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Sammanfattning 

Stiftelsen Teknikdalen har under åren 2007 till 2010 drivit projektet Lärande för 
hållbar utveckling. Femton skolor i Dalarna, från förskolor till gymnasium, har 
deltagit i projektet. Syftet med projektet är att skolornas hela verksamhet ska 
genomsyras av perspektivet hållbar utveckling och att eleverna tillägnar sig kunskap, 
färdighet och vilja att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Målet är att skolorna 
ska utveckla och pröva metoder och hållbar utveckling inom skolans hela 
verksamhet.  
 
Dalarnas forskningsråd (DFR) har haft till uppgift att följa projektet för att samla in 
den erfarenhet och kunskap som finns i projektet och att göra detta tillgängligt för 
omvärlden. Föreliggande rapport är DFRs slutrapport av projektet. Rapporten 
bygger framförallt på elevenkäter samt intervjuer med rektorer och pedagoger från 
de deltagande skolorna.  
 
Elevenkäterna visar att elevernas kunskap om hållbar utveckling har ökat och att 
deras inställning till frågan har förbättrats. Det finns dock en ganska stor spridning 
mellan de olika skolorna. Då flera av skolorna på något sätt arbetat med frågor 
kopplade till hållbar utveckling redan innan projektet är det svårt att säga vad som 
beror på projektet och vad som skulle hänt ändå. Frågan om hållbar utveckling har 
fått ett stort utrymme i olika medier under tiden som projektet pågått, något som 
kan ha påverkat elevernas kunskap och inställning.  
 
Intervjuerna med rektorer och pedagoger visar att flera av skolorna genom projektet 
har inspirerats till att arbeta mer tematiskt och ämnesövergripande. Det uttrycks 
också i intervjuerna att pedagogerna uppskattar och stimuleras av att arbeta mer 
tematiskt och att projektet har bidragit till ökad samsyn och samhörighet. I alla 
intervjuer ges bilden av att skolan har upplevt projektet som givande och 
inspirerande, framförallt de lärarfortbildningar som anordnats inom ramen för 
projektet. En central punkt kopplat till skolornas arbetssätt är hur de planerat 
arbetet med LHU. På några av skolorna har personalen haft tid avsatt för att planera 
och arbeta med LHU och detta tycks vara en stor framgångsfaktor i projektet.  
 
Det samlade intrycket utifrån enkäter och intervjuer är att projektet har varit lyckat 
och mycket uppskattat av de skolor som har deltagit. Hur väl projektet har fallit ut 
varierar något mellan skolorna vilket inte är konstigt då de på många sätt är olika 
varandra och så även deras förutsättningar att arbeta med LHU. Några av skolorna 
har exempelvis påverkats kraftigt av neddragningar, vilket flera av de intervjuade 
upplever har haft en negativ inverkan på engagemanget för LHU. 

4  



   

Inledning 

FN har utnämnt åren 2005-2014 till ett årtionde för utbildning för hållbar 
utveckling. Under denna tid uppmanas regeringar att förstärka arbetet med att 
integrera hållbar utveckling i all undervisning på alla nivåer.1 UNESCO är det FN-
organ som har utsetts att ansvara för frågan om utbildning för hållbar utveckling 
(UHUT). Grundläggande i UHUT är enligt UNESCO respekt; respekt för andra 
människor och respekt för vår planet. UHUT strävar efter att utmana handlingar 
och tankemönster och få oss att ändra vårt beteende för att säkra framtiden för vår 
planet.  
 
I Sverige anses Dalarna ha kommit långt när det gäller att koppla lärande  till hållbar 
utveckling, inte minst genom att länet har en hög andel skolor som har 
utmärkelserna Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.2 Hösten 2007 startade 
Stiftelsen Teknikdalens projekt Lärande för hållbar utveckling och det avslutades 
våren 2010. Femton skolor, från förskolor till gymnasieskolor, i sju dalakommuner 
har deltagit i Lärande för hållbar utveckling. Syftet med projektet är att skolans hela 
verksamhet ska genomsyras av perspektivet hållbar utveckling och att eleverna 
tillägnar sig kunskap, färdighet och vilja att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle 
med avseende på tillväxt, miljö och sociala aspekter.  
 
Dalarnas forskningsråd (DFR) har haft till uppgift att följa projektet och 
föreliggande rapport är DFRs slutrapport av projektet.  

                                              
1 http://www.unesco.org/en/esd/, 2010-08-19 
2 www.lhu.se, 2010-08-26 
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Utbildning för Hållbar Utveckling  

Hållbar utveckling har definierats som ”en utveckling som tillgodoser nuvarande 
generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov.”3 I UNECEs (United Nations Economic Commission for 
Europe) strategi för utbildning för hållbar utveckling som antogs i mars 2005 vid 
högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder slås fast att: 

 

Utbildning är inte bara en mänsklig rättighet utan även en förutsättning för att kunna uppnå 
en hållbar utveckling och ett absolut nödvändigt verktyg för en god samhällsförvaltning, 
välinformerat beslutsfattande och främjande av demokrati. 4 

 
Skolan står nu inför utmaningen att utveckla metoder och innehåll som främjar en 
hållbar utveckling. I läroplanerna Lpo 94 finns följande formulering:  

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 
leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.  

 
Läroplanerna Lpo/f 94 lyfter fram flera komponenter som är relevanta för lärande 
för hållbar utveckling: elevernas möjlighet till inflytande, sociala aspekter som 
jämställdhet och mänskliga rättigheter, ett holistiskt perspektiv där miljöfrågor 
kombineras med och balanseras av historiska, ekonomiska, internationella och etiska 
perspektiv, utvecklandet av ett kritiskt tänkande samt handlingskompetens hos 
eleverna att använda ny kunskap för att lösa problem.5 

Skola för hållbar utveckling 
Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är en nationell utmärkelse som tillkom 
2005 och ersatte den tidigare utmärkelsen Miljöskola.6 Sedan oktober 2008 är det 
Skolverket som ansvarar för utmärkelsen. Skola för hållbar utveckling syftar till att 
stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling 
från förskola till vuxenutbildning. 
 

                                              
3 Brundtlandkommissionen (1987) 
4 UNECE – Strategi för utbildning för hållbar utveckling (2005) 
5 Lind (2007) 
6 http://www.skolverket.se/sb/d/2274, 2010-06-18 
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Inom ramen för Skola för hållbar utveckling kan skolorna arbeta med frågor såsom 
interkulturell förståelse, hälsa, mänskliga rättigheter, klimatförändringar, 
jämställdhet, fattigdomsbekämpning, konsumtion, globalisering, hållbar tillväxt, fred 
och säkerhet, och naturresurser.   
 
På en Skola för hållbar utveckling ska arbetsformerna präglas av bland annat ett 
demokratiskt arbetssätt, helhetsperspektiv och ett verklighets- och 
problemlösningsbaserat lärande.  

Grön flagg 
Grön flagg är en del i det internationella nätverket Eco Schools som finns i nära 50 
länder. 7 I Sverige startade Grön flagg år 1996 och drivs av organisationen Håll 
Sverige Rent. Fler än 2000 svenska skolor och förskolor har idag Grön flagg. Teman 
inom Grön flagg är klimat och energi, konsumtion, kretslopp, livsstil och hälsa, 
närmiljö, och vattenresurser.  
 
Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, 
bidrar till arbetet för hållbar utveckling. Det man lär sig omsätts i praktik i själva 
verksamheten. Med mål och aktiviteter som skolan/förskolan själv bestämmer ökar 
förutsättningarna att lyckas och utvecklas. Arbetet med Grön flagg ska utgå från fyra 
grundprinciper: underifrånperspektiv, delaktighet, handling och öppenhet.  

                                              
7 http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=40, 2010-06-18 
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Om projektet Lärande för Hållbar Utveckling 

I februari 2005 hölls ett seminarium på Högskolan Dalarna med temat utbildning 
för hållbar utveckling. Seminariet anordnades i samarbete mellan Myndigheten för 
skolutveckling (MSU), Uppsala universitet, Stiftelsen Teknikdalen och Högskolan 
Dalarna och omkring 140 personer deltog. Detta är första gången FN-dekaden, FNs 
årtionde för hållbar utveckling,  deklareras i Dalarna. Efter seminariet fortsätter 
samtalet mellan de inblandade aktörerna, framförallt MSU och Stiftelsen 
Teknikdalen,  och i november 2005 presenteras en första projektidé för Lärande för 
hållbar utveckling. Projektidén testas hos pedagoger och skolledare i länet och en 
referensgrupp skapas för att arbeta vidare med projektidén. Parallellt med detta 
inleds arbetet med att söka finansiering för projektet och vid årsskiftet 2006/2007 
har alla bitar fallit på plats. Projektet förankras även hos politiker i de kommuner 
som genom sina skolor deltar i projektet. Höstterminen 2007 startade projektet 
Lärande för hållbar utveckling och pågick till och med vårterminen 2010.  
 
Urvalet av skolor gjordes utifrån en öppen ansökan för skolor i länet av delta i 
projektet. Tjugotvå skolor anmälde sitt intresse. Grundläggande kriterier för 
skolorna att få igenom sin ansökan var ett det fanns en tydligt uttalad önskan att 
integrera hållbar utveckling i hela skolans verksamhet och att förankringen, viljan att 
delta, skulle vara stor hos personalen. Projektledningen hade från börjat tänkt sig att 
fem till sex skolor skulle delta, det blev istället femton skolor. Efter en 
sammanslagning av skolorna i Ornäs med omnejd (Borlänge kommun) räknas nu 
tolv skolor in i projektet.  
 

Skola   Årskurser  Kommun 
Digerbergets skola F-6   Orsa 
Fredriksbergsskolan  F-9   Ludvika 
Gruvrisskolan   F-9   Falun 
Halvarsgårdars skola  F-5   Borlänge 
Hosjöskolan   F-6   Falun 
Håksbergs skola   F-6   Ludvika 
Kyrkbyns skola   1-6   Orsa 
Leksands gymnasium  Gy   Leksand 
Morkarlbyhöjdens sk. F-9   Mora 
Ornäs sk. (Ösjöenhet.) F-9   Borlänge 
Smedby skola   F-6   Hedemora 
Soltorgsgymnasiet  Gy   Borlänge 
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Syfte med projektet 
Syftet med projektet Lärande för hållbar utveckling är att skolans hela verksamhet 
ska genomsyras av perspektivet hållbar utveckling och att eleverna tillägnar sig 
kunskap, färdighet och vilja att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med 
avseende på tillväxt, miljö och sociala aspekter. Målet för projektet är att utveckla, 
pröva och utvärdera rutiner, metoder och verktyg för hållbar utveckling inom 
skolans hela verksamhet så att kunskap och erfarenheter på ett systematiskt sätt kan 
delges till och utbytas med andra skolor såväl nationellt som internationellt.8  
 
Skolorna som deltar i projektet ska fungera som goda exempel för hur lärande för 
hållbar utveckling kan organiseras och integreras i ett framtida utbildningssystem.  
 
Genom insatser för kompetensutveckling av skolans personal förväntas följande 
effekter uppnås: 

• Personalen vid de deltagande skolorna får kunskap om hållbar utveckling och 
att de i teori och praktik kan förmedla denna till eleverna. 

• Eleverna vid de deltagande skolorna får kunskap om och insikt i vad hållbar 
utveckling innebär i teori och praktik. 

• Deltagande skolor utvecklar sin verksamhet så att läroplanens mål och 
riktlinjer för hållbar utveckling kan uppnås.  

• Deltagande skolor utvecklar sitt arbete med lärande i globala frågor. 
• Intresse för naturvetenskap och teknik, som bidrar till en hållbar utveckling 

bland elever vid deltagande skolor, ökar. 
• Förståelsen och kunskapen om sambandet mellan hälsa och hållbar utveckling 

ökar bland elever och personal vid deltagande skolor. 9 
 

Ansvarig för projektet har varit Anders Sundvall på Stiftelsen Teknikdalen. Birgitta 
Quintino, pedagog på Digerbergets skola, har haft en tjänst på 20 procent som 
processledare i projektet. Anders och Birgitta har delat upp ansvaret för kontakten 
med respektive skola mellan sig. Skolorna har haft en eller flera kontaktpersoner för 
projektet, rektor och/eller någon ur lärarkåren.  
 

