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Abstract 
 

The purpose of this paper is to visualize how vital the concept of social sustainability is 

to secure a sustainable society. To answer this, two surveys have been made. One study 

examines and compares how selected concepts are highlighted in the curricula Lgy 70, 

Lpf94 and GY11, in order to answer how the concept of social sustainability changed 

over time. The second survey analyzes the positive effects that may arise with increased 

social sustainability in the school. In order to answer this question, an interview has been 

made with a teacher who has been working for all three curricula. The choice of subject 

is based on the latest Friends-report, which states that every fourth child in school is 

exposed to abusive treatment and every tenth child is subjected to bullying. The essay is 

based on a hermeneutic theory whose purpose is to interpret collected material to bring 

in a deeper understanding. In order to create a deeper understanding, the essay has used 

a qualitative method that stands out to give an overall picture. The essay also contains a 

comparative method for analyzing similarities and differences between the different 

curricula Lgy70, Lpf94 and GY11. The results of the essay show that the concept of social 

sustainability has undergone a major change from the 1970s to today. The results also 

show that if social sustainability is given more space in education, hopefully we can see 

a reduction in discrimination in school. This would in turn result and contribute to a 

stronger society. 
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Problemformulering    

 

Klockan ringer en kall och mörk novemberdag. På väg mot frukostbordet sprids en smärta 

i hela kroppen och ett lidande av den klump i magen som funnits där sedan en månad 

tillbaka. Med ett blekt ansikte och kallsvettningar börjar tankarna efter ett giltigt skäl att 

missa skolan eller arbetet florera. Allt är bara svart, jobbigt och ensamt. Detta skulle 

kunna vara ett barn eller en vuxen i dagens samhälle som blir eller har blivit utsatt för 

kränkningar. 

 

Utifrån den senaste Friends-rapporten under 2017 kan det skrämmande konstateras att var 

fjärde elev utsätts för kränkningar från andra elever i skolan och vart tionde elev dessutom 

upplever att de utsätts för mobbning. Det handlar med andra ord om flera tusentals barn 

som känner en rädsla och oro över att gå till skolan.1 Rapporten publicerades för sjätte 

året i rad och det som är oroväckande är att 2017 års resultat ligger i linje med föregående 

år. Man är mycket väl medvetna om problemen, men ändå sker det ingen minskning eller 

förändring. Det här måste lösas för att kunna upprätthålla en trygg skolmiljö samt kunna 

säkerställa social hållbarhet som denna uppsats ämnar att beröra.  

 

Stiftelsen Childhood, som grundades 1999 av Drottning Silvia, arbetar för barns rätt till 

en trygg och säker barndom och arbetar särskilt för bättre levnadsvillkor för barn som 

lever i utsatta miljöer över hela världen. En aktuell studie som Childhood presenterar, 

hämtad från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, påvisar att ett av fem barn i Sverige någon 

gång under sin barndom utsätts för sexuella övergrepp. Childhood menar att barn som 

utsatts för eller åskådat våld löper större risk att utsättas igen. Childhood konstaterar dock 

att det går att förebygga sexuella övergrepp mot barn.2 Att mildra konsekvenserna av 

sexuella övergrepp är vitalt för att kunna säkerställa ett tryggt samhälle. 

 

När begreppet hållbar utveckling lyfts fram förflyttas snabbt tankarna till den 

naturvetenskapliga och ekologiska aspekten. Men det finns två ytterligare dimensioner, 

nämligen ekonomisk hållbarhet, samt den tidigare nämnda aspekten, social hållbarhet. 

                                                 
1 Friendsrapport 2017, https://friends.se/fakta-forskning/rapporter/friendsrapporten/, Hämtat: 2017-11-13 

2 Childhood, https://childhood.se/om-childhood/, Hämtat: 2017-12-07 

https://friends.se/fakta-forskning/rapporter/friendsrapporten/
https://childhood.se/om-childhood/
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Dessa tre dimensioner har som syfte att stråla samman och leda samhället till en önskvärd 

utveckling.  

 

Kungliga tekniska högskolan, KTH, anser att det finns två modeller som möjligtvis kan 

förklara hållbar utveckling. Den vänstra modellen i figur 1 ges samtliga aspekter lika 

mycket värde och på så sätt skulle begreppet hållbar utveckling kunna definieras. I den 

högra bilden menar KTH att hållbar utveckling kan presenteras i form av en hierarki. Att 

den ekologiska hållbarheten är elementär och grundläggande för en social och ekonomisk 

hållbarhet. Utifrån den högra modellen kan det även konstateras att den sociala 

hållbarheten är vital för att kunna uppnå en ekonomisk hållbarhet.3  

 

Figur 1. Två modeller av hållbar utveckling, Kungliga tekniska högskolan 

 

Den sociala hållbarheten är därmed vital för att individer ska kunna uppnå sin fulla 

potential. En individ har nämligen behov, fysiska men även psykologiska, samt att 

individen har egna drömmar och mål. Att tillgodose människors möjlighet till att uppnå 

sina mål på en global nivå är just vad social hållbarhet är. Människor ska känna ett 

välbefinnande, rättvisa och jämställdhet.  

 

Men var börjar man är en fråga många människor ställer sig. Skulle det kunna vara i 

skolan arbetet börjar? Anledningen till denna fråga ligger i att många ”unga vuxna” inte 

fullt ut vet innebörden av exempelvis välbefinnande eller jämställdhet. Vilket leder till att 

ansvaret hamnar hos skolan att utbilda elever, både med kunskap för varje specifikt ämne 

men även om förståelse och medmänsklighet. Skolans ansvar är att främja en förståelse 

för sina medmänniskor i samhället samt att ingen i skolan skall utsättas för diskriminering 

på grund av kön, utseende, religion, sexuell läggning eller ålder. Utbildningen ska även 

                                                 
3 KTH, https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579, Hämtat: 2017-11-13 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579


  
 

3 

förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och alla ansatser till kränkning ska aktivt 

motverkas. Förutom att hemmet har ett stort ansvar gällande att prata om kränkande 

behandling så har även skolan ett ansvar. Eftersom att barnen lägger större del av sin 

uppväxt i skolan samt att skolan har ett tungt ansvar att förbereda de till blivande 

demokratiska medborgarna med fakta för att kunna bidra till ett starkare samhälle.4  

 

Att så tidigt som möjligt motverka alla former av kränkningar och mobbning är av yttersta 

vikt. Mobbning och kränkningar leder nämligen till att barn tidigt kan tappa tron på sig 

själva samt följa dem i resten av deras liv. Många barn kan inte förstå varför de blir utsatta 

och försöker därför ändra sitt beteende i förhoppning att passa in, men vilket oftast inte 

hjälper. Man har rätt att vara den man är och det är återigen skolans ansvar att sprida detta 

vitala budskap.  

 

Det här är ett stort problem, vilket framkommer inte minst i Friends-rapporten, och är en 

avgörande faktor till valet av uppsatsämne. I var och varannan vecka kan man läsa i 

tidningar om att elever mobbas, ojämställdhet på arbetsplatser, kränkningar mot 

människor med funktionsnedsättning samt att kvinnor utsätts för övergrepp och sexuella 

trakasserier. De senaste veckorna har präglats av en kampanj som går under namnet 

”#Metoo” där kvinnor, kända som okända berättar om de sexuella trakasserier som de 

blivit utsatta för. Starten till denna kampanj grundar sig i att en kvinna i USA skrev ett 

inlägg på en social media att ”jag också” blivit utsatt för sexuella trakasserier efter det där 

med filmregissören Harvey Weinstein. Inlägget fick ett stort gehör från många 

internationella kändisar och spreds till bland annat Sverige. Jämställdhetsminister Åsa 

Regnér anser att sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem som ska tas på största 

möjliga allvar. Regnér anser dessutom vikten av att ta tag i problemet tidigt och ser gärna 

föräldramöten samt möten på arbetsplatser.5 

 

Som blivande gymnasielärare har föreliggande uppsats som mål att framställa vikten av 

att motverka alla former av kränkningar och att främja arbetet mot en starkare social 

hållbarhet, som kommer att bidra till ett mer rättvist samhälle.  

 

                                                 
4 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasteskola 2011, s. 5-6 

5 SVT, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/asa-regner-viktigt-att-man-visar-solidaritet, Hämtat: 2017-11-

14 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/asa-regner-viktigt-att-man-visar-solidaritet
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur vital den sociala hållbarheten är för att 

skapa ett starkare och mer jämlikt samhälle. Uppsatsen undersöker hur central skolan är 

i denna fråga både historiskt och i nutid. En jämförelse mellan läroplanerna Lgy70, Lpf94 

och GY11 ligger till grund för att uppnå syftet.  

 

I föreliggande uppsats avses att besvara följande frågeställningar:  

• Hur har begreppet social hållbarhet belysts och förändrats över tid i läroplanerna?  

• Vilka positiva effekter kan social hållbarhet förväntas kunna ge med ett större utrymme 

i undervisningen?  

 

1.3 Avgränsningar  

 

I uppsatsen har två större avgränsningar gjorts. Den första avgränsningen berör begreppet 

hållbar utveckling som består utav tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Denna uppsats undersöker enbart den sociala hållbarheten då begreppet 

hållbar utveckling är väldigt omfattande och kräver en centrering. Dock kommer alla 

hållbarhetsdimensionerna presenteras kort. Den andra avgränsning som gjorts berör 

läroplanerna. Anledningen till valet av Lgy70, Lpf94 och GY11 ligger i att Lpf94 

präglade min skoltid och finner där av ett stort intresse att jämföra den läroplanen med 

den tidigare samt den nuvarande.  
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2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i hermeneutik vars syfte är att tolka 

insamlat materialet för att skapa en djupare förståelse. Med en hermeneutisk syn 

eftersträvar man inte efter den absoluta sanningen, då det enligt den hermeneutiska 

kunskapssynen inte finns någon. Det handlar rätt av om att skapa en djupare förståelse 

och tolkning av källmaterialet.6  

 

Sjöström7 menar på att hermeneutiken innebär att man söker efter ett budskap, vilket 

exempelvis kan vara en text eller handling. Budskapet bearbetas sedan för att kunna förstå 

och tolka. Sjöström konstaterar dessutom att målet med hermeneutisk forskning är att 

förstå handlingar samt kunna sätta det i relation till något. Vilket ska, enligt Sjöström, 

skapa en kunskap som ska resultera i bättre möjligheter att förstå texter eller handlingar.8 

Patel och Davidsson menar att det handlar om att skapa en djupare förståelse istället för 

att ge en fragmentiserande kunskap.9 En viktig aspekt inom den hermeneutiska 

forskningen är insamlandet av material. För att kunna dra slutsatser utan att generalisera 

krävs därför ett gediget insamlat material. Dessutom menar Fejes och Thornberg att ett 

större underlag underlättar skapandet av en djupare förståelse.10 Denscombe konstaterar 

vikten av att empiriskt insamlat material kan leda till att man enklare kan skapa en 

förståelse och slutsats utifrån den insamlade och analyserade informationen11.  

