt tänk sätts naturen i första rummet 

där människans produktionsnivå måste vara hållbar för ekosystemet och där bevarandet 

av ekosystemens förmåga att klara av förändring blir ett centralt mål.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Figuren demonstrerar hur den ekologiska dimensionen utgör en grund som först måste vara 

hållbar innan den sociala- och ekonomiska dimensionen kan uppnå hållbarhet (Borg, 2011). 

 

En annan ingång som förespråkas ur ett antropocentriskt perspektiv är att hållbar 

utveckling likställs med ekonomisk hållbar utveckling där ekonomisk tillväxt hålls som 

Ekologisk dimension 

Social dimension 

Ekonomisk dimension 
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centralt (ibid). Enligt denna nationalekonomiska utgångspunkt är målet ekonomisk 

tillväxt och naturresurser anses kunna ersättas med mänskligt skapade alternativ. Kritik 

riktas ofta mot denna typ av synsätt då svårigheter uppstår vid att sätta ett värde på 

naturen. Kritiken grundas även i att den positiva synen på ekonomisk tillväxt kan 

missbrukas av statsledningar eller starka globala företag som sätter ekonomiska 

intressen framför sociala och ekologiska intressen (ibid).  

 

Som vidrörts ytligt tidigare i uppsatsen rör man sig enkelt mellan de olika 

dimensionerna och ibland kan det vara svårt att hålla isär dessa. I många fall kan det 

vara en kedjereaktion till varför en händelse eller fenomen uppstår. Agenda 21 (UNEP, 

1993) understryker att de olika dimensionerna av hållbar utveckling inte kan ses som 

fristående delar utan att den sociala, ekonomiska och den ekologiska dimensionen måste 

utvecklas parallellt. Borg (2011) menar att hållbar utveckling ska ses ur ett holistiskt 

perspektiv. Hon belyser ett helhetsperspektiv där de tre dimensionerna integreras. Den 

grundläggande tanken bör då vara att miljö och utvecklingsfrågor inte enskilt kan lösas 

utan att dessa är beroende av varandra och således måste lösas samtidigt.  

  

Under svåra förhållanden tvingas människor till mindre fördelaktiga val sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Människor vars sociala eller ekonomiska situation möjliggör inte 

hänsyn till alla aspekter av hållbarhet. Borg (2011) påvisar att sociala och kulturella 

faktorer många gånger anses vara grundläggande anledningar till miljöproblem. Det går 

därför inte längre att ställa bevarandet av miljön mot nödvändigheten till utveckling. 

Detta kan anses förstärka bilden av hållbar utveckling som en helhet.  

 

För att skapa hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv, argumenterar både forskare samt 

internationella organisationer för att de olika dimensionerna av hållbar utveckling måste 

integreras och utvecklas som en helhet. Människor i det globala samhället måste få sina 

grundläggande behov tillgodosedda samt inneha rätten till ett värdigt liv med 

möjligheter. Samtidigt får ekosystemets yttre skikt inte gå förlorat. För att hållbarheten 

ska säkerställas kan inte enbart någon av dimensionerna tillgodoses (SOU, 2004:104).  

 

Då hållbar utveckling ses ur ett holistiskt perspektiv ska utveckling inom någon av 

dimensionerna inte ske på bekostnad av någon annan. Statens offentliga utredning 

(SOU) från 2004 framhäver att hållbar utvecklings tyngd bör ligga vid ett 
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helhetsperspektiv över olika problemområden som rör människan och samhällen. SOU 

(2004:104) uttrycker även att de olika dimensionerna, sociala, ekonomiska och 

ekologiska är länkade till varandra och är varandras förutsättningar och stöd. SOU 

(2004:104) belyser samtidigt att samtliga dimensioner är av lika värde inom hållbar 

utveckling. Oavsett vilken av dimensionerna som berörs ska begreppet betraktas utifrån 

en helhet där de tre dimensionerna förstås och behandlas i ett integrerat sammanhang 

som visas enligt figur 4 nedan (ibid).  

 

 

 

Figur 4. Figuren visar hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv där alla de tre dimensionerna är 

integrerade och utvecklas parallellt. Figuren är vanligt förekommande när ett helhetsperspektiv diskuteras 

och primärkällan har inte kunnat identifieras. Figuren är hämtad från Borg (2011). 
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5 HÅLLBAR UTVECKLING I SKOLAN 
 

Kapitlet nedan ska bringa ljus över hållbar utveckling i skolan utifrån de styrdokument 

som finns och ska utgöra grunden för de stoff som formar undervisningen. Vidare 

kommer även hållbar utveckling att belysas utifrån geografiämnet och den kursplan 

som ämnesinnehållet ska vila på i grundskolan.  

 

5.1 Hållbar utveckling i styrdokumenten 

 

Som belysts tidigare är hållbar utveckling inget eget ämne i skolan utan ska fungera 

som ett övergripande perspektiv som ska finnas med i alla ämnen. Eleverna ska även 

ges stor möjlighet till inflytande i undervisningen (Lgr, 11). Undervisningen inom 

hållbar utveckling fick sitt stora genombrott i början av 1990-talet efter 

Brundtlandsrapporten. Undervisningen ska rikta sig till de olika dimensionerna social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet men delarna ska inte anses separata. 

Undervisningen ska inge en holistisk bild av ämnet där dåtid och nutid formar framtid 

(Björneloo, 2007).  

 

Som riktlinje för hela skolväsendet finns skollagen som innehåller grundläggande 

bestämmelser fastslagna av riksdagen. I skollagen regleras barns rättigheter och 

skyldigheter för elever och vårdnadshavare (Skolverket, 2015). Här går med enkelhet att 

finna kopplingar till hållbar utveckling, främst den sociala dimensionen där stor vikt 

läggs vid mänskliga rättigheter.  

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

(Skollag, 2010, 1 kap 5§). 

 

Svensk skola förespråkar och bygger på demokratiska värderingar, vilket styrks i 

skollagen. En liknande ingång har även FN, som bottnar den sociala dimensionen av 

hållbar utveckling i de mänskliga rättigheterna, allas lika värde och rätt till personligt 

självförverkligande. Vikten av personlig utveckling lyfts även tydligt fram. Dels inom 

ämneskunskaper men också på ett personligt plan. Alla barn och elever ska få möjlighet 

att utvecklas efter egna förutsättningar och nivå.  
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”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål” (Skollag, 2010, 3 kap 3§). 

 

Vidare till läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr-11). I 

Lgr-11 lyfts fyra övergripande perspektiv fram där hållbar utvecklings ståndpunkt är 

tydlig ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Lgr-11, 1, skolans uppdrag).  

 

Perspektiven berör sfärerna historiskt, etiskt, internationellt och miljö. Det historiska 

perspektivet inriktar sig mot att utveckla elevernas förståelse för samtiden men även att 

förbereda dem för framtiden samt inge förmågan till dynamiskt tänkande. Det etiska 

perspektivet ska skapa förutsättningar för eleverna att fatta egna beslut och skapa sig 

egna uppfattningar. Det internationella perspektivet berör elevernas förståelse för det 

globala livet och att skapa en solidaritet med känsla för alla människors lika värde och 

rättigheter. Miljöperspektivet ska bidra till att elever utvecklar en ansvarskänsla för 

miljön samt deras egen påverkan för den lokala och den globala miljön (Lgr-11). 

I de övergripande målen i läroplanen framgår det kopplingar till främst den sociala 

dimensionen där fokus likt i skollagen vilar på mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar.  

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

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 

också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” 

 (Lgr-11, 1). 

  

Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling identifieras tydligt i läroplanen som 

visas här. 

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

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

(Lgr-11, 2,1). 

Egna kopplingar mellan hållbar utveckling och läroplanen kan göras på flera ställen. 

Samtidigt uttalas begreppet övergripande på en heltäckande nivå.  

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola… har fått kunskaper om 

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” (Lgr-11,1). 
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5.2 Hållbar utveckling i geografiämnet 

 

I den inledande texten av ämnets kursplan anges direkt hållbar utveckling som en 

tongivande del i ämnet. Centrala begrepp som ansvarstagande, globalisering, miljö, 

samspelet mellan människan och naturen samt levnadsvillkor tydliggörs.   

 

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors 

ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och 

hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa 

miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor (Lgr-11).  

 

 

I ämnets syfte redogörs för vilka ingångar samt områden ämnet ska rikta sig mot och 

beröra i undervisningen. På flera ställen riktar sig innehållet mot vad som enkelt kan 

kopplas till hållbar utvecklings olika dimensioner. På vissa ställen kan även hållbar 

utveckling identifieras på en övergripande nivå som helhet.  

 

Ämnets syftar till att alla elever ska utveckla sina kunskaper och färdigheter kring 

geografiska förhållanden, platser och regioners olika levnadsvillkor. Dessa 

ämnesfärdigheter riktar sig dels mot den sociala men även de ekologiska samt 

ekonomiska dimensionerna, exempelvis genom tillgången av naturresurser. Ämnet ska 

också syfta till att belysa förhållandet mellan människa, natur och samhälle, hur dessa 

samspelar och vilka konsekvenser eller möjligheter som kan följa där igenom. 

Undervisningen ska också syfta till möjliggörandet av världen till en bättre levnadsplats 

för alla samt ett holistiskt synsätt på världen (Lgr-11).  

 

Genom undervisning i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att öva sin 

förmåga att utveckla kunskaper som kan kopplas till de olika dimensionerna inom 

hållbar utveckling. I ämnets syfte skrivs bland annat följande punkter ut: 

 

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar 

livsmiljöer i olika delar av världen, 

 

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen 

 

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och 

hållbar utveckling (Lgr-11, kursplan geografi) 
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Det centrala innehållet i ämnet delas in i tre olika kategorier, livsmiljöer, geografins 

metoder, begrepp och angreppssätt samt miljö, männsikor och hållbarhet (Lgr-11). Två 

av dessa, livsmiljöer och miljö, människor och hållbarhet, riktar sig mot hållbar 

utveckling. Kopplingen till kategorin geografins metoder, begrepp och angreppssätt är 

dock inte lika tydlig. Inom dessa två kategorier representeras samtliga dimensioner av 

hållbar utveckling vilket är i enlighet med ämnets syfte utifrån hållbar utveckling som 

helhet. Kategorin livsmiljöer ser ut enligt följande i ämnet där hållbar utveckling har en 

tydlig plats. 