                                              
8 www.lhu.se, 2010-06-28 
9 www.lhu.se, 2010-06-28 
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Uppföljningsuppdraget – syfte och genomförande 

Dalarnas forskningsråd (DFR) har haft till uppgift att följa projektet Lärande för 
hållbar utveckling, dels för att samla in erfarenheter och kunskap som finns i 
projektet och på de deltagande skolorna och dels för att studera elevernas attityder 
till ämnet och självskattade kunskaper. De insamlade erfarenheterna och kunskapen 
är viktiga att göra tillgängliga och sprida till de som planerar liknande projekt. Det är 
också viktigt att de deltagande skolorna kan få feedback på sitt arbete.  
 
Föreliggande rapport är DFRs slutrapport av projektet. Syftet med slutrapporten är 
dels att studera om projektet har uppfyllt sitt syfte och sina mål, dels att beskriva de 
erfarenheter som de deltagade pedagogerna har gjort under projekttiden. 
Slutrapporten bygger på de elevenkäter som gjordes innan och efter projektet och 
de intervjuer som gjordes med pedagoger, skolledare och projektledare, innan, under 
och efter projektet. Utvärderingsupplägget (med intervjuer och enkäter före och 
efter) gör det möjligt att säga något om utveckligen för eleverna och pedagogerna 
som projektet har varit en del av. 
 
När projektet Lärande för hållbar utveckling (LHU) startade fick eleverna i åk 4, åk 
7 och gy 1 på de deltagande skolorna svara på en enkät med frågor kring hållbar 
utveckling. Enkäterna var något olika utformade, med lite enklare frågor för 
eleverna i åk 4. Enkäten för de äldre eleverna genomfördes tidig höst 2007 och 
enkäten för de yngre i januari 2008. Samma enkäter användes sedan på samtliga 
skolor under senare delen av vårterminen 2010, alltså i projektets slutfas. Samma 
elever som fyllde i enkäten 2007/2008 har svarat denna gång, de går nu i åk 6, åk 9 
och gy 3. Resultatet av enkäten från våren 2010 presenteras i denna rapport och 
jämförelser görs också med enkäterna från 2007/2008. Frågor som ställdes i 
enkäterna visas i bilaga 3.  
  
Enkäterna har vid båda tillfällena registrerats av Statistik och Datakonsult HB i 
Borlänge och har sedan analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Två av 
frågorna är sk. öppna frågor där eleverna har kunnat ge egna exempel. I enkäterna 
från 2007/2008 redovisades resultatet i ett stort antal olika kategorier. Svaren i 
enkäterna från 2010 har delats in i i tolv kategorier. För att möjliggöra en jämförelse 
delades svaren från den tidigare enkäten in i samma kategorier. 
 
Samtliga elever i de aktuella årskurserna på deltagande skolor ingår i enkätstudien. 
Detta gäller för alla skolor förutom Leksands gymnasium. På Leksands gymnasium 
valdes några gymnasieprogram ut att ingå; Barn och fritidsprogrammet, 
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Omvårdnadsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskaps-
programmet och Medieprogrammet.  
 
Vid uppföljningstillfället våren 2010 fick skolorna instruktionen att genomföra 
enkäten med samma elever som under 2007/2008. Några elever kan ha tillkommit 
och några elever kan ha försvunnit i klasserna men i stort sett är det samma elever 
som har fyllt i enkäten vid de båda tillfällena. Eftersom enkäterna har besvarats på 
lektionstid kan man anta svarsfrekvensen har varit väldigt hög.  
 
Tabell 1: Antal elever som svarat på enkäten, 2010.  

Årskurs Antal (2007) Antal (2010) 

Åk 4 162 - 

Åk 7 201 - 

Gy1 316 - 

Åk6 - 179 

Åk9 - 172 

Gy3 - 200 

Totalt 679 551 

 
För att ha ytterligare en grupp att jämföra enkäterna med skickades i slutet av april 
2007 en enkät ut till de avgående klasserna i åk 9 och år tre på gymnasiet på de 
deltagande skolor som rymmer dessa årskurser i syfte att mäta attityder och kunskap 
kring hållbar utveckling. Gruppen benämns i rapporten jämförelsegrupp.  
 
Under projektets slufas, i huvudsak i maj 2010, genomfördes också telefonintervjuer 
med skolornas kontaktpersoner i LHU. Intervjupersonerna är antingen rektorer eller 
pedagoger, alla med en central och insatt roll i respektive skolas arbete med LHU. 
Telefonintervjuerna tog dryga 30 minuter och anteckningar fördes under samtalets 
gång som sedan renskrevs omedelbart därefter. Intervjuerna gjordes utifrån ett antal 
öppna frågor som lämnade de intervjuade tillfälle att fritt berätta om och reflektera 
över aktuella teman (se bilaga 2).  
 
Övriga källor som ligger till grund för denna slutrapport är tidigare utvärderingar av 
LHU gjorda av DFR, deltagande vid projektmöten, skolornas hemsidor och 
handlingsplaner för LHU och samtal med projekt- och processledare. 
 

Tidigare uppföljningar i LHU-projektet  
Här ges en kort beskrivning av DFRs tidigare uppföljningar i LHU-projektet. 
 
Innan projektet startade gjorde Dalarnas forskningsråd en kartläggning över de 
deltagande skolornas tidigare erfarenheter av utbildning för hållbar utveckling och 
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deras förväntningar på projektet.10 Kartläggningen visade att några av skolorna hade 
lång erfarenhet av arbete med utomhuspedagogik och miljöarbete men att det 
saknades kunskap om hur man kan knyta ihop ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekter av hållbar utveckling. Kartläggningen pekade också på att det är svårare att 
arbeta ämnesövergripande i undervisningen för högstadie- och gymnasieelever än 
det är i undervisningen av lägre årskurser. Gemensamt för skolorna inför projektet 
var bland annat:  

• en önskan om att utveckla former för att arbeta ämnesövergripande,  
• möjlighet för fortbildning till all personal,  
• oro över att projektet skulle innebära extraarbete. 

 
I projektets inledningsskede gjordes som redan nämnts också två enkätstudier för 
att få en bild av hur mycket eleverna vid de deltagande skolorna kände till om 
hållbar utveckling.11 Resultatet visade på en spridning mellan de olika skolorna 
avseende elevernas kunskap om och attityd till hållbar utveckling. För övriga resultat 
hänvisar vi till de tidigare rapporterna då det viktigaste syftet med enkäterna från 
2007/2008 var att få en uppfattning av elevernas kunskaper och attityder innan 
projektet för att kunna  jämföra med läget efter projektet.  Jämförelsen görs nu, i 
denna slutrapport.  
 
Efter projektets andra läsår gjordes en intervjustudie med personal vid skolorna.12 
Intervjustudien visade bland annat att friheten för skolorna att själva lägga upp 
projektet så som det passar dem har uppskattats av pedagoger och rektorer. Flera 
skolor gav uttryck för att denna frihet har ökat förutsättningarna för att lyckas och 
hålla engagemanget vid liv. Intervjuerna gav också bilden av att de pedagoger som 
gett uttryck för motstånd till projekt av rädsla för extraarbete under projektets gång 
insett att så inte är fallet utan att LHU relativt enkelt har kunnat vävas in i ordinarie 
verksamhet. Det främsta problemet som skolorna stött på dittills rörde tidsbrist och 
nedskärningar som för några skolor tycks ha påverkat engagemanget i LHU. Under 
det andra läsåret drabbades många skolor av nedskärningar vilket i olika grad 
påverkade projektarbetet negativt. I några av intervjuerna framkom önskemål om 
större stöd till skolorna från projektledningens sida.  
 
De tidigare utvärderingarna finns att läsa/ladda ner på projektets hemsida, 
www.lhu.se.  

Disposition 
I resultatdelen av rapporten diskuteras erfarenheter och resultat av projektet 
diskuteras utifrån ett antal huvudteman; skolornas erfarenheter av UHUT innan 

                                              
10 Lind (2007a) 
11 Lind (2007b) och Lind (2008) 
12 Jansson (2010) 
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LHU, hur skolorna har valt att arbeta med LHU, om och på vilket sätt projektet har 
påverkat personalens arbetssätt, vad skolorna tycker att de har fått ut av projektet, 
attityder och delaktighet, samt kunskap om hållbar utveckling. Rapporten avslutas 
med en reflekterande diskussion. När vi talar om lärande för hållbar utveckling så 
syftar vi på projektet LHU, när det handlar om frågan i allmänhet använder vi 
termen utbildning för hållbar utveckling (UHUT).  

 
En beskrivning av varje skolas arbete, erfarenheter och resultat från elevenkäterna 
presenteras sedan i bilaga 1.   
 
Linnéa Hassis har varit huvudansvarig för arbetet med slutrapporten.  
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Resultat 

I följande avsnitt redogörs för det som kommit fram i telefonintervjuer och 
elevenkäter. Enkäten för de yngsta skiljer sig åt jämfört med de äldre elevernas 
enkät. Detta gör att att vi inte kan jämföra de allra yngsta med övriga. Vi har valt att 
att fokusera på enkäterna från våren 2010 och i de fall det är relevant jämföra dem 
med resultatet från 2007/200813.  

Erfarenheter av utbildning för hållbar utveckling innan LHU 
Så gott som alla skolor har redan innan LHU-projektet arbetat med frågor kopplade 
till hållbar utveckling på något sätt. Några av skolorna innehar sedan tidigare Grön 
flagg och/eller Skola för hållbar utveckling och ytterligare några skolor har fått det 
under projektets gång. Att de flesta även tidigare har arbetar med frågan gör att det 
ur ett utvärderarperspektiv ibland är svårt att säga vad som beror på projektet. Vissa 
aktiviteter skulle säkert ägt rum oavsett medan andra tydligt kan kopplas till 
projektet. 
 
Mycket av skolornas tidigare arbete tycks ha fokuserat på den ekologiska aspekten 
av hållbar utveckling genom exempelvis källsortering och kompostering. Några av 
skolorna har också jobbat med hälsa, etik och moral. Flera av de intervjuade 
pedagogerna och rektorerna uttrycker att även om de redan tidigare arbetat med 
hållbar utveckling så har det då inte varit så medvetet och systematiskt. Någon säger 
att ”vi har alltid jobbat med konceptet men visste inte att det kunde gå under 
namnet hållbar utveckling”.  
 
Processledaren bekräftar bilden av att flera av skolorna redan innan projektet 
startade hade kommit långt i sitt arbete med hållbar utveckling. Hon säger att hon 
ibland funderade över vilken roll hon hade när skolorna kommit så långt på egen 
hand. Hon upplevde att hennes roll i många fall snarare än att hjälpa till med 
utvecklingen så bestod hennes uppgift av att bekräfta det arbete skolorna redan 
bedrev.  
 

                                              
13 Det har framkommit vid analysen av enkätmaterialet att några frågor i enkäten kan tolkas olika av olika 
individer och vi har därför valt att inte dra alltför långgående slutsatser utifrån dessa frågor. 
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Här visas vilka av skolorna som har utmärkelserna Skola för hållbar utveckling och 
Grön flagg, samt när de fått utmärkelsen: 
 
Skola Skola för hållbar utveckling14 Grön flagg15 

Digerbergets skola Fick utmärkelsen 090909 Ej med 

Fredriksbergsskolan 
Fick utmärkelsen 080516, skickat in 
önskan om förnyelse 100531 

Ej med 

Gruvrisskolan Fick utmärkelsen 091117 Ej med 

Halvarsgårdars skola 
Fick utmärkelsen 071012,  
skickat in önskan om förnyelse 100702

Ej med 

Hosjöskolan Ej ansökt Certifierad 1999 

Håksbergs skola 
Ej ansökt Har anmält intresse men ej 

inkommit med handlingsplan 
Kyrkbyns skola Ej ansökt Ej med 

Leksands gymnasium 
Intresseanmälan 070914, ansökan ej 
registrerad 
 

Ej med 

Morkarlbyhöjdens 
skola 

Intresseanmälan 070914, ansökan ej 
registrerad 

Har skickat in handlingsplan 
100201, ska kompletteras 

Ornäs sk. 
(Ösjöenhet.) 