 

Föreliggande uppsats handlar om att skapa en djupare förståelse av vikten av social 

hållbarhet i vardagen och i skolan. Litteraturanalyser samt jämförelser och tolkningar av 

de olika läroplanerna Lgy70, Lpf94 och GY11 har gjorts för att förhoppningsvis ge en 

djupare förståelse samt för att kunna bidra till en ökad kunskap om hur vitalt social 

hållbarhet är. Dessutom kommer en intervju med en lärare som varit yrkesverksam under 

                                                 
6 Ödman, P-J, 2016, s. 23-25 

7 Sjöström, U, 1994, s. 74-75 

8 Starrin, B & Svensson, P-G, 1994, s. 77 

9 Patel, R & Davidsson, B, 2011, s. 119 

10 Fejes, A &Thornberg, R, 2009, s. 32 

11 Denscombe, M, 2016, s. 29 
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samtliga läroplaner kunna leda till en annan infallsvinkel på social hållbarhet som 

förhoppningsvis resulterar i ytterligare förståelse av begreppet. 

 

2.1 Läroplaner 

 

Skolan är en demokratiskt styrd organisation. Svenska medborgare, från 18 års ålder, 

väljer representanter till riksdagen vart fjärde år. Riksdagen stiftar sedan lagar, 

exempelvis skollagen. Riksdagen utser en regering som utfärdar förordningar, kurs- och 

läroplaner. Regeringen styr sedan skolverket som ger ut föreskrifter och allmänna råd. 

 

Läroplaner är vedertagna redskap för skolpersonal att använda sig av i undervisningen. 

Dokumenten är nödvändiga för att ge elever en likvärdig utbildning. Det ger även lärare 

en trygghet i undervisningen att vila sig mot. Dessutom finns det en rad lagar och 

förordningar som berör skolan. I skollagen för GY11 står det exempelvis i kapitel 1, 

paragraf 4, att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna samt hänvisa och belysa de demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.12 Därav är det, som Ann Quennerstedt förklarar, grundläggande att 

elever får möta mänskliga och sociala rättigheter i utbildningen då de lever en stor del av 

deras uppväxt i skolan.13  

 

Ekman och Pilo menar på att läroplaner kan ses som en grund, ett demokratiskt uppdrag, 

att förmedla värdegrund. Ekman och Pilo menar dessutom att skolan, genom 

läroplanerna, ska utveckla eleverna till att bli ansvarsfulla människor och 

samhällsmedlemmar.14 När det kommer till läroplaner så finns det en så kallad ”dold 

läroplan” som är en undermedveten läroplan som ställer krav på hur elever ska uppföra 

sig i skolan. Donald Broady listar ett antal krav som den dolda läroplanen ställer på 

eleverna. Det rör sig bland annat om att kunna vänta på sin tur, vara uppmärksam samt 

att förmedla respekt för sina kamrater genom att vara lugn i klassrummet och inte störa 

andra.15 

                                                 
12 Sverige, Skollagen (2010:800): Lagen om införande av skollagen (2010:801) 

13 Quennerstedt, A, 2015, s. 6 

14 Ekman, J & Pilo, L, 2012, s. 7 

15 Broady, Donald, 2007, s. 14-15 
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2.2 Begreppsförklaring 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som nämns genomgående i uppsatsen. Hållbar 

utveckling är ett omfattande begrepp och dess innebörd är knyta samman hållbarheten i 

ekosystemen med de ekonomiska och sociala utmaningar vi människor står inför. Man 

kan även säga att hållbar utveckling är: ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” – 

Bruntlandrapporten, 198716 

 

Hållbar utveckling innefattas som sagt av tre dimensioner. Den ekonomiska, den 

ekologiska och den sociala. Uppsatsens syfte är att synliggöra hur vital den sociala 

dimensionen är för att skapa ett hållbart samhälle. Därav är begreppet hållbar utveckling 

av stor vikt för denna uppsats. 

 

Milleniemålen 

Milleniemålen är ett vitalt begrepp i föreliggande uppsats och vitala mål för vår värld. 

Milleniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. 

Det handlar om att fler människor ska kunna ges möjligheter att göra det som vi i Sverige 

anser som självklart. Exempelvis att få mat på bordet, att få en god utbildning samt få 

tillgång till rent vatten.17 

 

Då milleniemålen är skapade för att förbättra livet för mänskligheten blir därav målen 

högst relevanta för denna uppsats. Ett av milleniemålen är att öka jämställdheten mellan 

kvinnor och män. Detta mål kan starkt kopplas samman med begreppet social hållbarhet 

som denna uppsats grundar sig i.18 

 

 

                                                 
16 KTH, https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579, Hämtat: 2017-11-15 

17 Milleniemålen, http://www.millenniemalen.nu/malen-2/,  Hämtat: 2017-11-29 

18 Milleniemålen, http://www.millenniemalen.nu/oka-jamstalldheten-mellan-kvinnor-och-man/, Hämtat: 

2018-01-03 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
http://www.millenniemalen.nu/malen-2/
http://www.millenniemalen.nu/oka-jamstalldheten-mellan-kvinnor-och-man/
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FN:s mänskliga rättigheter 

FN:s mänskliga rättigheter är centrala för denna uppsats. De mänskliga rättigheterna 

arbetades fram efter andra världskriget. Den allmänna förklaringen är att alla människor 

är lika mycket värda och att de mänskliga rättigheterna gäller för alla människor. FN:s 

mänskliga rättigheter arbetades fram för att bidra till ett  starkare och rättvisare 

samhälle.19 

 

FN:s mänskliga rättigheter trycker hårt på att alla människor är lika mycket värda. Det är 

utifrån detta som de mänskliga rättigheterna blir relevant för denna uppsats. Valet av 

begreppet ”lika värde” i uppsatsens jämförelsematris är nämligen hämtat från FN:s 

mänskliga rättigheter. (Se tabell 2). Begreppet lika värde kommer att undersökas i 

uppsatsens resultatdel för att jämföra hur begreppet har belysts i skolan från 1970-talet 

fram tills idag. 

 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen arbetades fram av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen 

förklarar vilka rättigheter barn har. Definitionen gäller alla barn i alla samhällen, oavsett 

kultur eller religion. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och har 

varit betydande och kännetecknande för uppsatsen. Konventionen belyser bland annat att 

alla barn är lika mycket värda och att inget barn får utsättas för diskriminering.20 

 

Barnkonvention belyser starkt att inget barn får utsättas för diskriminering. Vilket har 

varit allmänt känt sedan 1989. Ändå kan man läsa utifrån den senaste Friends-rapporten 

att vart fjärde barn i skolan utsätts för någon form av kränkande behandling samt att vart 

tionde barn utsätts för mobbning. Det är utifrån detta som barnkonventionen blir en viktig 

nyckel i uppsatsen. 

 

 

 

 

                                                 
19 FN:s allmänna förklaring, http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-

allmanna-forklaring, Hämtat, 2018-01-02 

20 Unicef, https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten, Hämtat: 2018-01-02 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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3 METOD  
 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är, som tidigare nämnts, att synliggöra vikten av social 

hållbarhet för att skapa ett starkare samhälle. För att konkretisera arbetet samt göra det 

mer förståeligt för läsaren har en fördjupning av begreppet social hållbarhet i tre olika 

tider gjorts. Första nedslaget gjordes vid 1970-talet med läroplanen Lgy70 som påverkats 

av 1964 och 1970 års skolreformer som markant förändrade skolans läroplan.21 Det andra 

nedslaget infaller vid 1994 med den dåvarande läroplanen Lpf94.22 Den tredje och sista 

perioden som undersöktes är från 2011 och framåt, då en ny läroplan formades för 

gymnasieskolan (LGY11).23 

 

I den här uppsats har en kvalitativ metod använts eftersom en kvalitativ metod 

kännetecknas av att inbringa en helhetsbild. Starrin och Svensson redogör för att 

målsättningen med en kvalitativ metod är att identifiera eller uppmärksamma icke kända 

företeelser eller innebörder av ett undersökt område. Genom att använda sig av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt kan man upptäcka variationer och strukturer i det undersökta 

ämnet som resulterar i en helhetsbild.24 Fejes och Thornberg konstaterar att dataanalys är 

den mest vitala delen i en kvalitativ forskning. Dataanalys är den process som undersöker 

och samlar in datamaterial för att kunna komma fram till ett resultat. Forskaren arbetar då 

aktivt med de insamlade data, organiserar och bryter ner dem till hanterbara enheter för 

att kunna se ett mönster.25  

 

Uppsatsen har som nämnts ovan en kvalitativ metod som grund men kommer även att ha 

komparativa inslag. En komparativ metod används för att beskriva och analysera 

skillnader och likheter, men syftar dessutom till att identifiera orsaker.26 I föreliggande 

uppsats har en komparativ analys gjorts för att analysera de olika läroplanerna för att 

                                                 
21 Richardsson, G, 1994 , s. 123 

22 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s.3 

23 Skolverket, https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/geo/subject.htm?subjectCode=GEO&p=p&tos=gy, Hämtat: 

2017-11-15 

24 Starrin, B & Svensson, P-G, 1994, s. 23 
25 Fejes, A & Thornberg, R, 2009, s. 34 

26 NE, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mf%C3%B6rande-metod, 

Hämtat: 2017-11-29 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/geo/subject.htm?subjectCode=GEO&p=p&tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/geo/subject.htm?subjectCode=GEO&p=p&tos=gy
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mf%C3%B6rande-metod
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synliggöra både likheter och skillnader, men även försöka studera ett samband mellan 

dem. För att få en lyckad komparativ metod har en jämförelsematris skapats. (Se tabell 

2.) 

 

3.1 Urval 

 

När det kommer till urval av intervjuperson har ett strategiskt urval tillämpats. Ett 

strategiskt urval innebär att man väljer en eller flera intervjupersoner utifrån vissa 

kärnvariabler, t.ex. kön eller ålder. I föreliggande fall var kärnvariabeln tid, yrke, närmare 

bestämt en lärare som varit yrkesverksam under alla tre läroplanerna.27 Valet av 

intervjuform landade i en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 

kännetecknas av att intervjuaren har en uppsättning frågor som är allmänt formulerade  

jämfört med en strukturerad intervju. Intervjuaren har dessutom vid en semistrukturerad 

intervju möjlighet att ställa följdfrågor.28 Bryman redogör för vikten av att dela in 

intervjufrågorna i olika teman för att ge intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt. I föreliggande intervjuguide, (se bilaga 1), har tre teman arbetats fram. 