 

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors 

levnadsvillkor. 

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringar kan få för 

människan, samhället och miljön i olika delar av världen.  

• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur 

människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.  

• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den 

ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser 

av detta (Lgr-11, kursplan geografi).  

 

Som namnet påvisar finns hållbar utveckling tydligt med i kategorin människa, miljö 

och hållbarhet.  

 

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och 

jordbävningar och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet. 

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. 

• Förekomster av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. 

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstöthet, klimat och naturresurser 
(Lgr-11, kursplan geografi). 
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6 RESULTAT 
 

Följande kapitel presenterar studiens resultat vilket delas in i tre delar. Inledningsvis, 

riktar sig första delen mot de intervjuade lärarnas metoder med arbete inom hållbar 

utveckling. Avsnittet som följer behandlar resultat för lärarnas uppfattning av hållbar 

utveckling ur ett helhetsperspektiv. Den avslutande delen riktas mot lärarnas 

undervisning med fokus på omfattning av de olika dimensionerna. De resultat som 

redovisas nedan bygger på det material som samlats in genom intervjuer med de 

deltagande lärarna. 

 

6.1 Hållbar utveckling i geografiundervisningen 

 

När metoder och ämnesövergripande arbete med hållbar utveckling berörs finns likheter 

mellan lärarnas svar. Samtliga tre lärare medger att de arbetar med hållbar utveckling 

ämnesövergripande. Lärarna förmedlar att stoffet i andra ämnen som berör de olika 

dimensionerna av begreppet har inverkan på deras egen undervisning. Lärare A påvisar 

att den egna undervisningen anpassas efter de andra ämnena och deras innehåll. De 

olika dimensionerna berörs i andra ämnen vilket läraren försöker att förhålla sig till. 

”Många av dessa bitarna kommer ju in även i andra ämnen. I samhällskunskap pratar 

man om I- respektive U-land då kommer vissa pusselbitar in där” (Lärare A). 

 

Lärare B och C påvisar att ämnesövergripande arbete också tas i beaktning i deras 

undervisning. Lärare B menar att den egna undervisningen av hållbar utveckling inom 

geografin samspelar med andra ämnen. Lärare B:s undervisning utgår mer från ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv då B menar att naturvetenskapliga ämnen ofta utgår 

från ett naturvetenskapligt perspektiv.  

 

”Jag försöker se det ur befolkningens och samhällets perspektiv samt hur dessa påverkas istället för 

att lägga tid på hur växthuseffekten fungerar. Det tar de upp i biologin och fysiken. Så vi försöker 

mötas där mellan ämnena” (Lärare B). 
 

De tre lärarna menar samtliga att de inte medvetet gör några didaktiska skillnader i 

undervisningen mellan de olika dimensionerna, men att det kan skilja sig något då varje 

undervisningstillfälle är unikt. Lärarna förmedlar att de använder sig av elevernas egna 

erfarenheter och deras vardag för att försöka förtydliga och göra de olika dimensionerna 

mer greppbara för eleverna.  För att konkretisera hållbar utveckling medger samtliga 
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lärare att aktuella händelser och exempel underlättar för eleverna. Lärare A beskriver 

det så här:  

 

”Så tycker jag att det är viktigt när man arbetar med hållbar utveckling att använda sig av riktiga 

exempel och händelser. Titta på nyhetsklipp eller artiklar. Och också att utgå från eleverna själva. 

Vad gör de eller tänker de om olika saker. Vad har de själva upplevt, så det hamnar lite mer nära 

dem. De två sakerna försöker jag använda mig av” (Lärare A). 

 

6.2 Lärarnas uppfattning om hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv  

 

Resultatet för studien visar att en av tre lärare utgår från ett holistiskt perspektiv när 

denne redogör för sin syn på hållbar utveckling. Läraren menar att dimensionerna inte 

går att särskilja från varandra. För att uppnå en hållbar utveckling krävs att utvecklingen 

samspelar mellan dimensionerna. 

 

De andra två lärarnas utgångspunkt grundar sig i en ekologisk bas på vilka de övriga två 

dimensionerna vilar. Enligt de två lärarna härstammar grunden till utveckling från 

jordens resurser genom vilka människan lever och försöker skapa hållbarhet. Dessa 

lärare värdesätter inte endast den ekologiska dimensionen utan förmedlar samtidigt att 

samtliga dimensioner behövs och är nödvändiga för att uppnå hållbarhet. Inledningsvis 

kommer lärare A:s syn på hållbar utveckling att belysas för att sedan övergå till lärarna 

B och C.  

 

Lärare A förklarar att begreppet bör betraktas som en helhet där samtliga av de tre 

dimensionerna påverkar varandra. Förändring inom en dimension medför ofta även 

förändringar i en annan. På det viset bygger dimensionerna upp varandra och skapar 

därigenom en hållbarhet. ”De tre benen hänger ihop och påverkar varandra. Det går 

inte riktigt att lösgöra dem från varandra. Det handlar om både individ och stort” 

(Lärare A).  

 

Läraren A menar att alla dimensioner av hållbar utveckling bidrar med viktiga aspekter 

för att utvecklingen hos individer och samhällen ska ske hållbart. Den sociala 

dimensionen med fokus på jämställdhet, utbildning, lika möjligheter för alla människor 

är grundläggande för att nå en hållbar utveckling. Då grundläggande sociala faktorer 

förbises skapas klyftor som är ohållbara. ”Ska utvecklingen gå framåt så kan det ju inte 
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vara skillnader mellan män och kvinnor, vad man har för möjligheter och rättigheter 

eller att man är olika värda i en familj, det funkar inte” (Lärare A).  

 

Alla dimensionerna kan knytas till varandra på olika sätt beroende på kontext. Den 

ekonomiska dimensionen sammanlänkas enligt lärare A med de andra då den i vissa fall 

orsakar en icke hållbar utveckling. Den skapar också förutsättningar för hållbar 

utveckling inom övriga dimensioner. ”ekonomi är en orsak, men samtidigt en 

förutsättning för att få ordning på det sociala och det miljömässiga och vad det 

innebär” (Lärare A).  

 

Lärare A motiverar vikten av varför hållbar utveckling bör angripas ur ett 

helhetsperspektiv genom att alla människor på jorden lever olika liv med olika 

förutsättningar. Att det ter sig så kräver en utveckling som riktar sig mot samtliga 

dimensioner av hållbar utveckling. Läraren menar att de olika dimensionerna ger 

varandra möjligheter. Exempelvis kan framsteg i den sociala dimensionen generera 

positiva effekter i någon annan, eller både den ekonomiska eller ekologiska 

dimensionen. Enligt läraren kan det genom att endast beakta en dimension riskera att 

förminska de andra och således skapa en icke hållbar utveckling.  

 

”Det är svårt att köra 100 % på något. För om du kör hundra på ekonomin och att den ska 

utvecklas, då sker det ofta på bekostnad av någonting. Satsas det rakt av på miljön, då sker det på 

bekostnad av någonting” (Lärare A). 

 

De två andra lärarna har en utgångspunkt som grundar sig i en ekologisk bas som 

visades i figur 3. Där anses den ekologiska dimensionen som fundamental för 

utveckling inom de andra dimensionerna. Lärare B menar att det måste finnas en balans 

mellan hur mycket resurser människan förbrukar och hur mycket jorden klarar av att 

producera. Lärare B uttrycker det så här: 

 

”Jag är nog av den meningen att man lägger det ekologiska som bas. Det är ändå vår värld som vi 

bygger allting på. Utan att jorden ger oss de resurser som vi behöver så kommer det inte finnas 

någon social eller ekonomisk hållbarhet för vi bygger vårt samhälle efter vad vi har för möjligheter” 

(Lärare B). 

 

Lärare C uttrycker sig enligt en liknande tankegång där läraren utgår från en ekologisk 

dimension. C menar att vi lever av naturens resurser och dess sårbarhet utgör grunden 

för de andra dimensionernas utveckling. Den sociala och ekonomiska dimensionen kan 

gå i cykler medan naturen inte lika enkelt ändrar riktning. Ekonomin går ständigt i 



 

 35 

konjunkturer och den sociala dimensionen förändras med stora händelser i världen. 

Naturen har enligt lärare C svårare att reparera sig själv och kan övergå till ett tillstånd 

som blir definitivt. Läraren förmedlar detta enligt följande:  

 

”Vi ska leva på ett sätt att allt ändå finns kvar till sen. Att allt hela tiden går i cykler men att det inte 

bara ska ta stopp. Det är det som händer när djurarter och växter försvinner, då blir det inte 

hållbart. Men ett samhälle ska fungera. Det ska inte gå under för att man misshushållar med vad det 

än må vara, det sociala eller så. Men det är ekologin man hamnar i mest. Det är så mycket mer 

(Lärare C). 

 

Även om de två lärarna utgår från den ekologiska dimensionen som grund menar de 

båda att ett helhetsperspektiv av hållbar utveckling är av vikt. Lärare B förmedlar att de 

olika dimensionerna är svåra att bryta ut från varandra och att endast beröra en av dessa, 

utan att glida mellan och beröra de olika tillsammans, är svårt. 

 

”De ska ju liksom överlappa varandra de olika delarna av hållbarhet. Att stanna vid ett perspektiv 

är nästan omöjligt. Man trasslar lätt in sig mellan dimensionerna och är inne på alla delarna. Skulle 

vi inleda med att diskutera en dimension så hamnar vi snabbt i en annan” (Lärare B). 
 

Lärare C är inte lika tydlig i sin beskrivning av hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv. C menar att ett helhetsperspektiv av hållbar utveckling fungerar som 

ett slags ideal. Alla delar behövs och skapar möjlighet för varandra. Genom arbete med 

social och ekonomisk hållbarhet ökar samtidigt möjligheterna till en ekologisk hållbar 

utveckling. ”Man behöver alla perspektiven i samhället. Man måste se att det ena 

spiller över till det andra” (Lärare C). 