Ej ansökt Ej med 

Smedby skola 
Ansökan inkom 100615, ej behandlad 
ännu 

Certifierad juni 2008 

Soltorgsgymnasiet 
Ansökan inkom 100531, ej behandlad 
ännu 

Ej med 

Hur har skolorna valt att arbeta med LHU? 
En utgångspunkt i projektet var att skolorna själva skulle ha stor frihet att planera 
och genomföra arbetet med LHU utifrån sina olika förutsättning och behov 
förutsatt att det var i linje med projektets syfte. Vissa av skolorna har framförallt valt 
att arbeta med hållbar utveckling inom ramen för den schemalagda undervisningen 
medan andra i första hand har jobbat med frågan under temadagar som har 
anordnats regelbundet.  
 
Flera av skolorna har jobbat mycket med hälsa, det har exempelvis skett genom att 
pedagogerna har utbildats i Röris. Röris är Friskis&Svettis skolprojekt för lågstadiet 
och syftet är att få in rörelse som något lustfyllt och lättillgängligt under skoldagen 
via ett enkelt pausjympaprogram.16 
 

                                              
14 Enligt uppgift från Skolverket, 2010-08-26 
15 Enligt uppgift från Håll Sverige Rent, 2010-08-27 
16 http://www.friskispressen.org/fp5-03/html/roris.html, 2010-08-16 
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Ett par skolor har arbetat mycket med energibesparing, inte minst Morkarlbyhöjden 
som både vunnit ett pris och fått ett vindkraftverk till skolan. Där har man mätt 
skolans energiförbrukning och sedan under projekttidens gång kunnat minska 
energiförbrukningen med tio procent. Även på Leksands gymnasium har man gjort 
en energikartläggning av skolans byggnader för att ha möjlighet att följa upp arbetet 
med energibesparing.  
 
Några av skolorna, framförallt Smedby skola, har valt att arbeta utifrån läkaren 
Johan Hallbergs sju landmärken för hälsa och hållbarhet. De sju landmärkena är mer 
rörelse i vardagen, mer frukt och grönt i kosten, plats för mänskliga möten, plats för 
föräldraskapet, balansera stressen, närhet till naturen, och slutligen närhet till 
kulturen.17 Ett av landmärkena är ”plats för mänskliga möten” och flera av skolorna 
har fokuserat mycket på relationer, likaberättigande och demokrati. Ett sätt att 
arbeta med relationer och värdegrund har varit genom faddersystem, vilket bland 
annat har gjorts på Kyrkbyns skola. Genom faddersystem får de äldre eleverna till 
uppgift att vara goda förebilder för de yngre eleverna och genom ökade kontakter 
mellan yngre och äldre elever ökar också tryggheten på skolan.  
 

                                             

Flera av skolorna har fokuserat mycket av sitt arbete med hållbar utveckling genom 
utomhuspedagogik, både att skapa utomhusklassrum och att bedriva utbildning 
utomhus. Intervjuerna ger bilden av att utomhuspedagogiken framförallt har 
använts för de yngre eleverna medan elever på högstadiet haft undervisning ute vid 
några tillfällen och då i naturvetenskapliga ämnen, framförallt biologi.  
 
Baserat på telefonintervjuer och deltagande vid projektmöten är intrycket att 
pedagoger och rektorer på gymnasieskolorna upplever att förutsättningarna att 
arbeta med hållbar utveckling är något annorlunda och hänvisar framförallt till 
striktare läroplaner och kursmål som innebär svårigheter att arbeta 
ämnesövergripande. På Leksands gymnasium, säger rektorn, har man försökt få in 
perspektivet hållbar utveckling i de olika gymnasieprogram, exempelvis hållbart 
företagande för elever på ekonomiprogrammet och närodlat och ekologisk mat på 
hotell- och restaurangprogrammet. Hon kan dock se att integrerandet av 
perspektivet har varierat ganska kraftigt och inte varit så stort inom vissa av 
utbildningsprogrammen.  
 
Ett av målen med projektet var att öka skolornas internationella kontakter. Detta 
mål har enligt projektledaren kommit något i skymundan men flera av skolorna har 
ändå haft kontakt med skolor runt om i världen, framförallt i Afrika.  
 
En av frågorna som ställdes i telefonintervjun var: Vad har skolan kunnat 
genomföra tack vare projektet? Flera av de intervjuade nämner möjligheten till 

 
17http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/100415%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa
%20-%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_Komplett.pdf, 2010-08-25 
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fortbildning av pedagoger och säger också att dessa fortbildningstillfällen har varit 
väldigt givande. Några av skolorna har tack vare projektet kunnat åka på studieresor, 
Halvarsgårdars skola har exempelvis tagit med sina elever till ett reningsverk, Röda 
korset och Framtidsmuseet.   
 
I enkätstudien ställdes till de äldre eleverna (åk 9 och gy3) frågan i hur många olika 
ämnen de har pratat om hållbar utveckling (Tabell 2). Sextio procent svarade att man gjort 
det i ett till tre ämnen och nära trettio procent svarar fyra eller fler ämnen. Tio 
procent svarar att man inte pratat om hållbar utveckling i något ämne. Fler tjejer än 
killar svarar att man pratat om det i fyra ämnen eller fler, medan fler killar angett ”ett 
till tre ämnen”.  
 
Tabell 2: I hur många ämnen har ni pratat om hållbar utveckling? Svaren gäller årskurs 9 och gy3. 
Siffrorna anger procent. 

  Tjej Kille Total 
Åk 9 Inget ämne 9 12 10 

 1-3 ämnen 55 54 55 
 4 eller fler ämnen 37 33 35 

Gy 3 Inget ämne 13 6 10 
 1-3 ämnen 56 75 65 
 4 eller fler ämnen 31 19 25 

 

Har projektet påverkat personalens arbetssätt?  
Flera av skolorna har genom projektet inspirerats till att arbeta mer tematiskt och 
ämnesövergripande. Det uttrycks också i intervjuerna att pedagogerna uppskattar 
och stimuleras av att arbeta mer tematiskt och att detta också har bidragit till ökad 
samsyn och samhörighet.  
 
Ett av målen i projektet var att skolan skulle utveckla sin verksamhet så att 
läroplanens mål och riktlinjer kan uppnås. En av de intervjuade pedagogerna säger 
att hon tycker att projektet påverkat personalens arbetssätt på det sätt att 
pedagogerna i högre grad än tidigare har förstått att läroplanerna inte bara 
uppmuntrar utan faktiskt  kräver ett medvetet arbete med hållbar utveckling. Dock 
tycks det för vissa skolor, inte minst för gymnasieskolorna som att läroplanerna 
istället för ett stöd i arbetet med LHU upplevs som ett hinder. 
 
En central punkt kopplat till skolornas arbetssätt är hur de planerat arbetet med 
LHU. På några av skolorna har personalen haft tid avsatt för att planera och arbeta 
med LHU och detta tycks vara en stor framgångsfaktor i projektet. Även om tanken 
med LHU var att det skulle bli en del i skolans verksamhet tycks det ändå göra stor 
skillnad om resurser, och då framförallt i form av tid, finns.  
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Vad tycker skolorna att de har fått ut av att delta i projektet?  
En av de intervjuade rektorerna upplever att pedagogerna genom träffarna med 
övriga deltagande skolor fått inspiration men att mycket ändå har handlat om saker 
som skolan redan gjort sedan tidigare. En av pedagogerna som har intervjuats tycker 
att en viktig effekt av projektet har varit att skolan när de har planerat verksamheten 
och arbetet med hållbar utveckling har kunnat hänvisa till sin utmärkelse som Skola 
för hållbar utveckling och sitt deltagande i projektet inte minst inför de i personalen 
som visat ett lägre engagemang.  
 
Som nämndes inledningsvis fanns vid projektets början en oro hos vissa pedagoger 
att LHU skulle innebära extraarbete för personalen. Intervjustudien som gjordes 
efter projektets andra läsår visade att så inte har varit fallet utan att de flesta skolor 
på ett relativt enkelt sätt kunnat föra in LHU i den ordinarie verksamheten utan att 
det har upplevts som en belastning. Samtidigt är det tydligt att tidsbrist och 
nedskärningar har påverkat projektarbetet på många av skolorna. Eventuella 
ekonomiska begränsningar verkar inte ha påverkat arbetet i någon större 
utsträckning utan det är framförallt begränsningar i tid som gjort att några av 
skolorna inte fullt ut har kunnat arbeta med projektet. På Halvarsgårds skola valde 
man till och med att under projektets sista år inte söka några ekonomiska medel för 
arbetet med LHU för att istället vara säkra på att kunna fortsätta arbetet efter det att 
projektet har avslutats. Trots tidbrist är bilden ändå att alla skolor idag ser hållbar 
utveckling som en självklar del i skolans verksamhet och något som kommer att 
fortsätta i en eller annan form. Flera av de skolor som idag inte har Grön flagg eller 
Skola för hållbar utveckling håller på att söka eller avser söka utmärkelserna.  
 
Nästan alla av de intervjuade har upplevt att skolan hade tillräcklig kompetens för 
att kunna genomföra projektet. En av pedagogerna från en av de mindre skolorna 
uppgav att hon kände att de ibland har saknat kompetens inom NO-ämnena men 
sade samtidigt att de då har skaffat sig den kunskap de behöver. En av de 
intervjuade rektorerna säger att skolan gärna hade haft en person som stöttade, hade 
specialkunskap om hållbar utveckling och också kunde arbeta med att söka 
ekonomiskt stöd för arbetet. Ytterligare en intervjuperson upplevde att skolan hade 
kunnat göra mycket mer inom LHU om de hade fått mer stöd från 
projektledningen.  

Attityder och delaktighet 
Alla intervjupersoner uppger att pedagogerna på deras respektive skolor känner till 
projektet och att de allra flesta är delaktiga och engagerade i arbetet. Majoriteten 
upplever också att de flesta elever känner till det. Flera betonar att det varierar 
beroende på elevernas ålder hur mycket de känner till om projektet. Någon pedagog 
säger att de mindre barnen nog känner till projektet och vet att skolan jobbar med 
hållbar utveckling ”men inte riktigt kan sätta ord på det”. En av de intervjuade 
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pedagogerna upplever att även om hans kollegor känner till projektet och är med i 
arbetet med hållbar utveckling så lever många inte som de lär. ”Bara att släcka lyset, 
det är inte självklart”, säger han om deras agerande. En annan av de intervjuade 
säger också att hon ”upplever att det är lite skogsmulletänk, att personalen glömmer 
att sätta saker i sitt sammanhang”. De flesta pedagoger som intervjuats upplever  att 
deras rektor har stött deltagandet i projektet. Ett problem på flera av skolorna har 
dock varit stor omsättning bland personalen och då även att flera rektorer har bytts 
ut. I flera av dessa fall tror pedagogerna att det har varit svårt för den nya rektorn att 
sätta sig in i projektet.  
 
I alla intervjuer ges bilden av att skolan upplevt projektet som givande och 
inspirerande, framförallt de lärarfortbildningar som anordnats inom ramen för 
projektet. En av de intervjuade säger att hon tror att det var en kick för pedagogerna 
på hennes skola att få gå Education for change18, att hon upplevde att de som tidigare 
varit skeptiska då ändrade inställning. Rektorn på en av skolorna säger att ”som ett 
fortbildningsprojekt tycker jag verkligen att dom har lyckats, det har stärkt lärarna”. 
Dock är det också många som säger att engagemanget i lärarkåren har sjunkit ju 
längre projektet har löpt. Den främsta orsaken till detta uppges vara minskade 
resurser och neddragningar på skolan.  
 
Till skolans verksamhet hör inte bara rektor, pedagoger och elever utan också 
exempelvis kökspersonal, vaktmästare och städpersonal. Flera av skolorna har 
upplevt det svårt att inkludera dessa personer/verksamheter i projektet då de tillhör 
andra kommunala förvaltningar.  
 