Bryman konstaterar att en semistrukturerad intervju är flexibel, vilket kan leda till att 

intervjupersonen känner sig mer avslappnad och då ger mer målande svar.29 

 

3.2 Metoddiskussion 

 

De begrepp som valts i jämförelsematrisen, tabell 2, är nära sammankopplade med 

begreppet mänskliga rättigheter. Eftersom social hållbarhet kan sägas ha sin grund i de 

mänskliga rättigheterna blev det därmed självklart att försöka urskilja ett antal vitala 

begrepp. Till en början fanns det tio utvalda begrepp som skulle undersökas. Under 

undersökningens gång kunde det dock konstateras att några av de tio utvalda begreppen 

inte belystes i de olika läroplanerna och valdes därf bort. Begreppen är presenterade i 

bokstavsordning då inget begrepp är viktigare än det andra i föreliggande uppsats. Det 

finns olika sätt att strukturera upp en jämförelsematris på. Till en början var tanken att ett 

”X” i rutan för ett begrepp skulle symbolisera att begreppets belystes och ”—” skulle 

                                                 
27 Bryman, Alan, 2011, s. 179 

28 Bryman, Alan, 2011, s. 206  

29 Bryman, Alan, 2011, s. 415 
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symbolisera att det inte benämndes. Så blev inte fallet då det försvårar för läsaren att 

urskilja likheter och skillnader mellan läroplanerna. Strukturen på jämförelsematrisen 

blev istället att begreppet beskrivs fåordigt men tydligt i matrisen och mer fördjupat 

efteråt. Anledning till den utvalda strukturen är att det förhoppningsvis underlättar för 

läsaren att enklare kunna urskilja likheter och skillnader mellan begreppen i de olika 

läroplanerna.  

 

Förutom att en jämförande analys mellan de olika läroplanerna gjorts har även en intervju 

med en kvinnlig lärare i södra Sverige utförts. Läraren har, som tidigare framkommit i 

uppsatsen, varit yrkesverksam under alla läroplaner. Innan intervjun påbörjades 

redogjordes informanten för de etiska principerna som gäller vid intervjuer. Informanten 

blev informerad gällande de fyra etiska kraven, informationskravet som innebär att 

intervjupersonens deltagande är frivilligt och att personen har rätt till att avsluta intervjun 

om så önskas. Samtyckeskravet, där informanten själv har rätt till att bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet, som berör informantens uppgifter och att de ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Skulle personuppgifter noteras ska de 

förvaras på ett ställe där inga obehöriga kan få tillgång till dem. Sist informerades 

intervjupersonen om nyttjandekravet som innebär att alla de uppgifter som personen 

lämnar endast får användas för forskning.30 

De forskningsetiska principerna som gäller vid en intervju redogjordes första gången när 

missivbrevet skickades ut. Förutom redogörelsen av att intervjun är frivillig så 

introducerades dessutom uppsatsens syfte och varför jag ville intervjua just denna lärare. 

(Se bilaga 2). Genom att skicka ut ett missivbrev några dagar innan intervjun hinner 

informanten bekanta sig med ämnet och därav kunna ge mer målande svar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Bryman, Alan, 2011, s. 131-132 
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4 DIMENSIONERNA AV HÅLLBAR UTVECKLING  
 

I det här kapitlet defineras begreppet hållbar utveckling att göras. Därefter en beskrivning 

av de tre olika dimensionerna att presenteras med större fokus på social hållbarhet, där 

både positiva och negativa aspekter kommer lyftas. Denna del redogör även för social 

hållbarhet i undervisningens värld och presentera vikten av skolans roll.  

 

4.1 Definition av begreppet hållbar utveckling 
 

Människan står inför några av sina största utmaningar hittills – världens miljö- och 

utvecklingsproblem är ytterst oroväckande. Om de inte löses hotas inte bara jordens ekosystem 

utan också människors möjligheter att leva på stora delar av vår jord.31 

 

En annan definition av begreppet hållbar utveckling är: ”utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov” – Bruntlandrapporten, 198732 

 

Hållbar utveckling är, som har framgått tidigare i uppsatsen, ett väldigt omfattande och 

svårförklarat begrepp. I den beskrivning som finns av hållbar utveckling så finns tre 

perspektiv, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, vilka är beroende av varandra (Se Figur 

2).33 Dessa tre dimensioner utgör grunden för begreppet hållbar utveckling enligt 

Bruntlandrapporten 1987.34  

 

 

 

 

                       

 

 

        Figur 2. Tre dimensioner av hållbar utveckling, Hämtat från Urban utveckling 

                                                 
31 Vår gemensamma framtid, 1988 , Förord 

32 KTH, https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579, Hämtat: 2017-11-15 

33 Hutchins, M. J. & Sutherland, J. W, 2008, s. 1 
34 Vår gemensamma framtid, 1988 , s.57 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
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En hållbar utveckling ska bidra till att allas grundläggande behov kan tillfredsställas och 

att alla ges möjlighet att uppnå sina mål för ett bättre liv. Beskrivningen av begreppet 

hållbar utveckling låter väldigt bra, men finns samtidigt en stor problematik i att uppnå 

målet. Många människor lever nämligen över världens tillgångar när det kommer till 

exempelvis energianvändning. För att uppnå en hållbar utveckling krävs med andra ord 

att man främjar värden som entusiasmerar konsumtionsstandarden som ligger inom 

ramarna för de ekologiska, ekonomiska och sociala gränserna som alla kan sträva mot.35 

 

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som berör jordens ekosystem och förklaras ofta som 

grunden för de andra två dimensionerna. Ekologisk hållbarhet berör jordens ekosystem 

med ett långsiktigt arbete för att uppnå de önskade målen som är bland annat att kunna 

säkerställa ett rent vatten till mänskligheten.36 Men det berör även klimatsystemens 

stabilitet, luft- och landkvalité samt biodiversitet. Dessutom är det vitalt att produktionen 

av varor och tjänster inte kompromisserar med ekosystemens bärförmåga. Det är viktigt 

att naturen hinner återskapa uttagna resurser.37 Den ekologiska hållbarheten är dessutom 

intimt sammankopplad med milleniemålet 7, för att säkra en hållbar utveckling.38 

 

Ekonomisk hållbarhet kan tolkas på två sätt. Ena sättet beskriver ekonomisk hållbarhet 

som ett medel eller som en grund för att uppnå ekologisk och social hållbarhet. Det andra 

sättet att se på ekonomisk hållbarhet är att ekonomisk tillväxt tillåts ske på en bekostnad 

av de andra två dimensionerna av begreppet hållbar utveckling.39 För att uppnå en hållbar 

utveckling krävs en ekonomisk tillväxt. Men en tillväxt räcker inte. En hög produktion 

och en stor fattigdom kan existera bredvid varandra samtidigt. Därav är det vitalt att en 

ekonomisk tillväxt tillfredställer all mänsklighet genom en ökad produktion.40  

                                                 
35 Vår gemensamma framtid, 1988 , s.58 

36 Hållbarhetsforum, http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet, Hämtat: 2017-

11-21 

37 KTH, https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074, Hämtat: 2018-01-16 

38 Milleniemålen, http://www.millenniemalen.nu/sakra-en-miljomassigt-hallbar-utveckling/, Hämtat: 

2017-11-21 

39 Hållbarhetsforum, http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet, Hämtat: 2017-

11-21 

40 Vår gemensamma framtid, 1988 , s.58 

http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
http://www.millenniemalen.nu/sakra-en-miljomassigt-hallbar-utveckling/
http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet
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Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling kan kopplas till milleniemålet 1, att 

halvera jordens fattigdom.  

 

I föreliggande mål förklaras att den extrema fattigdomen under de senaste åren har 

minskat, men att det blivit på bekostnad av den globala ekonomin och utvecklingen. Detta 

har bland annat resulterat i fallande export- och råvarupriser och investeringar.41 

 

4.2 Social hållbarhet 

 

När man jämför social hållbarhet med de andra två perspektiven av hållbar utveckling 

upplevs den sociala aspekten vara underprioriterad. Social hållbarhet har inte fått samma 

genomslagskraft som det ekonomiska och framförallt det ekologiska perspektivet. Man 

kan argumentera för att social hållbarhet har sin grund i FN:s förklaring av mänskliga 

rättigheter. Ur FN:s stadgar kan det utläsas att alla människor är födda fria och innehar 

därav lika värde och rättigheter och bör med respekt och förnuft handla gentemot 

varandra. Ingen ska med andra ord fråntas sin frihet eller rättighet på grund av ras, 

hudfärg, kön, språk eller religion. 

 

FN konstaterar att ingen får utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. FN fortsätter med att redogöra för att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter och bör betraktas som jämlika. Alla dessa normer och värderingar arbetades 

fram efter år som präglats av ett förakt mot mänskliga rättigheter, som resulterat i brutala 

gärningar som lett till att många människor känner en fruktan och rädsla att yttra sig.42 

Man kan med andra ord säga att social hållbarhet rör människors rätt att påverka och 

förbättra samhället, vilket kan ske genom exempelvis hälsa, trygghet men även genom 

rätten till utbildning och maktutövning.43 

 

Gulliksson och Holmgren redogör för att det finns många definitioner om vad social 

hållbarhet är. Författarna presenterar ett citat av Partridge som bäst förklarar social 

                                                 
41 Milleniemålen, http://www.millenniemalen.nu/mal-1/, Hämtat: 2017-11-21 

42 FN:s allmänna förklaring, http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-

allmanna-forklaring, Hämtat: 2017-11-21 

43 Hållbarhetsforum, http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet, Hämtat: 2017-

11-21 

http://www.millenniemalen.nu/mal-1/
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet
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hållbarhet enligt dem. ”Ett socialt hållbart samhälle är rättvist, jämlikt, inkluderande och 

demokratiskt. Vilket garanterar en rimlig livskvalitet för nuvarande och kommande 

generationer”.44 Gulliksson och Holmgren belyser dessutom att ett fungerade samhälle 

består utav institutioner utan korruption, men som också kännetecknas av ideella 

organisationer samt rättvisa normer.45 

 

I Köpenhamn 1995 hölls ett möte om social utveckling vilket resulterade i vad som i nutid 

benämns som Köpenhamnsdeklarationen. I detta möte enades man bland annat av att 

människor och människors behov ska vara i centrum och att basenheten för samhället är 

familjen. Köpenhamnsdeklarationen är enligt Gulliksson och Holmgren ett tydligt 

exempel på global social hållbarhet.46 På en nationell nivå finns ett antal punkter och mål 

som har satts upp av statens folkhälsoinstitut. De mål som sattes upp och som i allra 

högsta grad är sammanlänkat till social hållbarhet är de som presenteras nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Vitala mål för att uppnå social hållbarhet på nationell nivå.47 

1. Delaktighet och inflytande i samhället. 7. Gott skydd mot smittspridning.  

2. Ekonomisk och social trygghet. 8. Trygg och säker sexualitet och en god hälsa. 

3. Trygga och goda uppväxtförhållanden. 9. Ökad fysisk aktivitet. 

4. Ökad hälsa i arbetslivet. 10. Goda matvanor och säkra livsmedel. 