 

Lärarna B och C uttrycker båda att anledningen till varför hållbar utveckling bör ses ur 

ett helhetsperspektiv är att skapa en balans mellan dimensionerna. Genom en balans 

mellan dimensionerna uppnås en hållbar utveckling där en dimension påverkar en 

annan. De båda lärarna menar, oberoende av varandra, att fokus på utveckling endast 

inom en dimension påverkar de andra dimensionerna. Lärare B uttrycker att ”det finns 

en tydlighet i helheten, men en luddighet i respektive dimension, de är inte skilda, det är 

ju egentligen en sak också” (Lärare B). 
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6.3  Skillnad i omfattning mellan dimensionerna av hållbar 

utveckling 

 

Lärare A uttrycker att den egna undervisningen grundar sig i hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv där FN:s definition av begreppet fungerar som utgångspunkt. Att 

inleda likt denna metod riktar sig, enligt lärare A mot att få eleverna att förstå att hållbar 

utveckling inte endast handlar om framtiden. Läraren ämnar förmedla att nutidens 

levnadssätt påverkar framtida generationer och deras möjligheter. Med den 

utgångspunkten förflyttar läraren fokus mot de olika dimensionerna separat. 

Dimensionerna sammanflätas sedan till ett integrerat perspektiv där samtliga 

dimensioner påverkar varandra. Läraren uppger att även om dimensionerna berörs 

separat skiljer det sig i vilket utrymme de får av undervisningen.  

 

Resultatet riktat mot omfattningen mellan de olika dimensionerna visar på en ojämn 

fördelning. Lärare A uppger att undervisningen riktad mot den ekologiska och 

ekonomiska dimensionen utgör övervägande delen av undervisningen. Tidsfördelningen 

mellan dessa dimensionerna är ungefär lika. Läraren uppskattar att den sociala 

dimensionen hamnar i bakgrunden av de andra två och får inte samma uppmärksamhet 

även om den berörs.  

 

”Det sociala är det jag kör minst, medans det ekonomiska och det ekologiska hamnar ganska så 

lika. Ofta blir det lite mindre av det ekologiska för det kör de en del i andra ämnen. Men totalt sett, 

ekonomiskt och ekologiskt hyfsat lika. Socialt blir nog lite mindre. Det hamnar lite i bakgrunden fast 

det finns med hela tiden” (Lärare A). 
 

Lärare B beskriver att den egna undervisningen inom hållbar utveckling ofta utgår från 

ett helhetsperspektiv med fokus på att beröra och förmedla vad hållbar utveckling är. 

Läraren påvisar att helhetsperspektivet fokuserar på att dimensionerna går ihop och 

flyter in i varandra för att sedan övergå till att behandlas var för sig. Betraktas 

omfattningen i undervisningen medger läraren samtidigt att fördelningen mellan de 

olika dimensionerna skiljer sig till stor del. I undervisningen uppskattar B att den 

ekologiska dimensionen oftast behandlas först och får övervägande del tid av 

undervisningen. Näst mest uppmärksamhet riktas mot den ekonomiska dimensionen och 

den sociala dimensionen får liten uppmärksamhet. Läraren uppskattar förhållandet 
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mellan de olika dimensionerna som 60% inom den ekologiska, 30% inom den 

ekonomiska och 10% inom den sociala dimensionen.  

 

”Det brukar börja med hållbar utveckling som stort och sedan de tre dimensionerna, att få ihop de 

olika delarna. Sen börjar jag ofta med den ekologiska biten och glider sen in i det ekonomiska. Vi 

kommer nog svagare in på det sociala perspektivet. Det är nästan så att det är för svagt egentligen” 

(Lärare B). 
 

Lärare C förklarar att den egna undervisningen inleds med fokus på hållbar utveckling 

ur ett helhetsperspektiv. Då integreras de olika perspektiven i varandra, likt modellen 

som visats i figur 4 tidigare i uppsatsen. Läraren övergår senare mer åt att fokusera på 

att grundläggande förklara vad de olika dimensionerna innebär. ”Det ekologiska har de 

koll på, sen får man mer förklara att det ekonomiska är det och det sociala är det” 

(Lärare C).  

 

I undervisningen som omfattar hållbar utveckling skiljer det sig i omfattningen mellan 

de olika dimensionerna medger C. Resultatet visar att undervisningen är ojämnt 

fördelad. Majoriteten av undervisningen riktas mot det ekologiska perspektivet, vilket 

utgör mellan cirka 80–90% av undervisningstiden. Endast en liten del, 5–10% av 

undervisningen ägnas åt de två andra dimensionerna. Lärare C förklarar följande:  

 

”Det ekologiska tar ju majoriteten av tiden. Sen kanske det ekonomiska och sociala får 5–10% var. 

Det är inte så tydligt. Jag hade nog viljat ha det tydligare för eleverna men det har jag nog inte. 

Man försöker ju väva in det men det är mer hur naturen påverkas och hur vi sliter på den. Det är 

inte så mycket av det andra utan mest ekologiskt” (Lärare C). 
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7 ANALYS 

I följande kapitel kommer resultaten för studien att analyseras utifrån det material som 

tidigare lyfts fram i uppsatsen. Kapitlet delas in i två delar där varje del speciellt riktar 

sig mot en av de centrala forskningsfrågorna för uppsatsen.  

 

7.1 De tre dimensionerna inom hållbar utveckling uppvisar 

obalans i fördelningen i undervisningen  

 

Som påvisats i resultatkapitlet finns det skillnader i omfattningen mellan de olika 

dimensionerna i de deltagande lärarnas undervisning. Samtliga av de tre lärarna 

uttrycker att de inleder sin undervisning utifrån hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv där de olika dimensionerna är integrerade i varandra. Istället för att 

låta denna helhetssyn influera hela lärarens undervisning övergår de snart till att skjuta 

undan en eller flera av dimensionerna. Gemensamt för de tre lärarna är att alla uppger 

att det är den sociala dimensionen som får minst tid och uppmärksamhet i 

undervisningen. Om fördelningen mellan dimensionerna sätts i relation till lärarnas 

grundsyn av hållbar utveckling går det att identifiera vissa mönster i deras undervisning. 

 

Den lärare som uttryckt en bild av hållbar utveckling ur ett holistiskt perspektiv tenderar 

att fördela undervisningstiden mer jämnt mellan den ekologiska och den ekonomiska 

dimensionen. Utöver de dimensionerna ägnas den sociala dimensionen mindre 

uppmärksamhet i undervisningen.  

 

De två lärare som uttryckt att hållbar utveckling grundar sig i en ekologisk bas på vilken 

de andra två dimensionerna vilar, fördelar sin undervisning annorlunda. Dessa lärare 

tenderar att sätta den ekologiska dimensionen i fokus och tillägna denna större delen av 

undervisningstiden. Den ekonomiska och den sociala dimensionen står tydligt i 

bakgrunden av den ekologiska. Ur ett helhetsperspektiv som visas i figur 4 ovan, äger 

en hållbar utveckling rum då utvecklingen befinner sig i mitten av de tre dimensionerna. 

Då någon dimension hamnar i bakgrunden i undervisningen kan det anses svårt att 

befinna sig i centrum av cirklarna och således förespråka hållbarhet.  
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Utifrån de svar som de tre lärarna uppger i intervjuerna angående omfattningen i deras 

undervisning förekommer en obalans mellan de olika dimensionerna. Denna obalans 

leder dels till att undervisningen inte fullt ut överensstämmer med styrdokumenten där 

främst den sociala dimensionen ges större utrymme. Den kan även leda till att elevernas 

kunskaper inom hållbar utveckling inte inkluderar samtliga dimensioner och därför 

komplicerar hållbarhetsfrågor i framtiden. 

 

Utifrån studiens resultat går det att argumentera för att lärarnas förhållningssätt och 

grundsyn över hållbar utveckling formar deras undervisning. Enligt hermeneutisk teori 

påverkar en individs förförståelse hur ett fenomen uppfattas. Egna erfarenheter, 

värderingar och kunskaper kommer att forma dina upplevelser och kan även påverka 

tolkningen av ett fenomen eller en händelse. Lärarnas förförståelse för hållbar 

utveckling formar deras undervisning där de olika dimensionerna ges olika utrymme 

beroende på hur lärarnas grundsyn av begreppet ser ut.  

 

Den sociala dimensionens undertryckta undervisningsutrymme kan samtidigt anses 

förvånande. Mjuka faktorer som faller under den sociala dimensionen är tydligt 

representerade i skollag samt läroplan vilket gör den svår att bortse ifrån i ämnet. Flera 

forskareinom fältet, exempelvis Borg (2011),  tillsammans med FN belyser även vikten 

av att de olika perspektiven utvecklas parallellt för att uppnå en hållbar utveckling.  

 

Kursplanen för geografi uttrycker samtidigt ett tydligt fokus på hållbar utveckling och 

miljö vilket möjliggör stort utrymme för den ekologiska dimensionen även om de andra 

dimensionerna inte kan förbises. Om lärarnas undervisning inte riktar sig mot alla 

dimensioner av hållbar utveckling kommer möjligen inte eleverna förstå att dessa tre 

samspelar med varandra och tillägna sig en djupare förståelse för hållbarhet. 

 

7.2 Anledningar till att den sociala, ekonomiska och ekologiska 

dimensionen behöver bindas samman 

 

De tre lärarna som deltagit i studien har något olika bilder av hållbar utveckling. Trots 

deras olika uppfattningar och utgångspunkter av begreppet finns det vissa likheter ur ett 

helhetsperspektiv. Lärarna B och C, vars grundsyn baseras på den ekologiska 

dimensionen menar fortfarande att alla dimensioner av hållbar utveckling är viktiga. 
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Lärarna uttrycker att det är nödvändigt med en balans mellan de olika dimensionerna då 

dessa påverkar och skapar möjligheter för varandra. Denna balans existerar dock inte i 

lärarnas undervisning. Om det värdesätts av lärarna att ha en balans mellan de olika 

dimensionerna för att uppnå en hållbar utveckling borde detta avspeglas i 

undervisningen. Att skapa ett jämnare förhållande mellan de olika dimensionerna i 

undervisningen kan underlätta för eleverna att se hållbar utveckling som en helhet. Det 

kan även öka elevernas förståelse för dimensionernas mening och beroende av varandra.  