Flertalet intervjuade säger att de tycker att de flesta elever har en bra inställning till 
hållbar utveckling även om det är helt klart att många gärna önskat se en större 
förändring och ett ökat intresse. En av de intervjuade säger att hon tycker det har 
varit svårt att förmedla frågan till eleverna och upplever att de inte verkar se varför 
frågan är viktig. Pedagogen jobbar på en av de mindre skolorna som också ligger på 
landsbygden och hon tror att skolans isolerade läge kan vara en orsak till att många 
av eleverna har svårt att sätta hållbar utveckling i ett större perspektiv.  
 
På en av de skolor där man arbetat mycket med utomhuspedagogik svarar den 
intervjuade pedagogen på frågan om hon upplever att elevernas inställning har 
förändrats att hon i alla fall tycker att inställningen till att vara utomhus har 
förändrats. En annan av intervjupersonerna är självkritisk och säger att skolan kunde 
varit mer aktiv och även engagerat föräldrar i frågan, att elevernas inställning till 
hållbar utveckling inte ha förändrats i någon större utsträckning utan att 
engagemanget upplevs fortfarande svagt.  
 
                                              
18http://www.eukn.se/ebiblioteket/fardighets_och_kompetensutveckling/praktik/education_for_change_en

_handledning_for_undervisning_och_la.aspx, 2010-08-26 
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Flera av skolorna har arbetat hårt på att få eleverna delaktiga i projektet. På 
Hosjöskolan diskuteras alla lärarförslag i skolans miljöråd, där varje klass har två 
representanter, och går sedan på remiss ut i klasserna. Även på de flesta andra 
skolor i projektet har man arbetat med elevinflytande genom miljöråd och klassråd 
om än inte lika strukturerat som på Hosjöskolan.  
 
På Halvarsgårdars skola har man arbetat med olika teman som valts ut utifrån 
elevernas svar på frågan.  ”Vad behöver man för att jorden och människorna ska må 
bra?”. En av pedagogerna från en annan skola tycker att hennes skola kan ses som 
ett gott exempel när det gäller elevernas delaktighet i det praktiska arbetet, till 
exempel med att bygga ett utomhusklassrum, men att delaktigheten har varit sämre 
när det gäller att välja inriktning på arbetet.  
 
Årskurs 6: Elevenkäten visar att fyra av fem elever i årskurs sex tycker att det är 
viktigt att alla på skolan jobbar med hållbar utveckling medan bara fyra procent 
tycker att det inte är viktigt. Vi kan också se att fler tjejer (87 procent) än killar 
tycker att det är viktigt att alla på skolan jobbar med hållbar utveckling (Tabell 3).  
 
Tabell 3: Hur viktigt är det att alla i skolan jobbar med hållbar utveckling? Svaren gäller årskurs 
6. Alla svaren i procent och uppdelade på kön. Svaren inom parentes anger svarsprocenterna 2007. 

 Tjej Kille Total 
Viktigt 87 74 80 (94) 
Varken/eller 10 21 16 (3) 
Inte viktigt 4 4 4 (3) 

 
Tabell 4: Hur viktigt är det att alla i skolan jobbar med hållbar utveckling? Svaren gäller årskurs 
6. Alla svaren i procent och uppddelade på skolor. 

 
Gylle 

Gruvris- 
skolan 

Håkbergs- 
skolan Kyrkbyn Smedby Ornäs 

Diger- 
berget Hosjö Total 

Viktigt 80 77 78 81 100 71 79 84 80 
Varken/eller 20 5 22 12 0 26 16 16 15 
Inte viktigt 0 18 0 8 0 3 5 0 5 

 
Bland skolorna sticker framförallt Smedby ut där samtliga elever har svarat att de 
tycker att det är viktigt att alla på skolan jobbar med hållbar utveckling (tabell 4). 
 
Årskurs 9 och gy 3: Fyra av fem elever i åk 9 och gy 3 svarar att det är ganska eller 
mycket viktigt att skolan har ett hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet och bara fyra 
procent svarar att det inte är viktigt. Vi kan också se att fler av gymnasieeleverna än 
högstadieeleverna tycker att det är viktigt att skolan har ett hållbarhetsperspektiv, 
åttio procent mot 73 procent (Figur 1) Denna skillnad är extra tydlig bland killarna 
där ungefär sextio procent av högstadiekillarna tycker att det viktigt mot nära åttio 
procent på gymnasiet (Tabell 5).  
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Figur 1. Hur viktigt är det att skolan har ett hållbarhetsperspektiv i all sin verksamhet? Siffrorna 

anger procenten av de svarande som har angett att det är mycket eller ganska viktigt. 

När det gäller denna fråga kan ingen större förändring ses från undersökningen 
2007. 
 
Tabell 5: Hur viktigt är det att skolan har ett hållbarhetsperspektiv i all sin verksamhet? Svaren 
gäller årskurs 9 och gy3. Alla svaren i procent. 

  Tjej Kille Total 
Åk 9 Mycket/ganska viktigt 86 60 73 

 Varken/eller 13 22 18 
 Inte särskilt/inte alls viktigt 1 18 10 

Gy 3 Mycket/ganska viktigt 82 79 80 
 Varken/eller 16 14 15 
 Inte särskilt/inte alls viktigt 2 8 5 

Kunskap om hållbar utveckling 
De flesta av de intervjuade pedagogerna och rektorerna upplever att både elevernas 
kunskap om och deras inställning till hållbar utveckling har ändrats under projektets 
gång. En av de intervjuade pedagogerna betonar att det är först när eleverna har 
ändrat inställning som de också kan ta emot kunskap. Samtidigt som de upplever en 
förändring så ger flera av de intervjuade också uttryck för vad som uttrycktes 
inledningsvis, att det är svårt att säga vad som beror på projektet. Anledningen till 
det är dels att skolorna som sagt har arbetat med frågan även tidigare men också att 
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hållbar utveckling fått en helt annan uppmärksamhet och ett annat utrymme i 
samhället under tiden att projektet pågått. 
 
Årskurs 6: De flesta elever i årskurs 6 tycker att de vet vad begreppet hållbar 
utveckling betyder, nära sextio procent har angett detta svar. Så gott som resten av 
eleverna uppger att de har hört talas om begreppet medan bara två procent tycker 
att de inte vet vad det betyder. Killarna tycks vara något säkrare på begreppet hållbar 
utveckling (63 mot 56 procent för tjejerna), samtidigt som det inte är någon tjej som 
säger att hon inte alls vet vad det betyder.  
 
Tabell 6: Vet du vad begreppet hållbar utveckling betyder?  Svaren gäller årskurs 6. Svaren i 
procent. 

 Tjej Kille Total 

Ja, det vet jag 56 63 60 

Jag har hört talas om det 44 32 38 

Nej, det vet jag inte 0 4 2 

  
Flera av de intervjuade uppger att de tycker att det har varit för stort fokus på 
begreppet hållbar utveckling. Flera säger att de tror att eleverna kan mycket om frågan 
men kanske inte kan sätta ord på det.  
 
Det finns en viss spridning mellan skolorna (Tabell 7) där framförallt Hosjöskolan 
sticker ut då hela 84 procent svarar att de vet vad det betyder. Att det är Hosjö som 
ligger högst här kommer inte som någon större överaskning då skolan vid sidan av 
LHU också varit modellskola för Världsnaturfonden och jobbat mycket aktivt med 
lärande för hållbar utveckling. Det är tydligt att det finns en ganska stor spridning 
mellan skolorna hur eleverna upplever sin kunskap om hållbar utveckling. 

Tabell 7: Vet du vad begreppet hållbar utveckling betyder? Svaren gäller årskurs 6. Siffrorna 
anger procent.  

 Ja, det 
vet jag 

Jag har hört 
talas om det 

Nej, det vet 
jag inte 

Gylle 73 27 0 
Gruvrisskolan 44 57 0 
Håkbergsskolan 44 44 11 
Kyrkbyn 73 23 4 
Smedby 75 25 0 
Ornäs 42 55 3 
Digerberget 42 53 5 
Hosjö 84 16 0 

Total 60 38 3 

 
Årskurs 6: Det vanligaste svaret på frågan om hur mycket eleverna tycker att de har 
lärt sig om hållbar utveckling under sin skoltid är ”tillräckligt mycket”, hela 60 
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procent har svarat detta. Svaret är något svårtolkat, tycker eleverna att de har lärt sig 
ganska mycket eller är deras intresse för frågan litet och minsta lilla kunskap därmed 
tillräcklig? Delar man upp svaren på kön kan man se att fler killar har angett detta 
svar medan tjejerna i högre utsträckning svarat ”jättemycket” (Tabell 8).  
 
Tabell 8: Hur mycket har du lärt dig om hållbar utveckling under din skoltid? Svaren gäller 
årskurs 6. Alla svaren i procent.  

 Tjej Kille Total 
Jättemycket 10 4 7 
Tillräckligt 
mycket 53 68 61 

Varken\eller 15 14 15 
Ganska lite 18 9 13 
Inget alls 5 4 5 

 
 
Tabell 9: Hur mycket har du lärt dig om hållbar utveckling under din skoltid?  Svaren gäller 
årskurs 6. Alla svaren i procent. 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 
mycket Varken\eller 

Ganska 
lite 

Inget 
alls 

Gylle 0 60 27 13 0 
Gruvrisskolan 0 36 18 41 5 
Håkbergsskolan 0 78 11 11 0 
Kyrkbyn 12 54 19 12 4 
Smedby 8 83 0 8 0 
Ornäs 7 48 13 16 16 
Digerberget 0 58 26 11 5 
Hosjö 19 78 3 0 0 

Total 7 61 14 14 5 

 
I likhet med föregående fråga sticker Hosjö ut något där en stor andel elever har 
svarat ”jättemycket”. Även Kyrkbyn och Smedby ligger här ganska högt (Tabell 9).  
 
Årskurs 9 och gy 3: De allra flesta eleverna, 63 procent, i årskurs 9 och gy 3 tycker 
att de har lärt sig väldigt mycket eller tillräckligt mycket om hållbar utveckling under 
sin skoltid. Fjorton procent svarar att de lärt sig lite eller ingenting. Fler tjejer än 
killar anser att de har lärt sig väldigt mycket (Tabell 10). 
 
De flesta skolor svarar likvärdigt på frågan om hur mycket de har lärt sig om hållbar 
utveckling under skoltiden, med omkring hälften av de svarande som anger att de 
lärt sig tillräcklig mycket.  
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Tabell 10: Hur mycket har du lärt dig om hållbar utveckling under din skoltid?  Svaren gäller 
årskurs 9 och gy3. Alla svaren i procent.  

 Tjej Kille Total 
Väldigt mycket 16 9 13 
Tillräckligt mycket 46 54 50 
Varken\eller 24 24 24 
Inte så mycket som jag hade önskat 9 5 7 
Inget alls 5 9 7 

 

 

Figur 2 Siffrorna anger procenten av de svarande som har angett att de har lärt sig mycket eller tillräckligt 
mycket om hållbar utveckling under sin skoltid. Svaren gäller åk 9 och gy3. 