5. Sunda och säkra miljöer och produkter.  11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett 

samhälle fritt från narkotika och dopning samt 

minskade skadeverkningar av överdrivet 

spelande.48 

6. En mera hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  

 

Gulliksson och Holmgren belyser även den lokala sociala hållbarheten. En del av 

arbetet som sker på lokal nivå styrs av statens mål men det sker även ett annat arbete i 

                                                 
44 Gulliksson, H & Holmgren, U, 2015, s. 69 

45 Gulliksson, H & Holmgren, U, 2015, s. 70 

46 Gulliksson, H & Holmgren, U, 2015, s. 76 

47 Gulliksson, H & Holmgren, U, 2015, s. 76 

48 Gulliksson, H & Holmgren, U, 2015, s. 77 
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kommunerna. Författarna ser, utifrån social hållbarhet på en lokal nivå, många fördelar 

att bo på landet och lyfter odling och det närproducerade som en viktig aspekt. Med en 

lättsam ton förklarar författarna att man dessutom kan bete sig lite hur man vill på 

landet, då närmaste granne är utom synhåll, till skillnad från i storstaden. Negativa 

aspekter av att leva på landet kan vara avståndet till arbete och skola jämfört med i en 

storstad där det blir kortare resor. De kortare resorna resulterar dock i buller och 

framförallt föroreningar som kan leda till miljöproblem.49 

 

Social hållbarhet ur folkhälsomyndighetens synvinkel är ett samhälle som kännetecknas 

utav jämställdhet och jämlikhet. Människor bör leva i ett samhälle som ger ett gott liv 

med god hälsa utan orättvisa skillnader. Folkhälsomyndigheten efterfrågar ett samhälle 

med tolerans och där människors lika värde hela tiden står i centrum. Vilket kräver att 

människor känner en tillit och förtroende till sina medmänniskor och att alla bidrar till en 

ökad samhällsutveckling. Ur folkhälsomyndighetens synsätt så är social hållbarhet 

centralt för ett fungerade demokratiskt samhälle som ska vara anpassningsbart.50 

 

Social hållbarhet ska dessutom finnas på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt, och 

det är kommunernas, landstingens och statens ansvar att det sker och driver 

samhällsutvecklingen framåt. Myndigheten belyser ett antal punkter som förutsättning för 

social hållbarhet och är bland annat att tillgodose människors grundläggande behov och 

att mänskliga rättigheter säkerställs. Att alla människor känner sig delaktiga är en annan 

viktig punkt, oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå men även etnisk tillhörighet och 

sexuell läggning.51 

 

Arbetsmiljöverket52  förklarar vikten av en god arbetsmiljö och att förebygga ohälsa på 

sin arbetsplats för att kunna uppnå social hållbarhet. Arbetsmiljöverket har som mål att 

arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll. Individer ska, enligt 

arbetsmiljöverket, känna tillfredsställelse, gemenskap samt att individens personliga mål 

                                                 
49 Gulliksson, H & Holmgren, U, 2015, s. 78 

50 Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-

hallbarhet/, Hämtat: 2017-11-21 

51 Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-

hallbarhet/, Hämtat: 2017-11-21 

52 Arbetsmiljöverket, 2015, AFS 2015:4.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
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kan uppnås. En god och tillfredsställande arbetsmiljö är en del av social hållbarhet och 

kan ge ekonomiska vinster, både för individen och samhället. Stress och psykisk ohälsa, 

orsakad av dåligt arbetsmiljö, kan nämligen leda till längre sjukskrivningar samt en ökad 

belastning på sjukvården. Detta kan resultera i enorma kostnader för samhället och ett 

lidande för individen.  

 

I paragraf 14 belyses kränkande särbehandling, vilket också kan kopplas till begreppet 

social hållbarhet. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras 

i verksamheten. Arbetsgivaren ansvarar dessutom för att det finns rutiner för hur 

kränkande särbehandling ska hanteras. I rutinerna ska det framgå vem som tar emot 

information om att kränkande särbehandling förekommer, hur informationen sedan 

bearbetas och hur och var de utsatta kan få hjälp.53  

 

Tidigare i uppsatsen belystes att social hållbarhet påverkar de andra två perspektiven, 

vilket Sören Olsson konstaterar i Social hållbarhet i ett planeringsperspektiv. Olsson 

menar dessutom att social hållbarhet också har ett eget centralt värde där miljöer, 

stadsdelar och städer fungerar tillsammans och ger ett gott liv. Utifrån denna beskrivning 

så redogör Olsson för att social hållbarhet har ett välfärdsperspektiv, där målet är att ge 

individer en god levnadsstandard i en trivsam miljö.54 

 

Välfärd är enligt Olsson att människor har det bra, känner glädje och samhörighet i 

vardagen och i arbetet. Man ska med andra ord säkerställa en god levnadsstandard hos 

befolkningen genom arbete, utbildningsmöjligheter och äldreomsorg. Anledningen till 

varför Olsson ser välfärden som ett viktigt fenomen inom social hållbarhet ligger i det 

ovannämnda. Skulle välfärden hotas kan det leda till oro och konflikter. Olsson refererar 

till boken Jämlikhetsanden, skriven av Wilkinsson och Picket som analyserar 

konsekvenser av ojämlikheter i inkomstfrågan.55 Wilkinsson och Picket redogör utifrån 

sina analyser att stora olikheter i inkomst är nära sammankopplade med människors hälsa, 

välbefinnande och psykisk ohälsa. Vidare konstateras att orättvisor leder till starka 

                                                 
53 Arbetsmiljöverket, 2015, AFS 2015:4, s. 11-12 

54 Olsson, S, 2012, s. 2-3 

55 Wilkinson, R. & Pickett, K, 2010 
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reaktioner. Med detta sagt vill Olsson poängtera att sambandet mellan välfärd och 

samhällsoro och en rättvis fördelad välfärd har en stark koppling till social hållbarhet.56 

 

Social hållbarhet är den dimension av begreppet hållbar utveckling som upplevs svårast 

att definiera och det finns inte heller en allmän definition om vad begreppet innebär och 

därav har en kritik uppstått mot begreppet. Det kan mycket väl bli så, på grund av en 

bristande definition av begreppet, att verksamheter inte vet hur de ska implementera 

social hållbarhet på deras arbetsplats. Magis och Shinn menar på att begreppet social 

hållbarhet saknar en tydlig definition och kan därav skapa problem ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Magis och Shinn förklarar vidare att att begreppet hållbar 

utveckling enbart kan fungera så länge individer förstår varje del av begreppet. I och med 

bristande definition av social hållbarhet kan det utläsas att begreppet är, enligt Magis och 

Shinn, i fara.57 

 

Även Gunnel Colnerud visar på en problematik kring begreppet social hållbarhet. 

Colnerud förklarar att begreppet värdegrund har fått mer utrymme i läroplanerna på 

senare tid. Värdegrund lanserades först i läroplanen Lpf94 som ett försök att inbringa en 

moralisk anda i skolan. De värden som förmedlas i och med de skolpolitiska dokumenten 

sägs vara bestämda och orubbliga och är främst av moralisk och demokratisk karaktär. 

Colnerud konstaterar att begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för många 

värdefrågor och normfrågor. Som följd av att det blivit ett samlingsbegrepp, tappar 

begreppen innebörd och blir därav ”värdelösa värdegrunder”.58  

 

4.3 Social hållbarhet i skolan 

 

Tidigare i uppsatsen belystes att social hållbarhet är intimt sammankopplat med FN:s 

mänskliga rättigheter. Enligt Barn- och elevombudet, BEO, har utifrån de mänskliga 

rättigheterna en rad lagar och regler upprättats för att skydda elever från att utsättas för 

kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Det är med andra ord nolltolerans 

mot kränkningar. Det finns två lagar som ska skydda eleverna från det ovannämnda och 

det är skollagen, kapitel 6, samt diskrimineringslagen. En annan faktor till upprättandet 

                                                 
56 Olsson, S, 2012, s. 3-4 

57 Magis, K & Shinn, C, 2009, s. 16 
58 Colnerud, G, 2004, s. 81-82 
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av lagstiftningen är att flera myndigheter samt organisationer, exempelvis BRIS, 

uppmärksammade kränkningar i skolan och såg ett stort problem.59  

 

Lagstiftningen har gjort att Sverige även givit internationella löften, som exempelvis att 

leva upp till de krav som står i FN:s barnkonvention. Syftet med barnkonventionen är att 

skapa ett samhälle där barnen respekteras. Det ska dessutom leda till att stärka barns roll, 

både i familjen men även i skolan och samhället i stort. Nästan alla världens länder har 

skrivit under konventionen vilket gör att de alla ska sträva mot samma mål. Dessutom 

måste de se till att alla i landet följer de lagar och förordningar som finns.60 

 

Barnkonventionen är starkt sammanlänkad med skollagens kapitel 6 som grundar sig i 

arbetet mot kränkningar. I skollagens kapitel 6 kan man utläsa att alla barn har lika värde 

och lika rättigheter samt att inget barn ska diskrimineras på grund av exempelvis etnicitet 

eller funktionsnedsättning. Vidare skrivs att barnets bästa ska komma först, vilket gäller 

både i välfärd och hälsa men även barnets utbildning. 

 

I kapitel 6 står det att alla barn har rätt att skyddas mot både psykiskt och fysiskt våld 

eller utnyttjande när de är i föräldrarnas eller annan persons vård. Det står dessutom klart 

utskrivet att det måste finnas en plan mot kränkande behandling. Huvudmannen ska se 

till att det för varje år upprättas en plan med en rad åtgärder för att förebygga kränkande 

behandling av barn och elever. Om en kränkande handling sker på en skola har en lärare 

eller annan personal skyldighet att anmäla detta till rektorn. När väl rektorn fått kännedom 

att en elev blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten har rektorn 

skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannens ansvar är då att utreda och 

vidta åtgärder för de kränkningar som skett samt för att förhindra att det uppstår i 

framtiden.61 

 

 

 

                                                 
59 BEO, https://beo.skolinspektionen.se/sv/Om-BEO/veta-mer-om-lagen-/, Hämtat: 2017-12-01 

60 BEO, https://beo.skolinspektionen.se/sv/Om-BEO/veta-mer-om-lagen-/barnkonventionen/, Hämtat 

2017-12-01 

61 Sveriges Riksdag, Skollag (2010:800) Kap.6, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800, Hämtat: 2017-12-01 

https://beo.skolinspektionen.se/sv/Om-BEO/veta-mer-om-lagen-/
https://beo.skolinspektionen.se/sv/Om-BEO/veta-mer-om-lagen-/barnkonventionen/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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5 RESULTAT 
 

Kapitlet delas upp i två delar. Den första delen, 5.1, undersöker hur utvalda begrepp 

behandlats över tid med hjälp av en jämförelse mellan de tre olika läroplanerna (Se tabell 

2). Syftet med denna del är att undersöka och försöka svara på hur begreppet social 

hållbarhet har förändrats från förr till nu. Det ska sägas att alla de begrepp som valts ut i 

jämförelsematrisen är nära sammankopplade med social hållbarhet. Den andra delen, 5.2, 

undersöker vilka positiva effekter som kan uppkomma ifall social hållbarhet fick större 

utrymme i undervisningen. För att kunna svara på denna fråga har fakta från jämförelsen 

mellan de olika läroplanerna och fakta från intervjun nyttjats (se bilaga 3). 