 

Genom bilden som lärarna B och C förmedlar över sin undervisning kan det anses svårt 

att göra en djupare analys över hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. Perspektivet 

av hållbar utveckling som helhet fungerar mer som en idealbild för lärare C:s 

undervisning än som en genomgående röd tråd. Lärarna förmedlar att den sociala, 

ekonomiska och ekologiska dimensionen alla är viktiga och att en balans mellan 

dimonsionerna är nödvändig. De två lärarnas helhetssyn av hållbar utveckling har en 

stark utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. Denna formar deras undervisning i 

stor utsträckning, vilket leder till att ett helhetsperspektiv endast utgör inslag i 

undervisningen.  

 

Lärare A förmedlar att de olika förhållandena för människor och samhällen världen över 

kräver att arbete med hållbarhet rör sig över hållbar utvecklings samtliga dimensioner. 

Med världens ojämna förhållanden är det inte tillräckligt att endast arbeta mot 

förbättringar inom en av hållbar utvecklings dimensioner då de skapar möjligheter för 

varandra och de alla är nödvändiga för ett drägligt liv.  

 

Genom arbete med social och ekonomisk hållbarhet ökar möjligheterna till en ekologisk 

hållbar utveckling. Grundläggande kvalitet inom samtliga dimensioner motverkar att 

människor fattar icke hållbara beslut då de saknar valmöjligheter. När hållbarhet inom 

någon dimension genererar positiva effekter inom de andra dimensionerna stärks vikten 

av ett helhetsperspektiv av begreppet. 

 

Samtliga lärare i studien förmedlar att den sociala, ekonomiska och ekologiska 

dimensionen är av samma värde. Trots detta hamnar den sociala dimensionen ofta i 

bakgrunden. Agenda 21 påvisar att de olika dimensionerna inte kan ses som individuella 

delar utan att dessa måste utvecklas parallellt. Ska detta kunna ske krävs att kommande 
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generationer har kunskap om samtliga delar. Borg (2011) förmedlar att de olika 

dimensionerna står i beroende till varandra och problem inom dessa måste lösas 

tillsammans. Något som kan bli problematiskt om undervisningen inte riktar sig åt en 

fullständig bild av hållbarhet. Att de tre lärarna visar medvetenhet om ett 

helhetsperspektiv bidrar till att det finns grunder för arbete mot en hållbar utveckling 

som rör sig inom alla dimensioner.  

 

7.3 De tre dimensionerna ur ett helhetsperspektiv och hur 
omfattningen mellan dimensionerna i skolan påverkas 

 

Då förhållanden ser olika ut för olika människor över hela världen är det inte tillräckligt 

att endast ta hänsyn till en av de tre dimensionerna. Att endast ta hänsyn till en eller att 

utelämna någon av dimensionerna kan generera en obalans och således skapa en icke 

hållbar utveckling. I ett integrerat perspektiv skapar hållbar utvecklings dimensioner 

möjligheter för varandra och utveckling i någon av dimensionerna kan medföra positiva 

effekter även i de andra. Om utveckling riktas mot en av dimensionerna kan det istället 

vara på bekostnad av de andra. Ett sådant scenario kan samtidigt försätta människor i 

situationer där de, utan val, tvingas till icke hållbara alternativ.  

 

En grundsyn på hållbar utveckling som inte utgår från ett helhetsperspektiv kan 

samtidigt leda till obalans mellan dimensionerna i undervisningen. Resultatet visar att 

lärarnas grundsyn formar deras undervisning. Den egna uppfattningen, medveten eller 

omedveten, påverkar undervisningen och bidrar hos samtliga lärare till att den sociala 

dimensionen tydligt hamnar i bakgrunden. För att en hållbar utveckling ska ske krävs att 

utvecklingen befinner sig i centrum mellan de olika dimensionerna. För att 

undervisningen ska förespråka en sådan utveckling bör den således innehålla samtliga 

dimensioner och att förhållandet mellan dessa är jämnt fördelat. I en sådan undervisning 

får dimensionerna gärna flyta mellan och, vävas in i, varandra. Eleverna ges också då 

chansen att tillägna sig kunskaper om hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. Om 

undervisningen brister i att belysa samtliga dimensioner kan det leda till att eleverna får 

svårt till att förstå hur de olika dimensionerna påverkar varandra och tillgodose sig en 

djupare förståelse för hållbar utveckling.  
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8 DISKUSSION 
 

Som lyfts fram tidigare i uppsatsen, har hållbar utveckling en stark ställning genom 

läroplan och skollag. Främst lyfts den sociala och den ekologiska dimensionen fram. 

Den ekonomiska dimensionen rör inte fullt ut bestämmelser för elever, barn samt 

vårdnadshavare och deras rättigheter och skyldigheter och är därför inte lika tydligt 

framskriven. Noterbart är samtidigt att hållbar utveckling ofta explicit nämns 

tillsammans med miljö eller kopplingar till den ekologiska dimensionen. Att det 

förhåller sig på detta viset skulle kunna vara en anledning till att många, lärare som 

elever, ofta sammanlänkar hållbar utveckling med den ekologiska dimensionen. Det 

bidrar samtidigt, i min mening, till att den ekologiska dimensionen sätts i en position 

som förknippas med hållbar utveckling och att de övriga dimensionerna inte får samma 

tydliga plats inom begreppet.  

 

För att främja ett holistiskt perspektiv av hållbar utveckling och stärka den sociala och 

ekonomiska dimensionen skulle det möjligen vara positivt om dessa uppmärksammades 

i styrdokumenten. Om hållbar utveckling explicit nämns tillsammans med sociala och 

ekonomiska faktorer kan det bidra till en mer jämnställd bild mellan dimensionerna. 

Mänskliga rättigehter har stor plats i styrdokumenten och att få det till sig på ett sådant 

tydligt sätt kan förstärka hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. En sådan tydlighet 

skulle möjligtvis också ge ökat utrymme till de dimensionerna som lärarna i studien 

uppger hamnar i skymundan till förmån för den ekologiska dimensionen.  

 

Då hållbar utveckling inte i samma utsträckning uttalas i läroplanen tillsammans med 

sociala faktorer, anser jag att lärarna har en viktig roll i att förmedla samtliga 

dimensioner av hållbarhet. Om inte, riskerar eleverna att få en snedvriden bild av 

hållbarhet.  Med snedvriden avser jag då inte felaktig, endast ett missförhållande mellan 

de olika dimensionerna.  

 

Undervisningen i svensk skola ska grunda sig på vetenskapliga grunder och beprövade 

erfarenheter. FN kan anses som en stor aktör i det globala samhället och driver frågan 

om en hållbar utveckling och hur en sådan ska uppnås. Av denna anledning är det i min 

mening, inte fel att luta sig mot deras syn på hållbarhet, när det gäller skolans 

undervisning. Då flera av FN:s rapporter förespråkar ett holistiskt perspektiv av hållbar 
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utveckling borde, enligt mig, således också skolans undervisning riktas mot ett sådant 

perspektiv. 
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9 SLUTSATS 
 

Som påvisats i den här studien lyfter dels FN, men även forskning inom fältet 

exempelvis från Svensson Smith, fram vikten av att hållbar utveckling ses ur ett 

holistiskt perspektiv. De olika dimensionerna är då integrerade och bidrar till varandras 

utveckling. För att en hållbar utveckling ska vara möjlig krävs en balans mellan de olika 

dimensionerna. Då dimensionerna ses ur ett integrerat perspektiv, där ett samband 

mellan dessa möjliggör vidare utveckling, finns stora vinster att göra för människa, 

miljö och samhälle. Samtidigt ser förhållandena enormt olika runt om i världen vilket i 

min mening stärker vikten av att angripa problematiken över bred front, inom de tre 

dimensionerna.  

 

De olika förhållningssätten till hållbar utveckling formar till stor del hur arbete mot en 

hållbar utveckling sker. Studiens resultat visar att lärarnas grundsyn på hållbar 

utveckling till stor del formar deras undervisning. För att sprida kunskap som rör 

samtliga dimensioner och således möjliggöra en hållbar utveckling krävs att 

omfattningen mellan dimensionerna är mer lika. Den sociala dimensionen hamnar ofta i 

bakgrunden och läraren får därför en viktig roll i att framhäva faktorer som mänskliga 

rättigheter och jämlikhet och vilka vinster detta kan medföra även inom de andra 

dimensionerna. Då dels FN och de globala målen riktar sig till samtliga dimensioner av 

hållbar utveckling bör även undervisningen i skolan göra så.  
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BILAGOR 

Bilaga A, Intervjuguide 

 

Varför bör de tre dimensionerna ekologi, ekonomi och socialt länkas samman 

inom hållbar utveckling: 

Hållbar utveckling anses ofta som ett svårdefinierat begrepp. I Brundtlandrapporten 

används definitionen ”hållbar utveckling är utveckling som möter nutidens behov utan 

att riskera att påverka kommande generationers möjlighet att möta deras”. 

Hur ser du på hållbar utveckling? 

 

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

Det ekologiska perspektivet inriktar sig främst mot frågor som kopplas till hållbar 

utveckling kring miljön, det ekonomiska till ekonomisk hållbar utveckling och det 

sociala mot social hållbarhet.  

Skulle du kunna beskriva hur du ser på de olika perspektiven? 

 

Kan du beskriva hur du uppfattar att de olika perspektiven förhåller sig till varandra? 

Om du tänker efter lite, hur rankar du de tre dimensionerna i betydelse? 

 

Hur ser fördelningen ut överlag mellan de olika dimensionerna inom 

geografiundervisningen i dagens skola: 

Jag är nyfiken på hur du inom geografiämnet väljer att arbeta med hållbar utveckling. 

Kan du förklara hur din undervisning inom hållbar utveckling ser ut överlag? 

 

Jag önskar att du försöker beskriva hur din undervisning ser ut inom de olika 

dimensionerna av hållbar utveckling? 

 

Kan du skatta en omfattningsordning mellan de tre dimensionerna i din praktiska 

undervisning?  

 

Använder du några speciella undervisningsmetoder och didaktiska knep för 

undervisningen inom hållbar utveckling?  

 

Om så- skiljer dessa sig mellan de olika dimensionerna? 



 

 49 

Bilaga B, Missivbrev  

Hej, jag är ämneslärarstuderande vid Linnéuniversitetet på campus här i Kalmar. 

Ämneskombinationen jag har valt är idrott och hälsa samt geografi. Jag är nu inne på 

fördjupningskursen i geografi och därmed i full gång med att skriva min 

kandidatuppsats. Ämnet som jag ägnar mig åt är ”hållbar utveckling”.  