 
Årskurs 9 och gy 3: 69 procent av eleverna i årskurs 9 och gy3 svarar att de skulle 
kunna förklara begreppet hållbar utveckling på ett bra sätt. Femton procent svarar 
”varken eller” och sexton procent svarar att de inte kan förklara begreppet på ett bra 
sätt. Skillnaden mellan tjejer och killar är ganska liten även om nitton procent av 
tjejerna svarar att de inte skulle kunna förklara begreppet på ett bra sätt medan 
samma siffra för killarna är tretton procent. Vi kan också se att fler svarar att de 
skulle kunna förklara begreppet på ett bra sätt bland de som går på gymnasiet än de 
som går på högstadiet (Figur 3). Om det är kunskapen om hållbar utveckling eller 
förmågan att förklara begreppet som ökar ju äldre eleverna är vet vi dock inte. 
Andelen som svarar bra är i åk 9 dryga 62 procent och i gy 3 74 procent. Samtidigt 
svarar nära arton procent av niondeklassarna att de inte kan förklara begreppet på 
ett bra sätt medan den siffran har sjunkit till femton procent bland de som går sista 
året på gymnasiet. Att det bara är två gymnasieskolor med i projektet gör det dock 
svårt att dra några generella slutsatser. 
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igur 3: Siffrorna anger procenten av de svarande som har angett att de kan förklara begreppet
ållbar utveckling mycket eller ganska bra. Svaren gäller åk 9 och gy3. 
vrigt 
 elevenkäterna fanns också två öppna frågor där eleverna dels fick ge exempel på 
ad de själva gör för att bidra till en hållbar utveckling, dels ge exempel på vad de 
ör i skolan eller vad de tycker att skolan borde göra för att bidra till en hållbar 
tveckling. Vi valde att att kategorisera svaren i tolv grupper, se metoddelen. 

et absolut vanligaste, över hälften av alla svar bland eleverna i årskurs 6, på vad 
an själv gör är att man källsorterar eller återvinner. På Smedby skola har samtliga 

olv sjätteklassare uppgett att de källsorterar eller återvinner, Hosjö kommer inte 
ångt efter där nio av tio elever svarat detta. Efter ”källsorterar/återvinner” kommer 
var som kan sorteras in under rubrikerna ”energiförbrukning” (23,9 procent) och 
miljömedvetna transporter” (15,9 procent). En ganska stor grupp, nära tio procent 
ar svarat vet ej och det är också ganska många (8,5 procent) som inte har svarat alls 
ller svarat ”ingenting”.  
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Tabell 11: Vad gör du för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren gäller årskurs 6. Siffrorna 
anger procent av de svarande som angett alternativet. 

 Tjej Kille Totalt 
miljömedvetna transporter 21 11 16 

energiförbrukning 27 21 24 
min egen hälsa 7 4 6 
goda relationer 5 4 5 
återvinner\källsorterar 65 49 56 
medveten konsumtion\bra mat 5 11 8 
informationsinhämtning\information 0 0 0 
engagerar sig i 
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 0 

skräpar inte ner 6 8 7 
vet ej 12 6 10 
blankt\inget 4 11 9 
annat 5 9 7 

 
Jämfört med svaren 2007 så anger fler ”energiförbrukning” och färre ”skräpar inte 
ner”. Det varierar ganska mycket mellan skolorna när det gäller svar under rubriken 
”miljömedvetna transporter”, något som kan tänkas bero på var i kommunen skolan 
är belägen och hur eleverna tar sig till skolan.  
 
Det vanligaste svaret på vad man själv gör var bland de äldre eleverna att man väljer 
miljömedvetna transporter tätt följt av återvinner/källsorterar, båda strax över 
trettio procent. Tjugo procent av svaren kan sedan sorteras in under rubriken 
energiförbrukning. Hela 23 procent har inte svarat alls eller svarat att de inte gör 
någonting. Vi kan se att svaren skiljer sig en del mellan eleverna på högstadiet och 
de på gymnasiet. Detta är särkskilt tydligt för svar under rubriken ”medveten 
konsumtion/bra mat” där fler tycks göra miljömedvetna val på gymnasiet, och 
under rubriken ”informationshämtning/information”. 
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Tabell 12: Vad gör du för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren gäller för årskurs 9 och gy3. 
Siffrorna anger procent av de svarande som angett alternativet. 

 Åk 9 Gy3 Total 
miljömedvetna transporter 28 37 33 
energiförbrukning 24 17 21 
min egen hälsa 0 0 0 
goda relationer 2 1 1 
återvinner\källsorterar 31 29 30 
medveten konsumtion\bra mat 5 10 8 
informationsinhämtning\information 1 4 2 
engagerar sig i miljöorganisation\politiskt 
parti 1 0 0 

skräpar inte ner 4 5 4 
vet ej 13 10 11 
blankt\inget 20 27 23 
annat 12 10 11 

 
Om man jämför med enkätstudien 2007 kan man se att fördelningen av svar är rätt 
lika. Det som skiljer är att fler uppger att de återvinner och källsorterar mer 2010. 
Dessutom är det fler som inte svarat alls på frågan eller har svarat ”ingenting”. Vi 
tycker att det är värt att notera att bara en av 368 elever svarar att hon/han 
engagerar sig i miljöorganisation eller politiskt parti, och att ingen av eleverna på 
gymnasienivå anget detta svar.  
 
Även på frågan om vad skolan gör för att bidra till en hållbar utveckling är 
”källsorterar/återvinner” det vanligast förekommande hos eleverna i åk 6, nära 
hälften av svaren kan sorteras in under denna rubrik. En ganska stor grupp elever 
har också uppgett ”energiförbrukning” som något man gör i skolan för att bidra till 
en hållbar utveckling. Utöver dessa två svar/kategorier är det en relativt stor 
sprindning i svaren, ”goda relationer” är något flera elever har angett. Flera svar har 
sorterats in under rubriken ”annat”.  
 
Det går inte att se några större skillnad i svaren mellan tjejer och killar men det tycks 
som att tjejer i högre grad fokuserar på energianvändning medan killar väljer 
medveten konsumtion/bra mat. Precis som för frågan om vad eleverna gör hemma 
har samtliga Smedbyelever svarat att de i skolan källsorterar/återvinner, så är även 
fallet för Hosjöeleverna.  
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Tabell 13: Vad gör skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren gäller årskurs 6. Siffrorna 
anger hur många (antal) elever som har svarat ett viss alternativ. Den sista kolumnen anger hur 
många procent av de svarande som har angett alternativet. 

 Gylle Gruvris 
skolan 

Håkbergs 
skolan 

Kyrkbyn Smedby Ornäs Diger- 
berget 

Hosjö Totalt 
 (procent) 

miljömedvetna transporter 8 0 0 0 0 0 0 2 6 

energiförbrukning 0 11 7 0 0 0 2 16 20 

min egen hälsa 1 2 0 0 0 0 0 0 2 

goda relationer 0 1 0 1 0 0 3 9 8 
Återvinner 
\källsorterar 7 2 6 14 12 11 5 29 49 

medveten konsumtion 
\bra mat 0 0 0 6 1 0 0 4 6 

Informationsinhämtning 
\information 0 0 0 4 0 1 0 0 3 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 0 3 0 0 0 3 3 

skräpar inte ner 0 0 1 0 8 13 1 0 13 

vet ej 2 9 0 2 0 2 8 0 13 

blankt\inget 1 2 2 1 0 5 2 0 7 

annat 0 1 5 5 2 3 4 4 14 

Totalt antal svarande 15 23 18 26 12 31 22 29  

 
I enkäten för högstadiet och gymnasiet var frågan formulerad på ett annat sätt. 
Istället för vad eleverna gjorde i skolan skulle de nu ge exempel på vad de tycker att 
skolan borde göra för att bidra till en hållbar utveckling. Här har hela hela 29 
procent inte svarat alls eller svarat ”ingenting”. Rubrikerna ”medveten 
konsumtion/bra mat” och ”informationsinhämtning/information” är annars de 
vanligaste svaren med dryga femton procent vardera.  
 
Morkarlbyhöjden sticker ut något, där har hela 16 elever angett ett svar som kan 
sorteras in under rubriken energiförbrukning. Totalt har 31 elever angett ett svar 
som kan sorteras in här. Skolans medvetna arbete med energibesparing tycks alltså 
ha haft effekt. 
 
Några exempel på hur svaren varierar mellan könen är att fler killar än tjejer tycker 
att skolan bör arbeta med miljömedvetna transporter medan fler tjejer än killar 
tycker att det är viktigt att skolan återvinner/källsorterar. Även på denna fråga anger 
gymnasieeleverna i högre utsträckning än högstadieeleverna svar som kan sorteras in 
under rubriken ”informationshämtning/information” medan de yngre eleverna i 
högre utsträckning fokuserar på energiförbrukning.  
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Tabell 14: Vad bör skolan göra för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren gäller för årskurs 9 

och gy3. Siffrorna anger procent av de svarande som angett alternativet. 

 
Gruvrisskolan Ornäs 

Morkarlby 
höjden Soltorg 

Fredriksbergs 
skolan Leksand 

miljömedvetna transporter 0 3 6 5 0 2 

energiförbrukning 10 0 20 6 0 4 

min egen hälsa 0 0 0 0 0 0 

goda relationer 0 3 1 0 0 0 

återvinner\källsorterar 2 6 6 4 0 0 
medveten konsumtion 
\bra mat 0 6 29 19 13 7 

informationsinhämtning 
\information 16 25 5 16 13 20 

engagerar sig i miljöorganisation 
\politiskt parti 0 0 1 0 0 0 

skräpar inte ner 0 0 0 0 0 0 

vet ej 37 28 10 12 38 29 

blankt\inget 20 25 19 32 38 41 

annat 14 11 19 23 0 2 

 
Ett av målen med projektet var att deltagande skolor skulle fungera som goda 
exempel för UHUT. Frågan ställdes därför till de pedagoger och rektor som 
intervjuades. Vi vill betona att svaret står för intervjupersonen och inte 
nödvändigtvis är förankrat hos övrig personal. De allra flesta tycker att deras skolor 
kan fungera som goda exempel för UHUT även om många också känner att de hade 
kunnat göra mycket mer med mer tid och mer resurser. En pedagog uttrycker 
besvikelse över att skolan inte gjort tillräckligt, att de hade högre ambitioner. Några 
uttrycker viss tvekan eller begränsar sitt svar till exempelvis utomhusverksamheten 
eller eleverna delaktighet i det praktiska arbetet.  Men de allra flesta är som sagt 
positiva och tycker att deras skolor absolut kan ses som goda exempel.  
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 Reflekterande diskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion om huruvida projektet har uppfyllt sitt syfte och 
om projektet har haft de effekter som önskades. Syftet med projektet var att ”skolans 
hela verksamhet ska genomsyras av perspektivet hållbar utveckling och att eleverna tillägnar sig 
kunskap, färdighet och vilja att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med avseende på 
tillväxt, miljö och sociala aspekter”. Den bild som ges är att flertalet av de deltagande 
skolorna i högre grad än tidigare arbetar tematiskt och ämnesövergripande. Graden 
av ämnesövergripande arbete tycks dock skilja sig en del såväl mellan som inom 
skolorna. Flera av skolorna påtalar svårigheter att integrera verksamheter som 
skolkök, vaktmästeri och städ i projektet. Förklaringen till denna begränsning 
uppges vara skilda kommunala förvaltningar, varför detta skulle vara ett problem är 
dock oklart. Som en positiv effekt av ökat ämnesövergripande arbete lyfter flera av 
de intervjuade pedagogerna och rektorna ökad samsyn och sammanhållning på 
skolorna.  
 
Ett antal önskade effekter fanns då projektet startade. En av dessa var att   
personalen vid de deltagande skolorna skulle få kunskap om hållbar utveckling så att 
de i teori och praktik kan förmedla denna till eleverna. Några försök att mäta 
personalens kunskap har inte gjorts men flera av de intervjuade pedagogerna och 
rektorerna påtalar att de lärarfortbildningar som anordnats inom projektet har varit 
mycket givande.  
 
Enkätstudien visar att elevernas kunskaper om hållbar utveckling har ökat under 
projektets gång. Det stora flertalet svarar att de förstår begreppet hållbar utveckling 
och de upplever dessutom att de har lärt sig tillräckligt eller väldigt mycket om 
hållbar utveckling under sin skoltid. Utifrån dessa iakttagelser förefaller projektet 
projektet i det hänseendet varit lyckat. Samtidigt är det som också diskuterats 
tidigare svårt att avgöra om denna förändring beror på projektet.  Frågan om hållbar 
utveckling har varit aktuell i samhället de gångna åren vilket kan ha påverkat 
elevernas kunskaper och också deras inställning. Resultatet av enkäterna visar på en 
viss spridning mellan skolorna, en bild som förstärks i intervjuerna.  
 