 

5.1 Hur har begreppet social hållbarhet belysts och förändrats över tid 
utifrån läroplanerna? 

 

Som tidigare har nämnts så är social hållbarhet en dimension av begreppet hållbar 

utveckling. Begreppet hållbar utveckling arbetades fram i slutet på 1980-talet under 

namnet Bruntlandrapporten. Då varken hållbar utveckling eller social hållbarhet 

diskuterats tidigare i historien har det varit intressant att jämföra hur läroplanen Lgy70 

diskuterade de utvalda begreppen (se tabell 2) jämfört med läroplanerna Lpf94 och GY11 

som kommit efter Bruntlandrapporten. 

 

Mobbning och diskriminering är ett samhällsproblem. Ett problem som vi alla behöver 

engagera oss i för att kunna stoppa. Organisationen Friends menar att mobbning går att 

stoppa, men är ett långsiktigt arbete som behöver tydliga utsatta mål.62 För att minska 

diskriminering i skolan och främja likabehandling krävs därav att det finns med i 

läroplanerna och att det dessutom lyfts fram i undervisningen. Enligt den senaste Friends-

rapporten, som belystes tidigare i uppsatsen, blir var fjärde elev i skolan utsatt för 

kränkningar. Att så många elever i dagens samhälle blir utsatta för kränkningar trots att 

det tydligt står utskrivet i de senaste läroplanerna att man ska motverka alla former av 

kränkande behandling har resulterat i ifrågavarande uppsats. Dessutom har det resulterat 

i att undersöka hur begreppet social hållbarhet har förändrats över tid genom att jämföra 

de olika läroplanerna med hjälp av en jämförelsematris. 

                                                 
62 Friends, https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/, Hämtat: 2017-12-14 

https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/
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I jämförelsematrisen som följer undersöks åtta begrepp i de tre olika läroplanerna för att 

se hur de tas upp. Genom att jämföra begreppen med hjälp av en jämförelsematris kan 

man enklare urskilja likheter och skillnader. Det hjälper även till att se om ett begrepp tas 

upp eller inte och hur stor plats i undervisningen det kan tänkas få. Genom 

jämförelsematrisen och undersökningen av de olika läroplanerna görs ett försök göras för 

att svara på hur social hållbarhet belysts och förändrats över tid.  

 
Tabell 2. Jämförelsematris, för att undersöka hur utvalda begrepp tagits upp och förändrats i 

läroplanerna Lgy70, Lpf94 och GY11 från förr till nu. De utvalda begreppen i jämförelsematrisen 

är, som beskrivits i metoddiskussionen, valda utifrån begreppet mänskliga rättigheter som är 

intimt sammankopplat med social hållbarhet. 

Läroplan Lgy70 Lpf94 GY11 

Ingen ska 

utsättas för 

kränkande 

behandling 

Människolivets 

okränkbarhet.              
Skolan accepterar inte att 

människor utsätts för 

kränkande behandling. 

Alla som arbetar i skolan ska 

aktivt förebygga och motverka 

kränkningar. 

Jämställdhet  Skolan bör verka för 

jämställdhet mellan män 

och kvinnor. 

Skolan ska förmedla 

vikten av jämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

Undervisningens upplägg ska 

präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Kulturella 

aspekter 

De alltmer vidgade 

internationella 

kontakterna har 

resulterat i att det 

kulturella perspektivet 

fått större betydelse. 

Skolan är en kulturell 

mötesplats och har 

skyldighet att stärka denna 

förmåga hos alla som 

arbetar i skolan.  

Det internationella perspektivet 

ska bidra till att öka elevernas 

förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet. 

Lika värde                -- Förmedla kunskap om lika 

värde.      

Utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med 

människors lika värde  

Motverka 

diskriminering 
              -- Ingen skall utsättas för 

mobbning i skolan. 

Alla tendenser till 

diskriminering eller kränkande 

behandling ska aktivt 

motverkas. 

Rektorns ansvar Omtanke om elevens 

mentala och kroppsliga 

hälsa skall vara i 

centrum. 

Rektorn ska med 

handlingsprogram se till 

att kränkande behandling 

motarbetas. 

Rektorn ansvarar för att 

undervisningen och elevhälsan 

utformas så att elever som 

behöver särskilt stöd får detta. 

Respektera 

andra 

människors 

egenvärde 

Skall visa aktning för 

elevernas 

människovärde.              

Visa respekt för varje 

människas egenvärde. 

Respektera andra människors 

egenvärde och integritet 

Samverkan med 

hemmet  

För att uppnå skolans 

mål måste samverkan 

med hemmet ske. 

Läraren ska på 

gymnasienivå samverka 

med hemmet. 

Skolan ska samverka med 

hemmen när det kommer till 

elevens utveckling. 

Teckenförklaring: -- = Tas ej upp i läroplanen 
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Ingen ska utsättas för kränkande behandling 

När det kommer till kränkande behandling i skolans värld kan man utläsa i Lgy70 att en 

av skolans huvuduppgifter är att väcka respekt för sanning och rätt, för människolivets 

okränkbarhet och därmed rätten till personlig integritet. Det står dessutom utskrivet att 

elever ska vänjas vid att hjälpa till samt samarbeta med alla människor.63 Liknande står 

utskrivet i 1994 års läroplan angående kränkningar då man kan läsa att människolivets 

okränkbarhet är en utav flera värderingar som skolan ska förmedla. Ingen elev eller lärare 

i skolan ska utsättas för kränkande behandling. Alla tendenser till kränkande behandling 

ska aktivt motverkas.64 Ett tydligt mål i 1994 års läroplan är att skolan ska sträva mot att 

varje individ ej accepterar att människor utsätts för kränkande behandling. Istället 

uppmanar den omnämnda läroplanen att man ska medverka till att hjälpa människor. 

Läraren har ansvar att uppmärksamma och vidta åtgärder i samråd med övrig personal för 

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.65  

 

2011 års läroplan är mycket lik 1994 års läroplan när det kommer till arbetet mot 

kränkande behandling. I GY 11 beskrivs det att skolan ska gestalta människolivets 

okränkbarhet. Likt 1994 års läroplan ska ingen i skolan utsättas för kränkande 

behandling.66 Det som dock skiljer 1994 års läroplan med den nuvarande läroplanen är 

att i Lpf 94 kan det läsas att det framförallt är lärarens ansvar att uppmärksamma 

kränkande behandling. I GY11 beskrivs att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma 

samt förebygga och motverka kränkande behandling. GY11 vill med detta säga att det 

inte är en individs ansvar att motverka kränkande behandling utan ett arbete av alla.67 

 

Jämställdhet 

I Lgy70 förklaras att skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, i 

familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet. Skolan ska dessutom lyfta 

                                                 
63 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70, 1971, s. 15 
64 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 3 

65 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 12-13 

66 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 5 

67 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 12 
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könsrollsfrågan samt stimulera eleverna att debattera och diskutera de rådande 

förhållanden.68 

 

När det kommer till jämställdhet och 1994 års läroplan står det istället att skola ska 

förmedla värden och förespråka jämställdhet mellan kvinnor och män.69 I GY11 är 

jämställdhet ett begrepp som omnämns oftare. Även i GY11 står det bestämt att läraren 

ska se till att undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom, enligt 

skollagen, ska utbildningen utformas i överensstämmelse med bland annat jämställdhet.70 

 

Kulturella aspekter 

I jämförelsematrisen för Lgy70 (se tabell 2) samt i läroplanen kan det utläsas att genom 

stärkta internationella kontakter har det kulturella perspektivet fått en alltmer väsentlig 

betydelse i skolan. Lgy70 menar att genom de internationella kontakter som skapas krävs 

det att skolan förmedlar förståelse för andra folks kulturella förhållanden.71 I 1994 års 

läroplan får den kulturella aspekten alltmer utrymme och menar på att skolan är en social 

och kulturell mötesplats i och med det svenska samhälles internationalisering.72 Lpf94 

menar dessutom på att ökar man elevernas förståelse för det kulturella och sociala 

perspektivet resulterar detta i att de kan bidra till det demokratiska samhället. Läraren har 

också en viktig del i denna fråga då han eller hon ska se till att elever, oavsett kön eller 

social och kulturell bakgrund får ett jämlikt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

innehåll i undervisningen.73  

 

Genom globaliseringen och den växande rörligheten menar GY11 att detta ställer höga 

krav på människor. Vi människor måste nämligen inse de värden som kulturell mångfald 

bidrar med. Alla i skolans värld ska hjälpas åt att informera och vägleda eleverna under 

utbildningen oavsett kön och kulturell bakgrund.74 I GY11 står det explicit skrivet att 

                                                 
68 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70, 1971, s. 15 

69 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 3 

70 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 11 

71 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70, 1971, s. 13 

72 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 3 

73 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 14 

74 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 14 
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kunskaper om grundläggande demokratiska värden och mänskliga rättigheter ska 

förmedlas. Vilket kan ske genom bland annat möten där eleverna får diskutera vikten av 

sociala och kulturella frågor i denna mening.75 

 

Lika värde 

Efter att ha undersökt läroplanen Lgy70 kan man konstatera att begreppet ”lika värde” ej 

står utskrivet. Dock kan sägas att i 1994 års läroplan står det att skolan har en viktig 

uppgift att gestalta och förmedla kunskap om alla människors lika värde.76 I läroplanen 

2011 står det utskrivet att enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse 

med bland annat alla människors lika värde.77 För ämnet geografi i 2011 års läroplan är 

hållbar utveckling ett centralt mål där social hållbarhet ska diskuteras och därav kan man 

anse att lika värde bör belysas. 

 

Motverka diskriminering 

När det kommer till granskningen av hur mobbning, utanförskap eller diskriminering lyfts 

fram i läroplanerna finner man skrämmande nog inte någonting i Lgy70. Ingenting om 

hur skolan arbetar ifall mobbning skulle ske eller hur man förebygger och motverkar 

diskriminering. Men i Lpf94 har det skett en förändring, som tur är. I Lpf94 står det klart 

och tydligt att ingen i skolan skall utsättas för mobbning. Alla tendenser till olika 

trakasserier ska motverkas.78 Utifrån Lpf94 kan man utläsa att det främst är rektorns 

ansvar att mobbning motverkas. Detta ska ske genom olika handlingsprogram där rektorn 

ska upprätta, genomföra samt se till att alla på skolan följer dessa direktiv.79 Även i GY11 

står det tydligt utskrivet vikten av att motverka alla former av diskriminering. Det som 

dock skiljer GY11 från Lpf 94 är att det är allas ansvar att förhindra diskriminering och 

trakasserier, inte enbart rektorns.80 

 

Rektorns ansvar 

                                                 
75 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 17 

76 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 3 

77 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 11 
78 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 3 

79 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 17 

80 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s.12 
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Efter en granskning av Lgy70 kan det inte uttydas om vad rektorns arbete exakt innefattar. 

Det står skrivet i Lgy70 att:  

”Omtanke om elevens mentala och kroppsliga hälsa skall prägla skolans arbete och arbetsmiljö. Såväl 

lärare som skolledning, skolläkare, skolsköterska, kuratorer och annan personal skall här göra en 

insats.”81 

 

Ovannämnda citet är det närmaste till en förklaring av rektorns ansvar som har hittats. 