 

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

Det ekologiska perspektivet inriktar sig främst mot frågor som kopplas till hållbar 

utveckling kring miljön, det ekonomiska till ekonomisk hållbar utveckling och det 

sociala mot social hållbarhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de tre 

perspektiven socialt- ekonomiskt- och ekologiskt inom hållbar utveckling kan ses som 

en helhet. Syftet riktar sig även mot att undersöka om det ekologiska perspektivet av 

hållbar utveckling får större utrymme inom ramarna för geografiundervisningen i skolan 

än de sociala och ekonomiska. För att bringa klarhet i detta har jag undersökt relevant 

forskning inom ämnet men avser också att ta del av yrkesverksamma geografilärares 

uppfattningar och erfarenheter för att få så djup bild som möjligt. 

  

Intervjun jag vill be dig om att delta i består av frågor som kan besvara studiens syfte 

och kommer att ta cirka 15-20 minuter. I studien tar jag full hänsyn till forskningsetiska 

principer vilket innebär att ditt deltagande är helt frivilligt. Du väljer själv om du vill 

avbryta intervjun eller om det är någon fråga du inte vill svara på. Du har rätten att 

förhålla dig anonym i studien och alla dina uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Resultatet för studien kommer endast användas i uppsatsen och inte i 

andra ändamål. 

 

Jag skulle samtidigt också vilja be om din tillåtelse att spela in ljudupptagning under 

intervjun. 

 

Om du har några frågor tveka inte att höra av dig till mig eller min handledare,  

vänligen Carl Warelius, cw222hs@student.lnu.se 

Handledare, bosse.hansson@lnu.se  

 

 

mailto:cw222hs@student.lnu.se
mailto:bosse.hansson@lnu.se
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Bilaga C, Transkribering av intervju A 

 

Intervjuare- Inledningsvis vill jag att du berättar kort om din utbildning och din 

yrkesbehörighet och Hur länge du har arbetat som lärare? 

Respondent- Jag började arbeta som lärare 2002 på denna skolan. Innan dess utbildade 

jag mig till lärare i SO, samtliga fyra ämnen, här i Kalmar. Så jag har 40 HP i alla de 

ämnena. Jag har undervisat i geografi under hela min tid som lärare.  

 

Intervjuare- Är det bara på högstadiet du har arbetat? 

Respondent- Ja det är bara på högstadiet. 

 

Intervjuare- Många uttrycker att HUT är ett svårdefinierat begrepp, FN har varit noga 

med att definiera begreppet som ska gälla. I Brundtlandrapporten definieras begreppet 

enligt följande: Hållbar utveckling är utveckling som möter nutidens behov utan att 

riskera att påverka kommande generationers möjlighet att möta deras. 

Kan du beskriva hur du ser på HUT? 

Respondent- När jag undervisar om HUT och när man pratar om det med en klass så 

handlar det ju om att få dem att inse lite att, så som vi lever här och nu påverkar både 

oss och framtiden och få dem att bli lite medvetna krig det. Det handlar inte om att få 

dem att tro att man ska gå tillbaka till stenåldern och inte använda teknik och så där. 

Men man ska vara medveten om att det inte bara är här och nu, utan att det finns ett 

större perspektiv. Det är väl lite det som jag ser som HUT. Att vi måste agera och vara 

på ett sätt som funkar i längden. Sen utifrån det då se litegrann både från individ och 

nationellt och globalt. 

 

Intervjuare- Är det mycket fokus på vad de kan göra i sitt eget levnadssätt. 

Respondent- Både och. För ofta om man pratar om det ekonomiska eller miljö och så 

där så blir det ganska stort, växthuseffekt och så där och det blir ju lite mer teoretiskt. 

Men sen försöker man ju ändå få ner det till vad de som individ faktiskt kan göra. För 

någonstans är det ju den lilla individen tillsammans som gör att det blir stort. Vi pratar 

mycket om vad de själva gör och om det finns något man kan ändra på utan att 

egentligen förändra sitt sätt att leva på. Så brukar de få sitta och diskutera, de är sådana 

småsaker som att de får skjuts till skolan trots att man har 1,5 km hit och de skulle 

kunna gå eller cykla.  

Lite utifrån vad man konsumerar så pratar vi om vad för något de äter och vart ifrån i 

världen det kommer, det påverkar ju också. Om de överhuvudtaget är medvetna om det. 

Eller kläderna som de har på sig, om någon kollar på lappen vart det står made in. Det är 

mycket sydost Asien. Ne men så även om man pratar globalt så måste man ju 

någonstans ner till dem, tror jag så att det blir mer lättbegripligt och ser att även om det 

är något stort så ligger det ju ändå nära dem. Även om vi i Sverige inte får de här stora 

miljökonsekvenserna, det är ju inte här det extrema vädret finns, djuren dör ut och 

regnskogen skövlas. Det blir ju inte deras vardag så man måste på någonstans ändå få 

ner det till deras vardag. Så någonting brukar jag tänka.  
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Intervjuare- Vi nämnde lite kort att det finns tre olika dimensioner av HUT. Skulle du 

kunna beskriva hur du ser på de olika dimensionerna? 

Respondent- Nej men jag tycker när man undervisar om det så är det nog lite som du sa 

innan att man gärna hamnar i det här ekologiska eller miljömässiga. Men jag tycker 

ändå att det är viktigt att man får med de olika tårtbitarna för det handlar ju mycket om 

man ska ha en HUT så ska det ju vara för alla. Inte för några eller för vissa. Och då 

kommer man ju in på det här sociala och ekonomiska. Nu kan jag inga siffror men det 

är ju si och så många, runt 1,2 miljarder i världen som lever under existensminimum. 

Och det är ju klart ingen HUT att ha 1/7 som lever i extrem fattigdom.  

Eller om man tar Sverige, det finns ju fattigdom här också även om den kanske inte är 

på den nivån och då behöver man ju prata om det och det är med det sociala ed boende 

och skola och sådana grejer också. Det hänger ju liksom ihop på något sätt det går ju 

inte att riktigt bara ta en pusselbit tycker jag.  

 

Intervjuare- För det finns ju de som har lite olika tänk som menar att måttet på 

utveckling är ekonomisk tillväxt och mycket i världen och samhället styrs av ekonomi. 

Att bara se till en sådan utveckling kanske gör att andra dimensioner åsidosätts eller att 

det blir på bekostnad av just dessa. 

Respondent- Jo men så är det ju, ligger ju väldigt långt fram överallt, så är det ju. Men 

någonstans tänker jag att utveckling och ekonomi är också en förutsättning för att få 

ordning på det sociala och det miljömässiga och allt vad det är. Jag tycker inte riktigt att 

det går att lösgöra det. För om man har bara ekonomi, då blir det vinning för bara några 

få. Man måste ju få någon form av, lite så där minska klyftorna, så att det blir 

ekonomiskt hållbart för alla. Det kan ju inte vara toppen på ett isberg som gynnas eller 

vissa länder. Och ska man få ordning på det miljömässiga så är ju kanske ekonomi både 

en orsak och en förutsättning för att få ordning på det. För vi lär ju inte sluta att köra bil 

men med ekonomi och utveckling så kanske man kan köra på ett mer miljövänligt sätt 

eller minska utsläpp eller använda andra bränslen eller vad det nu är. Men om man inte 

har ekonomi så utvecklar man ju inte det.  

 

Intervjuare- Det finns ju olika sätt att se på det tex med behovstrappor och så vidare att 

människan behöver vissa grundläggande faktorer som näring, vatten och luft för att 

kunna överleva. Men också sociala meningsfulla relationer, närhet och en ekonomi för 

att kunna köpa vissa saker. Skulle du kunna ranka dessa på något sätt? 

Respondent- Jag tycker det är svårt att rangordna vilket som kommer först men det klart 

att äta drick behöver man ju göra först annars så dör vi och då måste man få ordning på 

det där med fattigdom och så där. Men sen är det ju klart ska man få en HUT så att man 

tänker att man ska lite solidariskt dela med sig och sådär måste man ju också kunna 

tänka att inte bara jag ska överleva eller ha det ekonomiskt bra utan vi måste ju få en vi-

känsla och där kommer ju också det här sociala med jämställt och de bitarna in. Ska 

utvecklingen gå framåt så kan det ju inte vara stora skillnader mellan män och kvinnor 

tex i en familj, vad man har för möjligheter och rättigheter eller skola eller att man är 

olika värda i en familj för det funkar ju inte. Och det klart om man är där det handlar om 

att överleva då skiter man ju egentligen helt fullständigt i miljön. Jag måste ju äta först 
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då kan jag inte fundera på den där regnskogen, behöver jag någonstans att odla så 

hugger jag ned den.  

 

Intervjuare- Nöden har ingen lag? 

Respondent- Ja men så är det ju. Men om man däremot kommer upp lite så där så 

kanske man har råd eller möjlighet att göra andra val. Tex använda andra 

odlingsmetoder så att man inte behöver hugga ned lika mycket eller vad det kan vara.  

 

Intervjuare-  Jag har reflekterat lite. I vissa fall kan det ju bli att ekonomi kan bli en 

grundläggande faktor för att kunna ta hänsyn till övriga perspektiv. 

Respondent- Jo men så är det ju. Tittar man lite i ett samhälle som Sverige där det ändå 

är hyfsad välfärd och alla har en rimlig nivå till någon slags välfärd så är det ju så att 

levnadsstandarden hänger ihop med både den egna ekonomin och även samhällets 

ekonomi. Att man har, eller vad har man råd att lägga pengarna på då kan man ju också 

på olika sätt styra   eller rikta för att förbättra ekonomiskt för vissa grupper eller jobba 

socialt eller miljömässigt. Man kan införa punktskatt på bensin. Eller vad man nu vill. 

Men klart är man in ett land där en större del av invånarna lever under extrem fattigdom 

och kanske staten har en begränsad pengapåse så är det klart att de måste välja på ett 

helt annat sätt. Och då kanske miljön sätts åt sidan. Jag tror att ekonomin någonstans 

som jag sa innan, både kan vara en förutsättning eller en drivkraft men det är ju också 

den som på nåt sätt skapar en viss girighet. Kanske att man vill ha, eller att länder vill 

ha, för det ser man i det där FN-diskussionerna kring utsläpp och sånt att det är inte så 

att de länderna som är välutvecklade backar på bekostnad av att någon annan ska få öka.  