Ett av målen i projektet har varit att skolorna skulle utveckla sin verksamhet så att 
läroplanens mål och riktlinjer kan uppnås. En av intervjupersonerna upplever att 
projektet har påverkat personalens arbetssätt på det sätt att pedagogerna i högre 
grad än tidigare har förstått att läroplanerna inte bara uppmuntrar utan faktiskt  
kräver ett medvetet arbete med hållbar utveckling. Dock tycks det för vissa skolor, 
inte minst för gymnasieskolorna som att läroplanerna istället för ett stöd i arbetet 
med LHU upplevs som ett hinder. 
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Ett annat mål i projektet var att deltagande skolor skulle utveckla sitt arbete med 
lärande i globala frågor. Enligt projektledaren har målet att öka skolornas 
internationella kontakter kommit lite i skymundan. Dock finns det många andra sätt 
att arbeta med globala frågor och känslan är de flesta skolorna ändå gjort detta i 
någon utsträckning. Någon tydlig förklaring av vad ”globala frågor” kan vara finns 
heller inte utan mycket kan inrymmas i begreppet.  
 
Utifrån den uppföljning som har gjorts kan vi inte svara på om elevernas intresse för 
naturvetenskap och teknik har ökat. Vi vet dock att flera av skolorna har arbetat 
aktivt med exempelvis energibesparing. Några av skolorna som har deltagit i LHU 
kommer också att delta i ett angränsande projekt genom Stiftelsen Teknikdalen, 
KNUT, som syftar till att att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och 
engagemang för energi- & klimatfrågor.19 
 
Utifrån elevenkäten verkar det som att mycket få av eleverna ser ett tydligt samband 
mellan hälsa och hållbar utveckling. Hur förståelsen och kunskapen om sambandet 
mellan hälsa och hållbar utveckling är bland personal vid de deltagande skolorna har 
inte studerats i denna uppföljning. 20 
 
Det samlade intrycket utifrån enkäter och intervjuer är att projektet har varit lyckat 
och mycket uppskattat av de skolor som har deltagit. Hur väl projektet har fallit ut 
varierar något mellan skolorna, något som inte är konstigt då de på många sätt är 
olika varandra och så även deras förutsättningar att arbeta med LHU. Några av 
skolorna har exempelvis påverkats kraftigt av neddragningar, vilket flera av de 
intervjuade upplever har haft en negativ inverkan på engagemanget för LHU. Något 
som hade varit intressant hade varit att genomföra enkätstudien på ett antal skolor 
som inte har deltagit i projektet, tyvärr fanns inte möjlighet till detta inom ramen för 
denna uppföljning.  
 
Flera av intervjupersonerna säger att projektet har varit bra just för att det har varit 
mycket upp till skolorna själva att organisera och utforma arbetet med lärande för 
hållbar utveckling. Det har också varit mycket upp till skolorna själva att kontakta 
projektet om de har behövt hjälp med något. Både projektledaren och 
processledaren tror att skolornas handlingsfrihet har varit bra för projektet men 
uttrycker samtidigt en känsla av att några av skolorna kanske skulle ha behövt mer 
stöd och kanske också tydligare instruktioner vad som förväntades av dem. 
Processledaren menar också att kommunikationen mellan skolorna och projektet 
kunde ha varit bättre om det från början varit tydligare vem som varit 
kontaktperson på varje skola. Det var istället på vissa skolor otydligt och 
                                              
19 http://www.teknikdalen.se/397.php, 2010-08-29 
20 www.lhu.se, 2010-06-28 

31  

http://www.teknikdalen.se/397.php


   

kommunikationen försvårades dessutom ytterligare av att personal försvann/byttes 
ut på flera av skolorna. Projektledaren säger också att de kanske borde ha följt upp 
arbetet med handlingsplanerna bättre. Att de inte gjorde det förklarar han med att 
de inte ville belasta pedagogernaför mycket det nedskärningar samtidigt pågick på 
flera av skolorna.  
 
Bara två gymnasieskolor har ingått i projektet, i ett utvärderingsperspektiv gör detta 
det svårt att dra några större slutsatser utifrån elevenkäterna. Det är också tydligt att 
förutsättningarna att arbeta med LHU skiljer sig från grundskolan. De 
gymnasieskolor som har deltagit är nöjda med projektet men uttrycker också att 
erfarenhetsutbytet har varit något begränsat då diskussionerna under 
projektträffarna framförallt fokuserat på grundskolans verksamhet.  
 
Flera av de intervjuade berättade att Dalarnas forskningsråds del i projektet har varit 
uppskattad, att en utomstående ”granskare” har gett tyngd åt projektet och att 
uppföljningen har varit värdefull. För skolorna är nu utmaningen att själva löpande 
utvärdera sin verksamhet för att kunna utvecklas ytterligare. På den avslutande 
projektsammankomsten fick de ett verktyg för detta, Världsnaturfondens 
Framtidsstigar. 21 Några av skolorna har enligt processledaren redan kommit igång 
med egna uppföljningar. 
 
Avslutningsvis så är bilden att lärande för hållbar utveckling är en del i 
verksamheten på de deltagande skolorna och att flertalet skolor även efter 
projekttiden kommer att fortsätta på den inslagna vägen.  

                                              
21 www.wwf.se/source.php/1242261/Framtidsstigar%20Final%2020%20april.pdf, 
2010-08-30 
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Bilagor 

Bilaga 1. Resultat Skola för skola 
I följande bilaga redovisas skola för skola det som kommit fram i elevenkäter och 
telefonintervjuer. I rubriken ”telefonintervju” framgår om det är rektor eller en 
pedagog som intervjuats.   

 

Digerbergets skola 
Digerbergets skola i Orsa är en F-6 skola med en fritidsavdelning. Totalt går 
omkring 120 elever på skolan. Skolan har haft individen som utgångspunkt i sitt 
arbete med hållbar utveckling och sedan vidgat det till omgivning och omvärld. I 
handlingsplanen beskrivs hur skolan framförallt vill arbeta mot en ökad förståelse 
för ”varandras förutsättningar och olikheter”, lokalt men också globalt. Målet är att 
alla ska känna sig trygga på skolan. Man vill också öka kunskapen om ”hur vi kan 
påverka vårt mående mot en god hälsa för hållbar utveckling”. På hemsidan berättar 
man om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och skolans deltagande i LHU-
projektet.22 

 

                                              
22 http://www.orsa.se/default.asp?PageID=1406, 2010-08-16 
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RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 
 
Tabell 15: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 Ja, det vet jag Jag har hört talas om det Nej, det vet jag inte 

Vet du vad begreppet 

hållbar utveckling 

betyder? 

42 (47) 53 (53) 5 (0) 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Ganska 

lite Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

0 (12) 58 (47) 26 (29) 11 (12) 5 (0) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att alla 

på skolan jobbar med 

hållbar utveckling? 

42 (76) 37 (12) 16 (6) 0 (6) 5 (0) 

 
 
Tabell 16: Vad gör du eller skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren anger antalet som 

svarat på ett sätt som stämmer in i kategorin. Observera det fanns möjligheter att skriva flera 

saker.  

 Vad gör du hemma och på fritiden? Vad gör ni i skolan? 

miljömedvetna transporter 0 0 

energiförbrukning 1 2 

min egen hälsa 2 0 

goda relationer 4 3 

Återvinner 
\källsorterar 4 5 

medveten konsumtion 
\bra mat 1 0 

Informationsinhämtning 
\information 0 0 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 5 1 

vet ej 4 8 

blankt\inget 2 2 

annat 1 4 

Totalt antal svarande 22 svarande 22 svarande 
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TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
Skolan har under projekttiden bland annat jobbat med hälsa genom Röris och inom 
temat moral där man arbetade med en sk. EQ-verkstad där eleverna fick träna att ta 
ställning. Den intervjuade pedagogen tror att de flesta på skolan, men framförallt de 
vuxna, känner till projektet. Hon är dock inte helt säker på hur bra vaktmästere och 
städpersonal känner till projektet. Skolan har bytt rektor flera gånger under projektet 
och intervjupersonen tror att det kan ha varit svårt för den nya rektorn att sätta sig 
in i projektet.  

 
Intervjupersonen säger sig känna en viss oro över om skolan har lyckats förmedla 
begreppet hållbar utveckling till eleverna. Samtidigt tycker hon att det var ett lite för 
stort fokus på begreppet hållbar utveckling när projektet drog igång ”när det är 
innehållet som är viktigast”.  

 
Ett viktigt bidrag från projektet till skolan tycker pedagogen som intervjuats är de 
faddergrupper som skolan nu arbetar med under temadagar och dylikt. Hon tror 
också att projektet gjort att skolan idag arbetar mycket utifrån teman och också att 
gett bidragit till bättre strukturer och mer dokumentation. Hon tror inte att projektet 
har känts betungande bland pedagogerna utan upplever att det har blivit en del i den 
ordinarie verksamheten. Den intervjuade pedagogen lyfter framförallt vikten av 
skolans månatliga lärarkonferenser och den betydelse konferenserna har haft för 
projektets fortlevnad. En positiv sidoeffekt av projektet tror pedagogen är att det 
kanske kan ha bidragit till ett uppsving för kommunens nätverk för miljöfrågor. 
 
Ändå sedan 1990-talet slut har Digerberget haft kontakt med en skola i Malolo, 
Tanzania. Personal från Digerberget har besökt skolan där nere och personal från 
Malolo har besökt Digerberget och berättat om livet i Tanzania. Några eleverna 
brevväxlar med elever i Malolo och Digerbergets elever, föräldrar och pedagoger 
stöttar skolan genom insamlingar.  
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Fredriksbergsskolan 
Fredriksbergsskolan är en F-9-skola med sextiotalet elever. Skolan är en 
glesbygdsskola belägen i Ludvika kommun. I handlingsplanen beskrivs hur den 
övergripande profilen i projektet ska vara att göra Fredriksbergsskolan till ”skolan 
mitt i byn”, vilket innebär att i samverkan med närsamhället utveckla skolan till en 
besöksskola. Tre profilområden lyfts fram: 

• Bevarande och utvecklande av kulturarvet 
• Utomhuspedagogik 
• Livskvalitet 

 
På hemsidan beskrivs skolan som naturnära men man säger ingenting om skolans 
deltagande i LHU-projektet.23 

 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 

Tabell 17: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 

Mycket 

väl 

Ganska 

väl Varken/eller 

Inte 

speciellt 

väl 

Inte alls 

väl 

Hur bra skulle du kunna 

förklara begreppet 

hållbar utveckling? 

 

0 (6) 13 (27) 13 (21) 38 (38) 38 (9) 

 

Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Inte så 

mycket 

som jag 

önskat Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

0 (3) 0 (35) 50 (32) 25 (9) 25 (21) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att 

skolan har ett 

hållbarhetsperspektiv i all 

sin verksamhet? 

13 (3) 25 (44) 50 (44) 0 (3) 13 (6) 

 

                                              
23http://www.ludvika.se/utbildningbarnomsorg/grundskola/grundskolorna/fredriksbergsskolan.4.55e94f9a1
2844695428800017913.html, 2010-08-16 
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Tabell 18: Vad gör du som individ och vad tycker du att skolan borde göra för att bidra till en 

hållbar utveckling? Observera att flera svar kunde anges. 

 Vad gör du hemma och på fritiden? Bör skolan göra? 

miljömedvetna transporter 0 0 

energiförbrukning 0 0 

min egen hälsa 0 0 

goda relationer 0 0 

Återvinner 
\källsorterar 0 0 

medveten konsumtion 
\bra mat 0 1 

Informationsinhämtning 
\information 0 1 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 1 0 

vet ej 3 3 

blankt\inget 4 3 

annat 0 0 

Totalt antal svarande 8 svarande 8 svarande 

 
TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
Som planerat har mycket av arbetet med lärande för hållbar utveckling på 
Fredriksbergsskolan kretsat kring utomhuspedagogik och detta gäller framförallt de 
yngre eleverna. Högstadieklasserna har främst nyttjar utomhuspedagogiken i NO-
ämnen och då i relativt begränsad utsträckning.  
 
Under projektets sista år har skolan tvingats till stora nedskärningar vilket har gjort 
att arbetet med LHU har nedprioriterats kraftigt. Skolan har under perioden också 
bytt rektor och den intervjuade pedagogen upplever att den nya rektorn kanske inte 
till fullo förstått innebörden i LHU. Den intervjuade pedagogen säger också att 
kanske en väl stor del av resurserna har lagts på utomhuspedagogik samtidigt som 
arbetet med etik och omvärldsfrågor behöver utvecklas. Samtidigt uttrycker 
pedagogen en förståelse över att det blev som det blev; ”man har så mycket annat 
praktiskt att fokusera på i vardagen så man kör på det inarbetade”. 
 