 

I Lpf94 däremot står det mer tydligt vad rektorns ansvarsområde är. Rektorn ska se till 

att alla former av kränkningar, exempelvis mobbning, aktivt motarbetas och genom 

handlingsprogram motverka eventuella kränkningar i framtiden. Rektorn har även i 

ansvar att föräldrar blir informerade om elevernas skolgång, vilket bland annat kan vara 

elevens resultat men även elevens psykiska och fysiska hälsa. 82 

 

Rektorns ansvarsområde enligt GY11 är, förutom att organisera utbildningen så att den 

anpassas efter elevernas önskemål och behov, att undervisningen och elevhälsan utformas 

på ett sätt så att elever med särskilda behov får hjälp.83 Alla som arbetar i skolan har i 

ansvar att aktivt motverka kränkande behandling och istället främja likabehandling.84 

Som tidigare nämndes är det inte enbart en individs ansvar, utan alla tillsammans som 

motverkar kränkande behandling och ser till att arbetsplatsen förbättras. 

Respektera andra människors egenvärde 

I läroplanen Lgy70 står det klart att den enskilda eleven ska stå i centrum för skolans 

verksamhet. Med andra ord ska man främja och visa aktning för elevernas egenvärde samt 

låta de skaffa kännedom om sin egenart. Detta skapar förutsättningar för att eleverna 

mognar och känner sig allt mer fria.85 Jämför man Lgy70 med Lpf94 så uttrycker de sig 

lika när det kommer till människors egenvärde. I Lpf94 kan det tydligt utläsas att genom 

de grundläggande demokratiska värderingar som skolan vilar sig på ska man därigenom 

                                                 
81 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70, 1971, s. 15 

82 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 7 

83 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 15 

84 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 12 

85 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70, 1971, s. 10 
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visa respekt för människans egenvärde och för vår gemensamma miljö.86 Detta är 

dessutom ett centralt mål för skolan med vilket menas att skolan aktivt ska påverka, 

stimulera samt se till att varje elev respekterar andra människors egenvärde och 

integritet.87 I GY11 står det ordagrant samma sak som i Lpf94, att ett av skolans mål är 

att varje elev respekterar andra människors egenvärde och integritet.88 

 

Samverkan med hemmen 

Samverkan med hemmen är av stor vikt, vilket vi inte minst ser i jämförelsematrisen, då 

det finns med i alla läroplaner. I Lgy70 är samverkan med föräldrarna av yttersta vikt för 

leda och vidareutveckla arbetet i skolan.89 Enligt Lgy70 finns ett samarbete mellan skolan 

och hemmen, att tillsammans utveckla eleverna till att bli harmoniska människor och 

ansvarskännande samhällsmedlemmar.90 Även Lpf94 framhäver vikten av samverkan. 

Man kan bland annat utläsa att skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet 

för att gynna elevens yrkesverksamma liv. När det kommer till ungdomar ska skolan 

samverka med hemmen.91 Samverkan med hemmen resulterar i att elevens föräldrar blir 

informerad om skolsituationen samt elevens kunskapsutveckling.92 I GY11 förklaras att 

samverkan med hemman ska ske för att underlätta elevens lärande och utveckling, mer 

än så står inte utskrivet om samverkan med hemmen i GY11.93 

 

5.2 Vilka positiva effekter kan social hållbarhet förväntas kunna ge 
med ett större utrymme i undervisningen? 

 

Informanten som intervjuades är en lärare som varit yrkesverksam under alla tre utvalda 

läroplaner. Informanten menade att elevernas delaktighet i skolan har ökat. Dock ska 

konstateras att informanten ansåg att elevernas delaktighet kunde ha ökat ännu mer, vilket 

                                                 
86 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 3 

87 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 12 

88 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 11 

89 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70, 1971, s. 17 

90 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70, 1971, s. 10 

91 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 7 

92 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna, 1994, s. 16 

93 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 8 
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hen hoppas kunna se i framtiden. Informanten och resterande personal på skolan arbetar 

med så kallade trivselenkäter. Enkäterna görs en gång per termin och dessa följs sedan 

upp i personalgrupp. Enkäterna görs bland annat för att uppmärksamma eventuella 

problem i elevgruppen. Om personalen på skolan känner en viss oro eller genom 

enkäterna får reda på att det finns problem ska åtgärder göras omgående.  

 

När det kommer till hur informanten och hela i skolan i sig arbetar mot kränkande 

behandling, sexuella trakasserier och att motverka diskriminering så har skolan arbetat 

fram ett antal handlingsplaner som alla känner till och ska följa. Skolan har, som kan 

utläsas i bilaga 3 Transkribering, även en utarbetad kris- och behandlingsplan. Dessutom 

finns en likabehandlingsplan som utgår ifrån att alla ska känna sig accepterade och lika 

behandlade. Informanten redogjorde även för att skolan har en plan för kränkande 

särbehandling, vid exempelvis hot.  

 

Förutom att det finns en rad handlingsplaner för att motverka bland annat diskriminering 

så menar läraren att filmer som berör mobbning och utanförskap är ett bra sätt att nå fram 

till eleverna. Informanten poängterade kontinuerliga samtal med eleverna som en nyckel 

till att motverka diskriminering. På skolan finns en rad trivselregler uppsatta för varje 

klass som lärare och eleverna tillsammans arbetat fram. Dessutom finns gemensamma 

trivselregler för hela skolan som personalen anser leder till mer respekt och uppförande i 

skolan.  

 

Utifrån bilaga 3 kan man utläsa att lärarna och skolan arbetar mycket med social 

hållbarhet. Förutom att enbart beröra vitala begrepp så vill lärarna på skolan se till att alla 

elever betraktas som jämlika och att ingen utsätts för kränkande behandling. Men vilka 

positiva effekter anser den intervjuade läraren kunna förväntas med ökad social hållbarhet 

i skolans värld? Informanten menade att social hållbarhet kommer diskuteras mer och kan 

där av leda till att ett gemensamt synsätt på skolan skapas, vilket indirekt resulterar i att 

elevernas trygghet ökar.  

 

Genom att öka undervisningen om den sociala hållbarheten i skolan och fortsätta arbetet 

med elevträffar kan resultera i att både personalen och eleverna känner ökad trivsel på 

skolan. Syftet med att införa eller fortsätta arbetet med elevträffar är för att motverka 

utanförskap. Informanten konstaterar att ökad social hållbarhet i skolan kan ske på många 
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sätt. Det kan bland annat vara att införa klass- respektive elevråd som många skolar i 

dagens samhälle har. Vid dessa möten diskuterar eleverna aktuella ämnen och som 

antecknas som sedan omformuleras till frågeställningar. Frågeställningarna tas därefter 

upp med rektorn och kan exempelvis beröra hur man kan förbättra skolan ur ett 

diskrimineringsperspektiv.  

 

Förutom att vitala aspekter tas upp vid dessa möten så menar informanten att 

trivselfaktorn ökar och eleverna får bland annat känna en samhörighet. Avslutningsvis 

redogjorde informanten vikten av trivselträffar, både för elever och för personal. Ett 

enkelt och smart sätt att öka den sociala hållbarheten för personalen är att anordna så 

kallade kick-offer eller personalfester för att öka trivselfaktorn, vilket förhoppningsvis 

leder till att personalen strålar samman.  
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6 ANALYS 
 

Social hållbarhet är som studien påvisat en viktig dimension i vår vardag och inte minst 

inom skolans värld. För att ta reda på hur vitalt begreppet social hållbarhet är har två 

undersökningar gjorts för att besvara uppsatsens syfte. Den första undersökningen 

granskar hur begrepp inom den sociala dimensionen har belysts från 1970-talet med 

Lgy70 till nutid med GY11 och behandlas under rubriken 6.1. Den andra undersökningen 

analyserar vilka positiva effekter som kan uppstå ifall begreppet social hållbarhet får 

större utrymme i undervisningen och bearbetas under rubriken 6.2.  

 

6.1 Social hållbarhet från förr till nu 

 

Hur begreppet social hållbarhet arbetas med och diskuteras i skolan har förändrats sedan 

1970-talet fram tills idag. Som uppsatsen tidigare nämnts så belystes inte begreppen 

social hållbarhet eller hållbar utveckling i lika stor utsträckning på 1970-talet, jämfört 

med 1900-talet och 2000-talet. Utifrån uppsatsens jämförelsematris kan man konstatera 

att det främst är två begrepp, lika värde och motverka diskriminering, som skiljer sig 

mellan läroplanerna.  

 

Begreppen Lika värde och motverka diskriminering har genomgått en stor förändring när 

det kommer till hur de har belysts i skolan. Lika värde benämns inte alls i Lgy70 kontra 

läroplanerna Lpf94 och GY11. I de sistnämnda läroplanerna står det klart skrivet att 

skolan ska förmedla kunskaper om lika värde samt att skolan ska utformas i 

överensstämmelse med människors like värde. Hur skolan arbetar med att motverka 

diskriminering i Lgy70 redovisas inte heller, vilket skiljer sig emot de andra utvalda 

läroplanerna som markant redovisar hur skolan ska arbeta för att förhindra 

diskriminering.  

 

Jämställdhet är också ett begrepp som påvisar mer olikheter än likheter. Likheten mellan 

de olika läroplanerna är att alla belyser begreppet jämställdhet. Det som skiljer 

läroplanerna åt är att i Lgy70 förklaras att skolan bör verka för jämställdhet mellan 

kvinnor och män. I Lpf94 och GY11 står det istället att skolan ska förmedla kunskaper 

och förespråka jämställdhet.  
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Rektorns ansvar utifrån läroplanerna har också genomgått en förändring sedan 1970-talet. 

I Lgy70 är det diffust om vad som är rektorns ansvarsområde när det kommer till social 

hållbarhet, jämfört med de andra läroplanerna där det tydligare står vad som förväntas av 

rektorn och vilka krav som personen i fråga ska leva upp till.  

 

Av de åtta begrepp som har undersökts är det dessa fyra som har fler olikheter än likheter. 

Trots att hållbar utveckling och social hållbarhet inte var kända begrepp på 1970-talet så 

kan man ändå ställa frågan, varför belyser inte Lgy70 hur arbetet mot lika värde och att 

motverka diskriminering ska ske? Uteblev begreppen för att det inte fanns en utpräglad 

definition? Eller var det rentav inte lika viktigt som att förmedla kunskaper om detta 

specifika ämne? Detta är frågor som ifrågavarande uppsats inte ämnar att försöka svara 

på. Men det är viktiga frågor som är värda att fundera på.  

 

Efter att ha undersökt de åtta olika begreppen i de utvalda läroplanerna kan det konstateras 

att varje begrepp beskrivs mer i GY11 jämfört med Lgy70 och Lpf94. Vilka skäl ligger 

bakom detta? Ett är förstås att social hållbarhet och hållbar utveckling arbetades fram 

under slutet av 1980-talet, vilket synliggjorde många problem och utmaningar som vi än 

idag arbetar med. 