I vinstens tecken så blir det ofta så också att man utnyttjar länder med kanske svagare 

miljömässig lagstiftning, då lägger man sin fabrik där. Eller där man kan utnyttja 

arbetskraft på något sätt och så. Det går inte riktigt att lösgöra det ena perspektivet från 

det andra.  

 

Intervjuare- Om vi går in lite mer på just din undervisning, skulle du kunna beskriva hur 

din undervisning inom HUT ser ut överlag? 

Respondent- Ofta när man kör ett arbetsområde med HUT, det blir ju så att många av 

dessa bitarna kommer man ju in på även i andra arbetsområden. Ibland i 

samhällskunskap så pratar man ju om i respektive u-landperspektiv och då kommer 

vissa pusselbitar in där. Men ofta brukar jag börja i någon form av ände, vad är HUT? 

Eller vad tänker dom på när de hör ordet HUT. Sen där ifrån gör jag som tre ben eller 

tre pilar med det sociala, ekonomiska och det ekologiska perspektivet. Så brukar jag 

kolla på FN och deras definition som de har för många elever tror ju att HUT bara 

handlar om framtid men det handlar ju egentligen om ”här och nu” som gör att det ska 

bli bra för framtiden eller att det ska vara funktionellt även för framtiden. Jag brukar 

börja med vad är HUT, vad tänker de när de hör begreppet. Sen prata utifrån 

definitionen för att få dem att förstå här och nu, så att det inte bara blir framtid, eller 

bara här och nu. Det gäller ju att få ihop det. Sen försöka få in de här tre benen, det 

handlar ju om tre saker. Och sen... slutklämmen på det, det här tre benen hänger ihop 

och påverkar varandra. Det går inte riktigt att lösgöra de från varandra för ska man få 

till en ekologisk hållbarhet så måste den ekonomiska hållbarheten funka. Och även att 
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vi försöker få till att det handlar på individuell nivå och, globalt eller det stora 

perspektivet där någonstans om man ska få det att funka så krävs det att alla faktiskt 

drar sitt strå till stacken och man kanske inte kan göra jättestora förändringar själv men 

jag kan göra små grejer som att sopsortera eller slänga skräp där det ska vara. Om alla 

gör lite. Att någonstans också få dem till att göra medvetna val. Inte bar köpa saker eller 

göra saker eller resa eller vad det nu är, det klart vi ska göra saker men fundera över 

måste jag ha det här. Det kan vara så här att jag ska dit, men måste jag ta bilen eller kan 

jag cykla? Få dem att försöka tänka till. Tanken är att på slutet ska de inse att alla 

delarna hänger ihop och påverkar varandra och att det både är individ och stort.  

 

Intervjuare- Pratar du lite om de olika perspektiven för sig och sen liksom knyter ihop 

det så? 

Respondent- Ja det behöver man göra, annars så kan de inte hålla isär det. De måste ju 

veta att ekonomiskt det handlar om det här, socialt det handlar om det här och det 

ekologiska det där. Man glider ofta mellan dessa och ibland är det svårt att skilja på 

gränsen mellan perspektiven. Men man ska väl kanske också glida mellan. Men det är 

också det svåra med eleverna ibland att få dem att inse att det inte är svart eller vitt utan 

det flyter lite mellan.  

Det är svårt att köra 100 % på något, för kör du hundra på ekonomin att den ska upp, då 

sker det ofta på bekostnad av någonting. Satsar man rakt av på miljön ja då sker det på 

bekostnad av någonting.  

 

Intervjuare- Använder du några speciella undervisningsmetoder eller didaktiska knep 

inom din undervisning om HUT? 

Respondent- Jag tycker det är tråkigt att köra samma från gång till gång så jag försöker 

att köra lite olika. Det beror lite på vad man känner för. Men jag tycker att när man kör 

HUT att man ska försöka att plocka in riktiga händelser eller exempel för det är ju på 

nyheterna hela tiden, så att det bli på riktigt för dem. Så att man går ifrån det här boken, 

teoretiska, utan här har vi, såhär ser det ut i Kina Stockholm eller vad det nu är. Såhär 

många lever av extrem fattigdom i det här området tex. Så det tycker jag är viktigt när 

man kör det här området HUT. Att ha riktiga exempel. Titta på nyhetsklipp eller artiklar 

eller vad det nu är. Och också försöka utgå mycket från dem själva. Vad är det som de 

gör eller tänker kring olika saker. Vad har de själva sett eller upplevt. Så det hamnar lite 

mer nära dem och inte bara teoretiskt. Sen gör man det kanske på lite olika sätt från 

gång till gång. Men de två sakerna försöker jag väl använda mig av. Jag tror att miljö 

och HUT kan bli väldigt teoretiskt om man inte plockar in deras vardag eller riktigt 

grejer. Och då tar de nog inte till sig det. 

 

Intervjuare- Fungerar det så överlag inom HUT eller fungerar det på olika sätt mellan de 

olika dimensionerna? 

Respondent- Nej men jag tycker nog att det funkar bra. Fattigdom är ju svårt att ta deras 

vardag. De har ju kanske inte fattigdom på det viset man ofta tänker på. Man kanske har 

elever som inte har haft det gott ställt eller som behöver vända och vrida på pengarna 

men inte riktigt dt här svälta ihjäl fattigdomen så den är svårare att gå till de själva. 

Medans det miljömässiga, de flesta kanske sopsorterar eller man åker bil ibland, cyklar 
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ibland. De återvinner så där är lättare att koppla till dem. Man har varit i Stockholm så 

har man läst om trängselskatterna där. Det är lättare att hitta nära dem. Sen är det ju lätt 

att hitta fattigdom på nyheterna. Så man gör kanske lite olika mellan de olika 

dimensionerna, men det beror kanske på vad som är aktuellt just när man kör det.  

 

Intervjuare- Om du då också som avslutning bara skulle försöka göra någon skattning 

angående omfattningen i undervisningen, hur förhåller det sig då? 

Respondent- Jag tror att det sociala är det som jag kör minst. Medans det ekonomiska 

och det ekologiska hamnar nog ganska lika. Definitivt om man räknar med andra saker 

man gör i andra arbetsområden. För ofta blir det lite mindre av det ekologiska för de kör 

ju det en del i andra ämnen biologin tex. Om det har kört det mycket där så kör ju inte 

jag samma med växthuseffekt en gång till utan då drar man ner på det och kör mer av 

något annat. Har de inte kört det då får man ju lägga mer där och så mindre nåt annat. 

Men totalt sett ekonomiskt och ekologiskt hyfsat lika. Socialt blir nog lite mindre. Det 

blir tyvärr lite i bakgrunden fast det är med hela tiden. Så skulle jag tro utan att ha testat 

vetenskapligt. 
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Bilaga D, Transkribering av intervju B 

 

Intervjuare- Till att börja med vill jag att du berättar lite om hur länge du har arbetat 

som lärare och inom vilka ämnen. 

Respondent- Jag var klar med utbildningen 2001, började jobba 2002 tror jag. Jag hade 

geografi ganska tidigt i min tjänst. Om inte från början i alla fall sedan 7–8 år tillbaka. 

Idag undervisar jag i HI, GEO och IDH. Geografi är mitt lilla ämne, eller mitt 

tredjeämne.  

 

Intervjuare- Men som sagt HUT anses ofta vara ett svårdefinierat begrepp, och 

internationella organisationer som FN har varit noga med att definiera begreppet för att 

peka ut vad det är: HUT är utveckling som möter nutidens behov utan att riskera att 

påverka kommande generationers möjlighet att möta deras. Hur ser du på HUT överlag? 

Respondent- Över lag kan jag nog säga att det är lätt att ha en pessimistisk syn på det. 

Att, kan vi nå visionen att ingenting ska förbrukas, allt ska in i systemet igen. Mitt svar 

är nej. Vi kommer ju aldrig dit, ibland kan det vara mer lönsamt att bränna saker istället 

för att transportera det med fossila bränslen till en återvinningsanläggning, det finns ju 

sådana exempel med. Men i grundsyn är det nog svårt att se en fullständigt positiv 

utveckling på detta. Det är en sådan komplicerad värld idag med så många faktorer. 

Man får hela tiden signaler på att vi inte riktigt har vänt skutan eller världen. 

Koldioxidhalten har ökat igen, nya rekord på blackfriday. Vi har fortfarande, även om vi 

med teknik har bromsat mycket så har vi inte vänt, vi har vänt vid lågkonjunkturer, då 

pekar siffrorna bättre men i högkonjunkturer så rullar det fortfarande på. så min 

grundsyn är pessimistisk eller frågande till om det går. Det är ju självklart inget som jag 

vill ska genomsyra min undervisning eller jag visar mot eleverna. Men det är svårt. I 

alla fall enligt principen att inget ska förbrukas.  

 

Intervjuare- Samtidigt så pekar FN:s milleniemål på att aldrig har det varit så här få 

människor som levt under existensminimum eller omkommit av AIDS, många faktorer 

blir ju bättre. 

Respondent- Det är väl i det fallet det ekologiska, de kurvorna går ju åt helt fel håll. 

Medans sociala och ekonomiska aspekter då blir det bättre. Men det tycker jag kanske 

inte man kan säga om det ekologiska i form utav klimat och en varmare värld. Det 

kanske bli bättre, eller om ökningen inte är lika kraftig blir det ju bättre, men det är trots 

allt fortfarande en ökning.  

 

Intervjuare- Om man går in på de olika dimensionerna. Hur skulle du beskriva dessa var 

för sig?  

Respondent- Ekologiska handlar om en hållbarhet i, med jordens resurser på ett sätt att 

vi inte ska förbruka mer än var jorden klarar att producera under ett åt. Att det finns en 

balans mellan vad vi locka ur och vad jorden klarar att producera. Likadant hur vi gör 

genom att vi påverkar väldigt mycket med koldioxidutsläpp och sättet vi lever på idag 

är ju inte hållbart. Så det bli mycket miljö, natur på det sättet. Tar man ekonomiskt så är 

det ju mer att man har en oerhört uppdelad värld där, USA ligger på 5 jordklot och vi är 

väl på 3,5 i resurser. Så de går ju in. Det ska ju liksom överlappa varandra delarna av 
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hållbarheten. Men det blir väl att det är en ojämn fördelning. Vi har en miljon i världen 

som lever på under 10 kr om dagen medans en del har oändliga resurser. Och där måste 

det också finnas en balans. Och det har blivit bättre men det finns fortfarande så mycket 

att göra där.  