På frågan om hur projektet har påverkat personalens arbetssätt svarar den 
intervjuade pedagogen att hon tror att det gjort att pedagogerna har förstått att 
lärande för hållbar utveckling är något alla skolor ska jobba med och också att 
utrymmet för vad man kan göra är stort, att pedagogerna har ganska fria händer. 
Hon upplever också att lärande för hållbar utveckling till viss del blivit en del i 
skolans ordinarie verksamhet även om man inte lyckats helt när det gäller de äldre 
eleverna.  
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Gruvrisskolan 
Gruvrisskolan är en F-9-skola i Falu kommun med ca 500 elever. I handlingsplanen 
för LHU slås fast att skolans profilområde ska vara jämställdhet. Skolan har sedan 
2006 jämställdhetsmärkningen ”På lika villkor” och i projektet avser man fortsätta 
arbeta med ett aktivt genustänk.  
 
På hemsidan berättar man om deltagandet i projektet och om utmärkelsen Skola för 
hållbar utveckling.24 
 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 
Svar från årskurs 6. 
 
Tabell 19: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 Ja, det vet jag Jag har hört talas om det Nej, det vet jag inte 

Vet du vad begreppet 

hållbar utveckling 

betyder? 

44 57 0 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Ganska 

lite Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

0 36 18 41 5 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att alla 

på skolan jobbar med 

hållbar utveckling? 

18 59 5 14 5 

 

                                              
24 http://www.falun.se/gruvrisskolan, 2010-08-17 
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Tabell 20: Vad gör du eller skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren anger antalet som 

svarat på ett sätt som stämmer in i kategorin. Observera det fanns möjligheter att skriva flera 

saker.  

 Vad gör du hemma och på fritiden? Vad gör ni i skolan? 

miljömedvetna transporter 1 0 

energiförbrukning 7 11 

min egen hälsa 1 2 

goda relationer 0 1 

Återvinner 
\källsorterar 0 2 

medveten konsumtion 
\bra mat 1 0 

Informationsinhämtning 
\information 0 0 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 0 0 

vet ej 10 9 

blankt\inget 3 2 

annat 1 1 

Totalt antal svarande 23 svarande 23 svarande 
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Svar från årskurs 9. 
Tabell 21: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 

Mycket 

väl 

Ganska 

väl Varken/eller 

Inte 

speciellt 

väl 

Inte alls 

väl 

Hur bra skulle du kunna 

förklara begreppet 

hållbar utveckling? 

 

19 (4) 48 (20) 17 (22) 8 (30) 8 (25) 

 

Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Inte så 

mycket 

som jag 

önskat Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

17 (3) 46 (21) 23 (25) 4 (10) 10 (41) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att 

skolan har ett 

hållbarhetsperspektiv i all 

sin verksamhet? 

40 (22) 38 (35) 13 (34) 2 (1) 8 (7) 

 
Tabell 22: Vad gör du som individ och vad tycker du att skolan borde göra för att bidra till en 

hållbar utveckling? Observera att flera svar kunde anges. 

 Vad gör du hemma och på fritiden? Bör skolan göra? 

miljömedvetna transporter 13 0 

energiförbrukning 13 5 

min egen hälsa 0 0 

goda relationer 1 0 

Återvinner 
\källsorterar 13 1 

medveten konsumtion 
\bra mat 2 0 

Informationsinhämtning 
\information 0 8 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 1 0 

vet ej 9 18 

blankt\inget 9 10 

annat 6 7 

Totalt antal svarande 49 svarande 49 svarande 

41  



   

TELEFONINTERVJU - REKTOR 
På Gruvrisskolan arbetade man alltså redan innan projektet startade aktivt med ”På 
lika villkor” och jämställdhetsfrågor. Under projektets gång har mycket av fokus 
legat på att förändra personalens arbetssätt och de har bland annat genomgått 
seminarieserien Education for Change. Skolan har också jobbat i projektform med active 
learning inriktat på energibesparing.  
 
I ett av skolans projekt inom LHU uppmuntrades barnen att gå eller cykla till skolan 
men skolan fick där inte med sig föräldrarna och gå eller cykla till skolan-projektet fick 
därför inte det genomslag personalen hade hoppats på. 
 
Projektet har, enligt skolans rektor, varit en ”draghjälp” som har gjort att man har 
kunnat ”hålla fokus” och få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Lärande för 
hållbar utveckling är idag en naturlig del i skolans ordinarie verksamhet.  Rektor 
tycker också att skolan har fått det stöd den har behövt från projektledningen även 
om skolan i sin tur sen inte varit särskilt aktiv i att söka hjälp och stöd. Här lyfts 
önskemål om en miljösamordnare ute på varje skola som kan arbeta med 
projektansökningar, samordning och utveckling av arbetet med hållbar utveckling. 
 
En svårighet som lyfts i intervjun är att personalen tenderar att förminska sitt arbete 
med och bidrag till en hållbar utveckling; att man inte riktigt ser sig som någon som 
jobbar med de frågorna. Rektorn kan där känna att pedagogerna upplever det som 
att det de gör inte är tillräckligt och ibland glömmer att det är det sammantagna 
arbetet som räknas.  
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Halvarsgårdars skola 
Omkring nittio elever går på Halvarsgårdars skola som är en F-5-skola i Borlänge 
kommun. På Halvarsgårdars har en omorganisering ägt rum som innebar att 
eleverna som nu gått ut åk 6 gick sista året på Gylle och alltså inte har deltagit 
projekttiden ut. De har ändå fått fylla i enkäten.  
 
I sin handlingsplan lyfter Halvarsgårdars skola en utökad fadderverksamhet som ett 
av två profilområden. Genom fadderverksamhet, att de äldre eleverna lär de yngre, 
vill man uppnå en ökad trygghetskänsla på skolan. Det andra profilområdet i 
handlingsplanen var att skolan skulle arbeta med temaarbete där varje pedagogs 
specialkunskaper fick möjlighet att komma fram.  
 
På skolans hemsida under olika länkar berättar man om skolans miljöprofil, 
deltagandet i Lärande för hållbar utveckling och att skolan också fått Skolverkets 
utmärkelse Miljöskola (föregångaren till Skola för hållbar utveckling).25  
 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 

 
Tabell 23: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 Ja, det vet jag Jag har hört talas om det Nej, det vet jag inte 

Vet du vad begreppet 

hållbar utveckling 

betyder? 

73 (56) 27 (44) 0 (0) 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Ganska 

lite Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

0 (13) 60 (63) 27 (25) 13 (0) 0 (0) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att alla 

på skolan jobbar med 

hållbar utveckling? 

20 (25) 60 (69) 20 (6) 0 (0) 0 (0) 

 

                                              
25 http://www.borlange.se/templates/BlgUnitStartPage____2527.aspx, 2010-08-17 
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Tabell 24: Vad gör du eller skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren anger antalet som 

svarat på ett sätt som stämmer in i kategorin. Observera det fanns möjligheter att skriva flera 

saker.  

 Vad gör du hemma och på fritiden? Vad gör ni i skolan? 

miljömedvetna transporter 4 8 

energiförbrukning 3 0 

min egen hälsa 0 1 

goda relationer 0 0 

Återvinner 
\källsorterar 11 7 

medveten konsumtion 
\bra mat 0 0 

Informationsinhämtning 
\information 0 0 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 0 0 

vet ej 1 2 

blankt\inget 1 1 

annat 0 0 

Totalt antal svarande 15 svarande 15 svarande 

 
 

TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
På Halvarsgårdars skola har man framförallt valt att arbeta med hållbar utveckling 
på temadagar som man har en dag i månaden. Temana utgår ifrån elevernas svar på 
frågan ”Vad behöver man för att jorden och människorna ska må bra?” och pedagogerna 
har sedan fått välja olika teman utifrån barnens svar och sin egen kompetens och 
egna intressen.  
 
Den intervjuade pedagogen upplever att alla på skolan känner till projektet men att 
det sedan är lite olika beroende på ålder hur mycket man vet. Köks- och 
städpersonal har inte varit delaktiga i projektet vilket man menar beror på att de 
tillhör andra kommunala enheter. Detsamma gäller fritidsverksamheten  men ”det är 
ju samma barn”. Under projektets gång har skolan också bytt rektor och känslan är 
att den nya rektorn inte varit lika insatt i projektet men ändå visat sitt stöd.  
 
Under projektets sista år valde skolan att inte söka några externa medel för projektet 
utan bara göra saker som rymdes inom den egna budgeten. Det gjorde man för att 
testa hur projektet skulle klara sig efter det att projekttiden (och projektpengarna) 
tagit slut.  
 
Skolan arbetade redan innan projektet med miljöfrågor och den intervjuade 
pedagogen säger att det är svårt att veta om projektet faktiskt har påverkat elevernas 
kunskaper om hållbar utveckling och hur det skulle sett ut utan projektet.  
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Upplevelsen hos den intervjuade pedagogen är att projektet har bidragit till ökad 
samsyn och sammanhållning på skolan och att projektet har påverkat personalens 
arbetssätt på så sätt att de idag arbetar mer tematiskt. Avslutningsvis tycker hon att 
Halvarsgårdars skola absolut kan ses som ett gott exempel när det gäller lärande för 
hållbar utveckling.  
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Hosjöskolan 
Hosjöskolan är en F-6 skola i Falu kommun med omkring 300 elever. I 
handlingsplanen för LHU slås fast att skolans profil i projektet ska vara att 
tydliggöra och synliggöra hur elevinflytande är en väg till hälsa och lärande. Man 
skriver också att ”arbetet med att främja likabehandling och att motverka 
diskriminering och annan kränkande behandling ska förankras och utvecklas hos 
elever, personal och föräldrar. Eleverna ska öka sin medvetenhet och hur de själva 
och kamraterna mår”.  
 
Världsnaturfonden WWF har utsett Hosjöskolan som en av landets 10 
modellskolor. Fram till 2010 har skolan fått visa hur man kan arbeta med hållbar 
utveckling och minska sina ekologiska fotavtryck. På hemsidan berättar skolan om 
sitt deltagande i Lärande för hållbar utveckling och också om sin roll som 
modellskola för Världsnaturfonden.26 
 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 

 
Tabell 25: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 Ja, det vet jag Jag har hört talas om det Nej, det vet jag inte 

Vet du vad begreppet 

hållbar utveckling 

betyder? 

84 (50) 16 (39) 0 (11) 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Ganska 

lite Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

19 (8) 78 (61) 3 (11) 0 (8) 0 (8) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att alla 

på skolan jobbar med 

hållbar utveckling? 

41 (53) 44 (42) 16 (0) 0 (3) 0 (0) 

 

                                              
26 http://www.falun.se/hosjoskolan, 2010-08-17 
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Tabell 26: Vad gör du eller skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren anger antalet som 

svarat på ett sätt som stämmer in i kategorin. Observera det fanns möjligheter att skriva flera 

saker.  

 Vad gör du hemma och på fritiden? Vad gör ni i skolan? 

miljömedvetna transporter 0 2 

energiförbrukning 1 16 

min egen hälsa 2 0 

goda relationer 4 9 

Återvinner 
\källsorterar 4 29 

medveten konsumtion 
\bra mat 1 4 

Informationsinhämtning 
\information 0 0 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 3 

skräpar inte ner 5 0 

vet ej 4 0 

blankt\inget 2  

annat 1 4 

Totalt antal svarande 29 svarande 29 svarande 

 
 
TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
Ett stort fokus på Hosjöskolan är frågor om demokrati och likaberättigande. Man 
arbetar exempelvis mycket med elevinflytande genom skolans miljöråd som består 
av två elever från varje klass. Även innan projektet drog igång var Hosjöskolan aktiv 
när det gällde hållbar utveckling och hade både Grön flagg och utmärkelsen 
Miljöskola.  
 
Den intervjuade pedagogen upplevde att något som var en kick i projektet var när 
hela personalen deltog i Education for change, att de som tidigare varit skeptiska till 
projektet och arbetet med lärande för hållbar utveckling då ändrade inställning.  
 