 

Ett annat skäl är att mobbning och annan kränkande behandling fortsätter att ske i dagens 

skolor och på arbetsplatser, vilket uppsatsen tidigare har belyst. Var fjärde elev i dagens 

skolor blir utsatta för kränkande behandling. Med förbättrade och mer innehållsrika 

läroplaner som beskriver hur skolor ska arbeta mot diskriminering så minskar inte antalet 

barn som utsätts för kränkande behandling. Något måste ske och det måste ske snabbt. Är 

lösningen en ökad social hållbarhet i skolan och vilka positiva effekter skulle det kunna 

tänkas ge?  

 

6.2 Positiva effekter av ökad social hållbarhet 

 

Genom en ökad social hållbarhet i skolans värld skulle många positiva effekter 

uppkomma. Att arbeta mer med enkäter i skolan skulle förhoppningsvis leda till att fler 

problem uppmärksammas och löstes. Genom att lyfta fram den sociala dimensionen 

ytterligare, genom exempelvis filmer och kontinuerliga samtal med eleverna, skulle 

kunna vara en nyckel till att motverka diskriminering. Att fortsätta arbetet med 
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upprättandet av trivselregler på skolor skulle leda till mer respekt och bättre uppförande 

i skolan som eleverna sedan bär med sig in i sitt yrkesverksamma liv.  

 

Genom att belysa social hållbarhet mer i skolan skulle ett gemensamt synsätt i skolan 

skapas, vilket också skulle leda till att barnens trygghet ökar. Att arbeta med elevträffar 

men även personalträffar skulle kunna resultera i att barnens och personalens trivsel ökar 

samt att man motverkar utanförskap.  

 

En ökning och starkare arbete med social hållbarhet skulle bland annat minska 

mobbningen. Skulle mobbning minska så minskar man även lidande och livslånga men 

hos eleverna. Minskar man mobbning och annan kränkande behandling så kommer det 

ge en ökning i antalet utbildade män och kvinnor då mobbingsoffer är sämre utbildade än 

andra.94 Att öka arbetet med social hållbarhet i skolan skulle ge många positiva effekter, 

både sociala och ekonomiska vinster.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                 
94 Svenska dagbladet, 2014, Hämtat: 2018-01-16 
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7 DISKUSSION 
 

Mobbning och all kränkande behandling är både hemsk och fruktansvärd. 

Konsekvenserna är många. Flera individer får djupa depressioner som leder till 

självskadebeteende, vilket kan leda till självmordstankar. Mobbning har resulterat i att 

människor har tagit sitt liv för att finna en väg ut från det mörker som de vandrat i under 

så lång tid. Men genom en ökad social hållbarhet kan möjligtvis mobbningens allvarliga 

konsekvenser minska. Genom en ökad social hållbarhet i skolan kan vi rädda alltfler barn 

att utsättas för kränkande behandling och istället införliva en positiv självbild och ett 

bättre och lyckligare liv.  

Eftersom skolplikten är obligatorisk måste skolan vara en trygg miljö för de unga. 

Mobbning, våld, kränkningar och trakasserier förekommer tyvärr i alltför hög 

utsträckning i skolan och kostar både pengar för samhället och personligt lidande för 

individen. Ungefär 60.000 barn utsätts årligen för mobbning och många får men för 

livet.95 Här måste alla ta ansvar för att stoppa detta. Mobbning kan vara helt förödande 

för den enskilde, för en hel klass och för hela familjer. Forskning visar att mobbning kan 

leda till allvarliga konsekvenser på lång sikt.96  

De som varit utsatta för mobbning hade vid motsvarande ålder sämre självkänsla och en 

mer depressiv livsinställning jämfört med de elever som inte mobbats i skolan. Jag tror 

att det är av stor vikt  att skolan skapar metoder för att förebygga mobbning, våld och 

trakasserier . Det kan vara i form av anti-mobbnings- och anti-våldsprogram. Skolor som 

arbetat med anti-mobbningsprogram har lett till att mobbningen i genomsnitt minskat 

med 24% efter ett år. Om alla skolor lyckas minska mobbningen med 24% under ett år 

skulle det ge en förtjänst på fyra miljarder. 

Vidare tror jag att det är oerhört viktigt att skolan tidigt diskuterar värdegrund, jämlikhet 

och jämställdhetsfrågor för att förbereda unga och tonåringar inför vuxenlivet och i 

förlängningen ge förtjänster både i form av minskat mänskligt lidande och minskade 

samhällsekonomiska kostnader. Mobbning under skoltiden ger på det personliga planet 

upphov till psykisk ohälsa i form av depression, ångest, rädsla och stress. Mobbning i 

                                                 
95 Friends, 2016, Hämtat: 2018-01-16 

96 Brottsförebyggande rådet, 2017, Hämtat: 2018-01-16 
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skolan leder ofta till frånvaro, sämre prestationer och kunskapsinhämtning samt avhopp 

från skolan, vilket kan leda till svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. I 

förlängningen kan det leda till utanförskap och kriminalitet. Genom att arbeta 

förebyggande mot utslagning i samhället kan stora kostnader sparas. 

Det primära när det gäller arbetet mot mobbning får inte enbart handla om pengar. Det är 

dock ofrånkomligt att inte ta upp vad mobbning kostar samhället. Vi vet att mobbningen 

kostar enorma summor och det är pengar som i stället skulle kunna användas till andra 

satsningar i samhället såsom sjukvård, skolor, äldrevård, bostadsbyggande etc för att ge 

invånarna förbättrad livskvalité. 

När man ska sätta en prislapp på vad mobbningen bland barn och unga kostar samhället 

är det viktigt att sätta värdet av prevention, främjande åtgärder och tidiga insatser i 

relation till kostnaderna för att inte agera. Att avstå från att åtgärda och förebygga är det 

som blir verkligt dyrt. Kostnaden kan vara svår att räkna fram eftersom den kan fördela 

sig på olika aktörer i samhället såsom försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen, 

landstinget och rättsväsendet. Att mäta kostnaden för mänskligt lidande är nästan en 

omöjlighet.   

Genom satsningar och diskussioner tidigt i skolan om social hållbarhet kan 

förhoppningsvis resultatet bli ett samhälle där barn och unga kan växa upp i trygghet och 

jämlikhet. En annan viktig uppgift för skolan är att skapa dokument, som kontinuerligt 

tas upp och hålls levande för att förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering 

samt att främja allas lika värde. Social hållbarhet är en strävan mot ett mänskligare 

samhälle.    
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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens syfte var att synliggöra hur pass viktig den sociala hållbarheten är för att 

uppnå ett hållbart och jämbördigt samhälle. För att kunna ta reda på detta gjordes två 

undersökningar. Den ena undersökningen berörde hur begreppet social hållbarhet använts 

i läroplanerna med hjälp av en komparativ analys mellan läroplanerna Lgy70, Lpf94 och 

GY11. Den andra undersökningen riktade in sig på att analysera vilka positiva effekter 

som kan uppstå med ett ökat fokus på social hållbarhet i skolan. För att kunna svara på 

denna fråga intervjuades en erfaren lärare i södra Sverige som varit yrkesverksam under 

alla nämnda läroplaner.  

 

Det har varit en utmaning att kunna presentera några exakta svar på uppsatsens 

frågeställningar. Att komma fram till och presentera svar på hur begreppet social 

hållbarhet förändrats från 1970-talet tills idag har varit en prövning. Men utifrån den 

jämförande undersökningen kan det konstateras att begrepp som är intimt 

sammankopplade med social hållbarhet belyses i större omfattning i de senare 

läroplanerna än i Lgy70. Dock är det ändå förvånande att viktiga begrepp som exempelvis 

lika värde inte var representerat i 1970 års läroplan, trots att Sverige är ett demokratiskt 

land.  

 

De positiva effekter som social hållbarhet kan ge i undervisningen är svårt att ge ett exakta 

svar på. Dock kan man spekulera och diskutera vilka effekter som möjligtvis kan uppstå. 

Utifrån intervjun med läraren målas ett önsketänkande upp. Genom fler samtal och mer 

diskussion som berör social hållbarhet i skolan kan man förhoppningsvis minska antalet 

kränkande behandlingar och istället skapa en tryggare miljö för barnen.  

Ett rykande aktuellt ämne idag rör kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 

#Metoo rörelsen svepte fram som en flodvåg 2017. Tystnadskulturen bröts och tusentals 

kvinnor röt till och vittnade om utbredda sexuella trakasserier i arbetslivet i bransch efter 

bransch. #Metoo rörelsen hade kanske inte behövt växa sig så omfattande om man i 

skolan arbetat mer intensivt med social hållbarhet inkluderande jämlikhet och 

jämställdhetsfrågor. Vad detta kostat samhället i form av ökade sjukvårdskostnader för 

stressrelaterade sjukdomar och psykiskt lidande kan man bara ana. Idag hör man om långa 

väntetider och växande köer till både barnpsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Att satsa på 
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prevention ger både hållbarhet och lönsamhet. Vi har inte råd att avstå från att agera. Det 

tjänar både individen och samhället på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

36 

SLUTSATS 
 

Från 1970-talet fram tills idag har begreppet social hållbarhet genomgått en stor 

förändring. Utifrån de utvalda begreppen i jämförelsematrisen så belyser läroplanen 

Lgy70 begreppen väldigt kortfattat. Vissa begrepp tas ej upp, vilket kan vara en följd av 

att begreppen hållbar utveckling och social hållbarhet först myntades i slutet av 1980-

talet. Lpf94 är desto mer utförlig när det kommer till hur skolan, personalen och eleverna 

ska arbeta för att uppnå en god social hållbarhet. Lpf94 och GY11 är otroligt lika i sitt 

beskrivande hur man ska arbeta mot kränkande behandling och förespråka lika värde. 

Detta är inte så konstigt eftersom läroplanerna uppkom efter att begreppen hållbar 

utveckling och social hållbarhet myntats. Dock kan man konstatera att GY11 beskriver 

arbetet lite mer utförligt jämfört med Lpf94. En anledning till detta kan vara att det 

fortfarande försiggår kränkande behandling och mobbning i för stor utsträckning och att 

det måste ske en markant minskning.  

 

Att belysa, beröra och diskutera kränkande behandling och mobbning mer i skolan kan 

vara nyckeln till att minska diskrimineringen i skolan. Eftersom barn och unga lägger en 

stor tid av sin uppväxt i skolan blir det därav skolans ansvar att förmedla och diskutera 

social hållbarhet. Genom att tidigt i skolan börja förmedla kunskaper om och motverka 

alla former av kränkande behandling är av yttersta vikt. All kränkande behandling kan 

leda till att barn i tidig ålder kan tappa sitt självförtroende och förlora sin självbild, vilket 

följer dem resten av livet. Ett starkt argument till att ge ökat utrymme för social hållbarhet 

i skolan ligger i att det är skolans ansvar att förbereda och utveckla eleverna till att bli 

goda demokratiska medborgare. Genom att göra detta kan förhoppningsvis mobbning och 

annan kränkande behandling minska i skolan och framtida arbetsplatser, vilket resulterar 

i ett starkare och mer hållbart samhälle. 
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I 
 

BILAGOR 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

1. Förr och nu 

Hur har elevernas delaktighet och inflytande i undervisningen förändrats över tid enligt 

din uppfattning? 