 

Den sociala delen handlar mer om ett förverkligande av sig själv, demokrati, utbildning 

och sådana saker. Det är ju samma sak där. Siffrorna pekar ju åt rätt håll där, det är fler 

flickor som går i skolan, utbildning till alla och sådana saker. Så i så fall går väl 2 av 3 

åt rätt håll i en takt. Samtidigt vet alla om vi hade fokuserat på att lösa världens 

fattigdom så hade vi gjort det. Men istället läggs resurser på krig och annat. Hade man 

istället lagt resurser på det så hade man kunnat lösa problemet. För det är ingen fråga 

om att vi inte har resurser till det. Men de används på ett felaktigt sätt. När man pratar 

om social rättvisa så finns det en intressant diskussion om det här med att Kina som är 

en diktatur, som egentligen är negativt sett ur social hållbarhet men samtidigt pratar 

man ibland om att Kina kan med sin, de kan själva stifta lagar som riktas mot miljö för 

de behöver inte ha befolkningen med sig. De kan i stort sett förbjuda bensinbilar och så 

tar de konsekvenserna, antingen med våld eller vad som krävs. I en demokrati är ju 

problematiken att ett parti som försöker vara miljövänliga och göra det billigare med 

flyg och annat de blir ju bortröstade av befolkningen och så väljer man en ny som gör 

det billigare. Det är en intressant frågeställning efter som att inom social hållbarhet är 

demokrati något värdefullt. Men för att lösa världens problem så kan Kina ibland få en 

nyckelroll för de behöver inte ta hänsyn till människan och vara ett föredömsland. Sen 

tycker jag att hållbarhet, just att de här sakerna ska gå in i varandra, det är ju ett luddigt 

begrepp. Det finns en tydlighet i helheten men en luddighet i respektive begrepp. För de 

ska gå in i varandra för de är inte skilda för det är ju egentligen ensak också.  

 

Intervjuare- Om man på något sätt, trots att det är vårt, försöka att ranka de olika 

dimensionernas betydelse, det finns ju olika sätt att se på det tex att det ekologiska utgör 

en bas och att de andra perspektiven vilar på denna. Hur skulle du vilja beskriva eller 

ranka det på något sätt? 

Respondent- Att man lägger det på en ekologisk bas. Det är ändå vår värld som vi 

bygger allting på. Utan att jorden ger oss de resurser som vi behöver ha så kommer det 

inte finnas någon social hållbarhet för vi bygger vårt samhälle efter vad vi har för 

möjligheter. Så jag kan tycka att det finns en logik i att ha ekologiskt perspektiv som 

bas och sedan bygga med social och ekonomisk på det. Sen i vilken ordning de andra 

kommer där, hur ska man tänka egentligen, det är inte så lätt. För den första plattan ger 

ju oss olika möjligheter i olika delar av världen. Så världen i sig har ju inte en rättvis 

fördelning från start, det är tuffare på vissa platser än andra. Sen är det mer med at vi 

har skapat ett kapitalistiskt samhälle där de som har mycket skapar sig mer. Och då 

slutar den här rättvisan att fungera.  Men jag är nog av den meningen att man lägger de 

ekologiska möjligheterna till vad vi kan bygga underst. Och det är intressant hur det ser 

ut idag och hur det ser ut om 200 år. Kommer vi ha tömt vissa resurser eller hur 

kommer det se ut då?  
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Intervjuare- Samtidigt på många platser i världen utgör ju jorden grunden för ens 

leverne. Det kan vara genom odling eller turism. Med stora klimatförändringar kanske 

detta kommer att suddas ut mer och mer. Vilket kommer få både ekonomiska och 

sociala konsekvenser för människorna på dessa platserna.  

Respondent- Ja så är det ju. De människorna med sämst förutsättningar de drabbas först. 

Och då är det lätt att återvända till den pessimistiska synen. Vi är ju redan så långt 

gångna med uppvärmning. Lyckas vi stanna av detta, tex med parisavtalet. Lyckas vi 

hålla det inom 2 grader gärna 1,5. Vi har ju snart, vi är ju snart där. Det ska börja gälla 

2020. Kommer det verkligen funka? Det är jättesvårt. I vår globaliserade värld. Det är 

väldigt lätt att skjuta det ifrån sig och säga att jag är ju bara en liten människa i detta. 

Det måste ju komma från en högre nivå, politikerna måste bestämma och styra folk med 

plånboken. För folk gör nog inte det moraliska valet. Man tänker inte på framtidens 

generationer och deras möjlighet att överleva på jorden för det är en sådan surrealistisk 

tanke. Då tror jag man måste styra med plånboken.  

 

Intervjuare- Om vi går över lite mer åt din undervisning. Skulle du kunna förklara hur 

du arbetar med hållbar utveckling? 

Respondent- Först läste vi om sårbarhet och naturkatastrofer, vulkanutbrott, stormar, 

tsunamis, allting egentligen. Sen är man ju inne och nosar på det då stormarna är 

kraftigare, översvämningarna mer frekventa så man är inne och nosar på det men vi 

skulle senare ha ett block om hållbar utveckling och varför det blir såhär. Jag försöker 

ha ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv på det och är inte inne så mycket och 

grottar i själva växthusgaserna utan vi försöker ha det ur perspektivet befolkningen eller 

samhället och hur det påverkar människor och samhället istället för att lägga tid på hur 

växthuseffekten fungerar, det kan de ta i fysiken och biologin. Så försöker vi mötas där 

mellan ämnena. Sen brukar det ofta börja med HUT och de 3 dimensionerna. Att få ihop 

de delarna. Sen börjar jag ofta med den ekologiska biten och sen glider jag in i det 

ekonomiska, nu var det ju blackfriday då var det passande, lyfta konsumtion. Och då 

blir det naturligt att prata om hur mycket vi förbrukar och rättvisa mellan världen och 

sen kommer vi nog mer in, svagare på det sociala perspektivet. Det är nästan så det är 

för svagt egentligen. Från hållbar utveckling gick jag över till miljöproblem då lämnar 

vi det övergripande med globalisering och en varmare värld och går mer in på trafik, 

plaster i havet, korralldöd, försurning, fattigdom, jämställdhet. Det brukar bli som en 

stor mindmap.  

 

Intervjuare- Skiljer det sig i dina metoder mellan de olika dimensionerna på något sätt i 

din undervisning?  

Respondent- Svårt. Inte jättemycket. Jag har försökt ha mer hjärta i hela undervisningen 

istället för att bara se det som att de ska få kunskap och att de ska göra sina val efter ett 

kunskapsperspektiv. Jag tror att du lyckas göra fler rätta val om du får det angeläget. Att 

du gör val utifrån moral. Det skiljer sig inte nämnvärt i metod eller didaktik. Det är mer 

att det ekologiska får mer tid. Både ordningsföljd och mängden. Det skulle kunna vara 

50-30-20 mellan dimensionerna eller 60-30-10 (ekologi, ekonomi, socialt). Så kan jag 

nog sammanfatta det.  
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Intervjuare- Tycker du ändå att du belyser ämnet som helhet eller tycker du att du kör de 

olika perspektiven för sig? 

Respondent- Nej jag tror ändå att det blir en helhet utav det. Snarare så att man får. Jag 

kan väl tycka att det här med befolkning eller fattigdom att jag kanske mer, det andra är 

mer naturligt att det är med i HUT men när vi pratar om fattiga människor får man ofta 

lägga in att detta är med inom social hållbarhet. Alla ska ju kunna leva ett bra liv här på 

jorden. Det är kanske mer att jag markerar det, för när eleverna tänker tror jag att de 

fastnar mer i ekologisk hållbarhet och att de tänker mer det. Så när man lyfter fram 

befolkning eller fattigdom så kanske de tänker vad har detta med HUT att göra. Jag 

tydliggör nog att det är HUT där, för det tror jag behövs, det andra kopplas nog dit 

naturligt. Så gör jag nog, men jag försöker ha det som helhet. Sen skjuter jag nog in att 

detta är det perspektivet eller detta det.  

Jag tror att man behöver förtydliga som lärare, enligt mig är de delarna vagare att förstå 

för eleven än det andra. Det andra, miljö, klimat, det är nog mer geografi för eleverna 

tänker de.  

 

Intervjuare- Tror du detta kan ha att göra med att det är lättare att ”ta på” miljön, det 

pratas mer om klimatförändringar på tv och att det är enklare att föreställa sig vad det är 

än tillexempel socialt som får mindre uppmärksamhet? 

Respondent- Så är det säkert. Det är ofta lättare att hitta små klipp som behandlar det. 

Även om det säkert finns, jag har nog inte letat lika aktivt heller.  

 

Intervjuare- Vi var inne på det lite innan, men avslutningsvis skulle du vilja skatta de 

olika perspektiven om du tycker att det går utifrån vilket som är viktigast? 

Respondent- Går gör det ju alltid. Men jag får nog säga det ekologiska får nog hamna 

som en grund för det hela eftersom vi får våra resurser därifrån. Men då kommer man 

snabbt in i det ekonomiska, kommer dessa ta slut? Så man kanske börjar i det 

ekologiska men rätt snabbt har man vidgat sig. Utifrån en moralisk synvinkel lyfter man 

nog oftare hur vi påverkar vår miljö än hur människor har det på andra platser och får 

arbeta under svåra förhållanden för att producera de varorna vi ska ha. Inte 

rättviseaspekten hur vi kan leva som vi gör här, för skulle alla göra det så funkar det 

inte. Det funkar än så länge för att andra lever som de gör. Man kan nog börja göra en 

ranking men fort trasslar man in sig mellan dimensionerna och är inne på alla delarna. 

Men först kommer nog ekologiskt och halkar nog lättast vidare till det ekonomiska och 

sen det sociala. Men att stanna vid ett perspektiv det är nästan omöjligt. Skulle vi inleda 

att diskutera en fråga så hamnar vi snart i massor av andra.  
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Bilaga E, Transkribering av intervju C 

 
Intervjuare- Inledningsvis vill jag att du redogör för din utbildning och hur länge du 

arbetat som lärare och om du varit verksam inom geografi hela tiden? 

Respondent- 200 tog jag examen, började arbeta 2001. Du hade jag en ren SO-examen. 

Jobbade som vikarie en termin. Sen kom jag hit 2001 och har varit kvar här sedan dess. 

Jag har haft geografi hela tiden. Det är mitt huvudämne. 

 

Intervjuare- Om vi går in lite på de tre dimensionerna, ekologi, ekonomi och socialt. 

Många hävdar att HUT är ett svårdefinierat begrepp. FN definierar det som: HUT är 

utveckling som möter nutidens behov utan att riskera att påverka nästa generation att 

möta deras. Hur ser du på HUT i stort, eller över lag? 

Respondent- Som fenomen? Det är att vi ska leva och ett sätt så att allt ändå finns kvar 

till sen. Om man tar en solros. Den sista solrosen på jorden ska du kanske inte äta eller 

plocka utan du ska spara fröna och skicka ner lite o jorden så du kan få nästa år. Att allt 

hela tiden går i cykler så att det inte bara ska ta stopp. Det är det som händer när 

djurarter och växter försvinner då blir det ju inte hållbart. Men att ett samhälle ska 

funka. Det ska inte gå under bara för att man misshushållar med vilket det nu än må 

vara, det sociala eller sp. Men det är ekologin som man hamnar i mest. Det är ju så 

mycket mer.  

 

Intervjuare- Blir det ekologi man går in på först? 

Respondent- Ja det är ju det som de är vana vid.  

 

Intervjuare-  Uppfattar du att det är så för eleverna också? 

Respondent- Ja. Det är där de börjar.  

 

Intervjuare- Om man ska gå över på de olika dimensionerna. Hur skulle du beskriva 

varje dimension för sig? 

Respondent- Den sociala är att det ska vara ett samhälle där alla har sin plats och att det 

ska rulla på och man ska känna att det ska vara säkerställt. Det går inte bara att det 

kommer en ny ledare som ändrar grundlagar utan lagstiftning, jämställdhet, jämlikhet. 

Allt sånt ska vara väldigt tydligt för att samhället ska vara stabilt tycker jag. Och dit har 

Sverige kommit rätt långt. Det är ju därför många vill komma hit. För vi har ett hållbart 

socialt samhälle.  

 

Intervjuare- Saker kan alltid utvecklas och bli bättre beroende på vilken nivå man 

befinner sig. 

Respondent- Ja och så möter man ju alltid nya utmaningar. Terroristbegreppet fanns ju 

inte när jag pluggade. Det resonerade man ju inte om då. Det är alltid en värld att 

förhålla sig till och hitta en balans.  

 

Intervjuare- Om vi glider över mot det ekonomiska, hur skulle du beskriva den 

ekonomiska dimensionen av HUT? 
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Respondent- Oj! Ja, hur ska jag beskriva den? Det är också att man har en ekonomi så 

att man inte blåser, att både familj och samhälle kan hushålla med pengar så att företag 

finns kvar och att sånt rullar på. att man inte går all time high och så efter finns inget 

kvar. Utan att man tänker klokt.  

 

Intervjuare- Det finns lite olika tänk där tex hävdar vissa att utveckling är ekonomisk 

tillväxt och att det ibland sker på bekostnad av de andra dimensionerna. Hur ser du på 

det? 

Respondent- Ja men så är det ju. En stark ekonomisk tillväxt gör ju att du utarmar 

naturen för att du tar naturresurserna, olja tex. Nu behöver ju inte den vara kvar heller, 

men man gör ju i grepp i naturen utifrån ekonomisk vinning. Där måste det tas beslut. 

Och det är därifrån stora företag blir arga när miljörörelsen når fram med sina argument 

t och skapar en lagstiftning ”man får inte”. Är det värt att tömma allt för att någon ska 

tjäna pengar de åren och att det sen är slut?  

 

Intervjuare- Det är svårt och vem som har rätten till naturresurser. Det ser också väldigt 

olika ut beroende på vart man bor i världen. Vilken tillgång och möjlighet man har till 

att utvinna naturresurser. Det gör att förhållandena i världen blir väldigt olika.  

Respondent- Det kan man ju utnyttja, det börjar ju med imperialismen det börjar där. 

Och hur ser det ut på grund av detta. Då kan eleverna se att världen är en helhet och hur 

allt hänger ihop.  

 

Intervjuare- Du nämner helhet där, blir det i din undervisning att du rör dig inom alla 

dimensioner av HUT samtidigt? 

Respondent- Nej mest det ekologiska, sen nämner jag bilden (tre ingående cirklar) att 

detta är det ultimata, hit vill man nå. Sen att det vet att det finns ekonomisk och social 

också att det har med hur man ser på det annars är det ekologiskt och ekologiskt 

fotavtryck som vi tar upp mest. Men även att man tar upp det andra så de vet att de 

finns.  

 

Intervjuare- Om man tar de olika perspektiven och hur de förhåller sig till varandra, vad 

har du för tankar kring det. 

Respondent- Det ekonomiska förhåller sig till det ekologiska eftersom man ofta är i 

naturen och pillar. För att få till det man ska göra, ex bygga möbler, odlad skog eller 

naturlig. Det sociala kanske inte är lika tydligt för dem egentligen. Ekonomi och ekologi 

hänger nog mer ihop för det kan de se framför sig. Sociala aspekter tror jag är lite 

svårare att få ihop. Långsiktigt stabilt samhälle, mänskliga behov, mat, bostäder, trygga 

miljöer. Genom att arbetet med social och ekonomi ökar också möjligheterna till en 

ekologisk hållbar framtid. Människor som mår bra har det bra. Då kanske man inte 

behöver sträva efter att utarma naturen. Jag vet inte. Jag har nog inte varit jättetydlig där 

kan jag inte säga.  

 

Intervjuare- ?Ofta rör det sig mellan de olika dimensionerna men att det grundar sig 

någonstans i det sociala perspektivet. Har man det väldigt taskigt ställt kan man inte ta 

hänsyn till miljön och det ekologiska på samma sätt. 
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Respondent- Nej det blir ju så. Och där är vi inne på när vi kör arbetsliv, de som skiter i 

naturen och det arbetsrättsliga och skiter i lagar hur de har det med arbetsmiljö och 

gifter och så. Det är ju på bekostnad av människor och naturen. Även att få rätt lön för 

sitt arbete är social hållbarhet. Hellre att köpa något som är lite dyrare om det är schysst 

tillverkat. 

 

Intervjuare- Om vi på något sätt, även om det är svårt skulle ranka eller rangordna de 

olika perspektiven, vilket kommer först eller tycker du HUT grundar sig i. 

Respondent- Ekologin skulle jag säga. Det är nog en mening med att den får störst plats 

också. Den är svårast att laga eller reparera om det går åt skogen. Så tänker jag. Jag 

tycker nog ekologin just för att det är så sårbart. Så definitivt. Ekonomin går alltid i 

konjunkturer där man är van vid att det smäller till. Och det sociala. Blir det katastrof är 

vi i hungerspelen och rör oss men det finns ändå en möjlighet att gå tillbaka till en god 

ekonomi eller inom det sociala. Men naturen har svårt att reparera sig själv. 

 

Intervjuare- Om vi går in på din egen undervisning. Hur väljer du att arbeta med HUT 

överlag? 

Respondent- Det har blivit tydligare med den senaste läroplanen. Den är tydlig. Vi 

pratar mycket om ekologiskt fotavtryck. Mycket fokus på eleven och elevens vardag 

kontra världen och det generella. Mycket att eleverna är en del av världen, så de inte 

bara läser boken så berör det inte mig. Åka bil eller ta cykeln till skolan. Vad kan jag 

gör i min lilla ankdamm här. 

 

Intervjuare- De olika dimensionerna. Bedriver du undervisning på olika sätt mellan 

dimensionerna?  

Respondent- De tre menar du? Jag tar de nog ihop med modellen (tre cirklar). Ekologisk 

har de ju koll på och där lägger vi mycket krut. Sen får man mer förklara att det är det 

och det är det. Sen kan man hitta någon artikel i DN om ekonomi kontra miljö eller 

socialt med framförallt arbetsförhållanden och hur man kan bygga upp en positiv. Alltså 

världen är inte skit utan världen är ändå positiv. Lite Hans Rosling. Men att man kanske 

kör en aktuell artikel. 

 

Intervjuare- Vi har varit inne på det redan lite. Men om du skulle ge en 

omfattningsordning mellan dimensionerna i din undervisning? 

Respondent- Det ekologiska är ju majoriteten av tiden. Sen kanske de ekonomiska och 

sociala för 5–10 % var. Det är inte så mycket tydligt. Jag hade nog velat ha det tydligare 

för eleverna och det har jag nog inte. Man försöker ju väva in det men det blir att man 

följer läroboken till viss del om man inte hittar på själv då. Men det är mer hur naturen 

påverkas och att vi sliter på den. Det är inte så mycket det andra utan mest ekologiskt.  

 

Intervjuare- Vi berörde det lite kort också att du utgår från det ekologiska och sedan 

försöker ta det som en slags helhet där socialt och ekonomiskt kommer in. Men 

använder du några särskilda metoder för de olika dimensionerna? (använder aktuella 

exempel och tar det till elevernas närhet) 
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Respondent- Nej det är nog mer vad jag snubblar över. Metoden är nog att de själva ska 

reflektera och hitta frågeställningar.  

 

Intervjuare- Avslutningsvis, om du skulle försöka förklara hur du ser på HUT som 

helhet. Är det viktigt för dig och hur förhåller du till dig som helhet? Kan du klara dig 

utan någon dimension eller hänger allt ihop? 

Respondent- Nej det tror jag inte. Alla delarna behövs. Men jag slarvar bort några av 

dem. Men man behöver ändå alla perspektiv i samhället. Man måste se att det ena 

spiller över till det andra. Det kan gå bra i den ekonomiska tårtbiten men då går det ju 

dåligt i den ekologiska. Att den kopplingen måste ju finnas. Så det är ju en helhet. Sen 

blir det mest ekologiskt men de andra är ju en del av det. För HUT är ju en del av hela 

samhället. 
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