 

Social hållbarhet är intimt sammankopplat med att ta avstånd från att människor utsätts 

för kränkande behandling. Samtidigt handlar det om att se till att man respekterar sin 

medmänniska. Utifrån detta hur sker utvärdering av skolans arbete med social 

hållbarhet? 

 

Social hållbarhet ingår i begreppet hållbar utveckling som är ett centralt mål i ämnet 

geografi. Men i och med att social hållbarhet är ett aktivt diskussionsämne i dagens 

samhälle så bör möjligtvis begreppet social hållbarhet få större utrymme i skolan. Anser 

du som lärare att social hållbarhet ska ske ämnesövergripande så ämnet får en större roll 

i skolans värld? 

 

Vilka positiva konsekvenser kan då uppstå om social hållbarhet blir 

ämnesövergripande? 

 

2. Vinster av social hållbarhet 

Hur sker arbetet med arbetsmiljöfrågor och ökad trivsel på din arbetsplats för 

personalen? 

 

Samt hur sker arbetet med arbetsmiljöfrågor och ökad trivsel på din arbetsplats för 

eleverna? 

 

Hur arbetar ni med frågor som rör kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på 

din arbetsplats? 

 



  
 

II 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska upprätta rutiner och handlingsplaner 

som ska vara kända av arbetstagarna. Vilka rutiner och policys finns på din arbetsplats 

gällande kränkande särbehandling? 

 

3. Framtid 

Vad betyder social hållbarhet för dig i ditt yrke som lärare? 

 

Vilka faktorer ser du som speciellt viktiga i skolan för att uppnå positiva effekter 

gällande social hållbarhet? 

 

Hur förebygger din arbetsplats mobbning? 

 

Hur förebygger din arbetsplats utanförskap? 

 

Vilka sätt arbetar din skola för att varje elev ska känna sig sedd och bekräftad? 

 

Hur arbetar din skola för ömsesidig respekt och uppförande i klassrummet? 

 

Är det något ytterligare som du vill tillägga hur din arbetsplats arbetar för att förebygga 

kränkningar och mobbning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 2 Missivbrev 

 

Hej!  

Jag är student från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet Kalmar som för närvarande 

är inne på min sjunde termin och skriver en C-uppsats inom ämnet geografi. Mitt valde 

ämne är social hållbarhet.  

 

Utifrån den senaste Friends-rapporten konstateras det att var fjärde elev utsätts för 

kränkningar av andra elever i skolan. Trots att många skolor runt om i Sverige är 

medvetna om problemen så har det inte skett en minskning från föregående år. Detta är 

huvudorsaken till varför denna uppsats kommer uppmärksamma och synliggöra den 

sociala hållbarheten, både i vardagen och i skolan. Uppsatsens syfte är att synliggöra 

hur vital den sociala hållbarheten är för att skapa ett starkare samhälle. Studien ämnar 

dessutom undersöka hur viktig skola är och har varit i denna fråga. 

 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur som berör det aktuella ämnet. Men jag 

har även i avsikt att ta hjälp av dig som lärare genom en intervju. Din kunskap, expertis 

och erfarenheter som du besitter efter många yrkesverksamma år kommer vara värdefull 

i mitt arbete. Intervjun består ut av ett antal frågor där min förhoppning är att en givande 

diskussion ska uppstå. Intervjun beräknas ta mellan 20-30 minuter som jag hoppas att 

du har möjlighet att avsätta.  

 

Vid intervjun har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som gäller. Vilket 

innebär att din medverkan är frivillig och skulle du känna att du, under intervjuns 

process, önskar att sluta så gör vi det. Ditt deltagande kommer hanteras med största 

möjliga konfidentialitet. Ditt namn kommer aldrig att omnämnas utan du kommer att få 

ett fiktivt. Ifall du ställer upp kommer den information du bidrar med endast användas 

för forskningsändamål. Eftersom jag är ovan vid att genomföra intervjuer behöver ett 

stort fokus läggas på att ställa frågor samt följdfrågor. Därför behöver intervjun spelas 

in. När uppsatsen sedan är färdigställd och godkänd kommer inspelningen raderas. 

Finner du det ok att spela in?  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig för mer 

information.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Oscar Kjell                              ok222cb@student.lnu.se 

 

mailto:ok222cb@student.lnu.se


  
 

IV 

Bilaga 3 Transkribering 

 

 

Intervjuare 

 

 

Informant 

 

 

 

 

Intervjuare 

 

 

 

 

Informant 

 

 

 

Intervjuare 

 

 

 

 

 

 

Informant 

 

 

 

 

 

Intervjuare 

 

 

Informant 

 

 

Har elevernas delaktighet och inflytande i undervisningen förändrats 

över tid enligt din uppfattning?  

 

Ja, jag anser att elevernas delaktighet och inflytande har ökat med tiden 

men inte i samma omfattning som man kunde förvänta sig. Hur det har 

förändrats över tid är svårt att svara på men elevers ålder avgör hur 

mycket elevernas delaktighet och inflytande har ökat.  

 

Social hållbarhet är intimt sammankopplat med att ta avstånd från att 

människor utsätts för kränkande behandling. Samtidigt handlar det om 

att se till att man respekterar sin medmänniska. Utifrån detta, hur sker 

utvärdering av skolans arbete med social hållbarhet?  

 

Ja, vi gör ju så kallade ”trivselenkäter” en gång per termin som följs 

upp i personalgrupp. Krävs det av resultatet så åtgärder vi det 

omgående. 

 

Social hållbarhet ingår i begreppet hållbar utveckling som är ett centralt 

mål i ämnet geografi. Men i och med att social hållbarhet är ett aktivt 

diskussionsämne i dagens samhälle så bör möjligtvis begreppet social 

hållbarhet få större utrymme i skolan. Anser du som lärare att social 

hållbarhet ska ske ämnesövergripande så ämnet får en större roll i 

skolans värld? 

 

Vi på skolan pratar kontinuerligt om ämnesövergripande. Ibland ser vi 

på en film som berör det aktuella ämnet sociala relationer samt hur man 

ska bete sig mot sin medmänniska. Dessutom brukar vi ha en 

diskussion efteråt. Så ja, på vår skola anser vi att ämnet borde bli allt 

mer ämnesövergripande.  

 

Vilka positiva konsekvenser kan då uppstå om social hållbarhet blir 

ämnesövergripande?  

 

Förutom att social hållbarhet diskuteras mer så skulle det enligt min 

åsikt leda till att det skapar ett gemensamt synsätt som leder till att 

tryggheten för barnen ökar.  

 

 

 

 

 

 

 

Historia till nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer 

ämnesövergripande 

= mer förståelse för 

ämnet 

 

 

 

 

 

 

Ökar tryggheten 

 



  
 

V 

 

Intervjuare 

 

 

Informant 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuare 

 

 

Informant 

 

 

 

 

 

 

Intervjuare 

 

 

Informant 

 

 

 

Intervjuare 

 

 

 

 

Informant 

 

 

 

 

Intervjuare 

 

Informant 

Hur sker arbetet med arbetsmiljöfrågor och ökad trivsel på din arbetsplats 

för personalen?  

 

Vi har en plan att följa förstås. Vi har också en medarbetarenkät. 

Kontinuerliga arbetsplatsträffar där aktuella ämnen tas upp och 

diskuteras. Samtidigt har vi trygghetsgrupper, där barnen är blandade från 

varje årskurs. Detta hoppas vi förstås ska leda till att både vi i personalen 

ska känna en trivsel och att barnen känner en trygghet och att de också 

trivs. Syftet med dessa trygghetsgrupper är ju för att motverka 

utanförskap. 

 

Samt hur sker arbetet med arbetsmiljöfrågor och ökad trivsel på din 

arbetsplats för eleverna?  

 

Ja förutom dessa trivselgrupper vi har så har vi dessutom klassråd där 

frågor tas upp i klassen. Vi har även elevråd där man har representanter 

från olika klasser och diskuterar aktuella ämnen och antecknar. Dessa 

anteckningar görs sedan om till frågeställningar som eleverna tar upp med 

rektorn för att öka trivselfaktorn exempelvis. Dessutom sätter vi 

klasslärare våra egen prägel på klassen.  

 

Hur arbetar ni mot frågor som rör kränkande särbehandling och sexuella 

trakasserier på din arbetsplats?  

 

Vi har ju en handlingsplan som alla anställda känner till och som vi följer 

om något inträffar. 

 

 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska upprätta rutiner och 

handlingsplaner som ska vara kända av arbetstagarna. Vilka rutiner och 

policys finns på din arbetsplats gällande kränkande särbehandling?  

 

 

Ja, vi har utarbetet en kris- och behandlingsplan som alla i personalen är 

insatta i. Vi har dessutom en likabehandlingsplan som innebär att alla ska 

känna sig uppskattade och behandlas lika. Vi har också en plan för 

kränkande särbehandling vid exempelvis hot.  

 

Vad betyder social hållbarhet för dig i ditt yrke som lärare?  

 

Att vi försöker skapa en gemensam värdegrundsyn för att barnen ska 

kunna samspela med varandra och att det förhoppningsvis leder till att 

eleverna skapar en förståelse för olikheter samt uppmuntrar det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer vinst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika 

handlingsplaner 



  
 

VI 

 

 

 

Intervjuare 

 

 

Informant 

 

 

 

Intervjuare 

 

Informant 

 

 

 

 

Intervjuare 

 

Informant 

 

 

Intervjuare 

 

 

Informant 

 

 

 

Intervjuare 

 

 

Informant 

Vilka faktorer ser du som speciellt viktiga i skolan för att uppnå 

positiva effekter gällande social hållbarhet?  

 

Framförallt är det samtalet som jag anser vara en viktig faktor för att 

motverka kränkningar. Dessutom försöker vi ju ta itu med uppkomna 

händelser så snabbt som möjligt.  

 

Hur förebygger din arbetsplats mobbning?  

 

Ja som jag nämnde innan då anser jag att filmer som berör det aktuella 

ämnet är väldigt bra och verkar nå fram till eleverna. Dessutom är 

kontinuerliga samtal med eleverna också av yttersta vikt för att 

motverka mobbning.  

 

Hur förebygger din arbetsplan utanförskap?  

 

Ja det får väl bli samma svar på denna fråga som på förra då 

mobbning och utanförskap hänger ihop.  

 

Hur arbetar din skola för ömsesidig respekt och uppförande i 

klassrummet?   

 

Ja vi har ju trivselregler för varje klass som läraren tillsammans med 

eleverna sätter upp. Dessutom har vi gemensamma trivselregler för 

hela skolan så att alla drar mot samma mål.  

 

Är det något ytterligare som du vill tillägga angående hur din 

arbetsplats arbetar för att förebygga kränkningar och mobbning?  

 

Jag anser att det är väldigt viktigt att man har gemensamma 

trivselträffar då det på vår skola har resulterat i att eleverna känner sig 

trygga. När det kommer till personalen är så kallade kick-offer viktigt 

för att öka trivselfaktorn samt personalfester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtal 

 

 

 

 

 

 

Filmer 

 

 

 

 

 

 

 

Motverka 

mobbing 
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