Den intervjuade pedagogen menar att alla pedagoger känner till projektet, däremot 
har man varit oengagerade under slutet av projekttiden. Det bristande engagemanget 
har flera anledningar: 
a.) Personalstyrkan har krympt och pedagogerna har inte haft tid att delta. De hade 
önskat att träffarna i projektet ägt rum på eftermiddagarna när personalen har 
planeringstid.  
b.) Man tycker inte att projektet gett så mycket konkreta saker att arbeta med. Det 
har varit lite för teoretiskt och ”inte direkt haft återkoppling på barnen”. Skolan har 
därför inte riktigt kunnat få in projektet i den ordinarie verksamheten,  och det gäller 
speciellt under projektets senare del när skolan drabbades av nedskärningar.  
c.) Skolan har jobbat mycket med Grön flagg och har också blivit en av tio 
frontskolor för Världsnaturfonden. Det har ställt stora krav på skolan och man har 
därför prioriterat det framför LHU.  
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När det gäller eleverna så tycker intervjupersonen att både kunskap och inställning 
har ändrats under projektets gång och kanske framförallt sedan skolan blev 
modellskola för Världsnaturfonden. Tidigare var känslan att det framförallt var de 
elever som satt med i skolans miljöråd som var intresserade. Pedagogen betonar att 
det krävs en ändrad inställning för att kunna ta emot kunskap om hållbar utveckling.  
 
Ett problem som Hosjöskolan stött på i sitt arbete med hållbar utveckling är att det 
har varit svårt med kommunala tillstånd att förändra utemiljön runt skolan.  
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Håksbergs skola 
Håksbergs skola i Ludvika kommun har ca 80 elever från förskola till åk 6 och kallar 
sig en natur- och friluftsskola. På hemsidan berättar man om skolans arbete med 
Grön flagg och nämner också deltagandet i LHU.27 Skolans profilområde är i 
handlingsplanen brett formulerat; ”syftet är att eleverna ska få en god livskvalitet i 
ett hållbart samhälle” och ”målet är att eleverna gör val som befrämjar god hälsa 
samt är medvetna om jordens ändliga resurser, samtidigt som de vet att de själva på 
olika sätt kan vara med och påverka en hållbar utveckling”.  

 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 

 
Tabell 27: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 Ja, det vet jag Jag har hört talas om det Nej, det vet jag inte 

Vet du vad begreppet 

hållbar utveckling 

betyder? 

44 (53) 44 (29) 12 (18) 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Ganska 

lite Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

0 (41) 78 (53) 11 (0) 11 (0) 0 (6) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att alla 

på skolan jobbar med 

hållbar utveckling? 

28 (82) 50 (18) 22 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

                                              
27http://www.ludvika.se/utbildningbarnomsorg/grundskola/grundskolorna/haksbergsskola.4.55e94f9a1284

4695428800018065.html, 2010-08-03 
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Tabell 28: Vad gör du eller skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren anger antalet som 

svarat på ett sätt som stämmer in i kategorin. Observera det fanns möjligheter att skriva flera 

saker.  

 Vad gör du hemma och på fritiden? Vad gör ni i skolan? 

miljömedvetna transporter 0 0 

energiförbrukning 9 7 

min egen hälsa 1 0 

goda relationer 2 0 

Återvinner 
\källsorterar 5 6 

medveten konsumtion 
\bra mat 0 0 

Informationsinhämtning 
\information 0 0 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 2 1 

vet ej 0 0 

blankt\inget 2 2 

annat 1 5 

Totalt antal svarande 18 svarande 18 svarande 

 
 

TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
På Håksbergs skola har man haft Johan Hallbergs sju landmärken som 
utgångspunkt. Arbetet med Lärande för hållbar utveckling har skett på i den 
ordinarie verksamhetet och under särskilda temaveckor. En viktig del i skolans 
verksamhet är att hålla undervisning utomhus. Skolan har under projektets senare 
del drabbats av nedskärnningar, bland annat förlorade man en av sina eldsjälar i 
arbetet med lärande för hållbar utveckling.  
 
Eftersom det är en så liten skola känner all personal väl till projektet medan den 
intervjuade pedagogen säger att de kanske inte varit lika tydliga gentemot eleverna. 
Intervjupersonen säger också att personalen upplevt stöd från rektor, både när det 
gällde att driva projektet och när de kände att de var tvungna att prioritera ned 
arbetet med LHU på grund av tidsbrist. När projektet startade satte skolan upp som 
mål att bli en så kallad besöksskola men detta mäktade man senare inte med. Dock 
tror pedagogen ifråga att elevernas medvetenhet ändå har förändrats och vuxit 
under projektets gång även om det varierar lite beroende på elevernas ålder.  
 
Den intervjuade pedagogen upplever att projektet har påverkat personalens 
arbetssätt mot att de idag tänker mer hållbart. Hon tycker dock inte att skolan ska 
ses som ett gott exempel när det gäller hållbar utveckling och menar att de hade 
kunnat göra mycket mer, att de hade högre ambitioner. Hon tycker dock att lärande 
för hållbar utveckling blivit en del i skolans ordinarie verksamhet och berättar att 
skolan som nästa steg nu går in med en ansökan för Grön flagg.  
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Ibland har pedagogerna känt att den egna kompetensen inte riktigt räckt till, 
exempelvis när det handlar om NO-ämnen. Samtidigt säger hon att ”man är ju 
läskunnig så då får man lära sig”. Hon tycker att projektledningen har gett skolan det 
stöd den har behövt. Avslutningsvis betonar den intervjuade pedagogen att det har 
varit bra att projektet har löpt under så pass lång tid; då tar man det verkligen till sig 
istället för att det bara ska vara en kort grej som sen rinner ut i sanden.  
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Kyrkbyns skola 
Kyrkbyns skola ligger i Orsa kommun och har klasser från förskola till åk 6 med 
omkring 200 elever. På hemsidan berättar man om sitt deltagande i LHU-projetet 
och lite om hur skolan jobbar med lärande för hållbar utveckling.28 Handlingsplanen 
för projektet har det övergripande temat ”relationer” och syftet är att ”alla ska må 
bra tillsammans”. Målet är att skolan efter projetet ”ska ha en harmonisk och 
tolerant arbetsmiljö där alla är inkluderande”. Alla på skolan ”ska också ha en 
medvetenhet om relationer och handlingar för hållbar utveckling i ett globalt 
perspektiv”. Skolan har också tagit fram en lokal handlingsplan för sitt arbete med 
hållbar utveckling för ansökan om Skola för hållbar utveckling. 

 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 

Tabell 29: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 Ja, det vet jag Jag har hört talas om det Nej, det vet jag inte 

Vet du vad begreppet 

hållbar utveckling 

betyder? 

73 (41) 23 (25) 4 (31) 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Ganska 

lite Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

12 (3) 54 (44) 19 (9) 12 (25) 4 (9) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att alla 

på skolan jobbar med 

hållbar utveckling? 

50 (68) 31 (23) 12 (7) 4 (3) 4 (0) 

 

                                              
28 http://www.orsa.se/default.asp?PageID=701, 2010-06-11 
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Tabell 30: Vad gör du eller skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren anger antalet som 

svarat på ett sätt som stämmer in i kategorin. Observera det fanns möjligheter att skriva flera 

saker.  

 Vad gör du hemma och på fritiden? Vad gör ni i skolan? 

miljömedvetna transporter 8 0 

energiförbrukning 7 0 

min egen hälsa 0 0 

goda relationer 1 1 

Återvinner 
\källsorterar 17 14 

medveten konsumtion 
\bra mat 0 6 

Informationsinhämtning 
\information 0 4 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 3 

skräpar inte ner 1 0 

vet ej 1 2 

blankt\inget 2 1 

annat 2 5 

Totalt antal svarande 26 svarande 26 svarande 

 
 
TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
Kyrkbyns skola har sedan många år tillbaka arbetat med hållbar utveckling med 
fokus på ekologisk/lokal odling och kompostering. I LHU-projektet har man 
arbetat mycket med vad som kommit att kallas ”Kyrkbyandan” där man har ett 
faddersystem och försöker få de äldre eleverna att vara goda förebilder. Att man 
valde att jobba mycket med frågor om värdegrund föll sig naturligt då skolan vid 
projektstarten hade en hel del problem, oro och stökiga raster. Skolan har fått 
ekonomiskt stöd från projektet för att kunna bygga ett ”aktivitetscenter” på 
skolgården. Personalen har också utbildats i utomhuspedagogik, den intervjuade 
pedagogen säger att han inte riktigt vet hur ”det har landat” men att i alla fall de 
yngre eleverna regelbundet har viss undervisning utomhus.  
 
Stora nedskärningar och en oro över skolans fortlevnad har överskuggat det mesta 
av skolans verksamhet under i synnerhet projektets sista år, något som har gjort att 
arbetet med LHU prioriterats ned rejält. Den intervjuade pedagogen säger att alla 
pedagoger absolut känner till projektet men kanske har en del dåligt samvete 
hängande  över sig då man inte kunnat fullfölja handlingsplanen. Skolan har också 
bytt rektor under projekttiden och pedagogens känsla är att den nya rektorn inte 
riktigt mäktat med att driva projektet. I intervjun betonas vikten av att personalen 
har tid avsatt för att jobba med lärande för hållbar utveckling, något man till en 
början hade på Kyrkbyn men som sedan försvann.  
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I intervjun uttrycks en tveksamhet till att elevernas inställning till hållbar utveckling 
skulle ha förbättrats under projektets gång, ”många bryr sig väldigt lite”. Samtidigt är 
pedagogen självkritisk och säger att skolans pedagoger kunde varit mer aktiva och 
också jobbat mer med hemuppgifter och även engagerat föräldrarna. Pedagogen 
som intervjuats tycker att Kyrkbyns skola till viss del kan ses som ett gott exempel 
på lärande för hållbar utveckling och framhåller då speciellt skolans miljöpiloter, två 
elever från varje klass som träffas varannan vecka och både planerar och arbetar 
praktiskt med hållbar utveckling.  
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Leksands gymnasium 
Leksands gymnasium erbjuder elva av de sjutton nationella gymnasieprogrammen, 
däribland yrkesinriktade program som Hotell- och restaurangprogrammet, Barn- 
och fritidsprogrammet  samt Hantverksprogrammet. Skolan har  750-talet elever. På 
hemsidan berättas om deltagandet i LHU-projektet och om skolans miljöarbete i 
stort. 29 
 
Leksands gymnasium har som profilområde valt bl a ”Den hållbare eleven”, vilket 
inbegriper hälsa, livsstil och konsumtion. Även internationalisering med 
rättvisefrågor i fokus, samt utomhuspedagogik är prioriterade verksamheter. Man 
har ett framgångsrikt UF-deltagande där företag från Leksands gymnasium varit 
med och slagits om miljöpriset varje år. 
 
I juni 2010 ägde den internationella ungdomskonferensen Rework the World rum i 
Leksand, något som eleverna på Leksands gymnasium fick ta del av. Under 
konferensen fick skolan också informera om sitt arbete med utbildning för hållbar 
utveckling – Education for Change. 
  

                                              
29 http://www.leksand.se/sv/Startsida/Barn-och-utbildning/Gymnasium/, 2010-08-18 
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RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 
 
Tabell 31: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 

Mycket 

väl 

Ganska 

väl Varken/eller 

Inte 

speciellt 

väl 

Inte alls 

väl 

Hur bra skulle du kunna 

förklara begreppet 

hållbar utveckling? 

 

7 (7) 31 (33) 26 (22) 21 (26) 16 (12) 

 

Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Inte så 

mycket 

som jag 

önskat Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

7 (8) 17 (23) 45 (21) 16 (19) 16 (30) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att 

skolan har ett 

hållbarhetsperspektiv i all 

sin verksamhet? 

29 (28) 45 (44) 25 (24) 0 (2) 2 (2) 
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Tabell 32: Vad gör du som individ och vad tycker du att skolan borde göra för att bidra till en 

hållbar utveckling? Observera att flera svar kunde anges. 

 Vad gör du hemma och på fritiden? Bör skolan göra? 

miljömedvetna transporter 8 1 

energiförbrukning 5 2 

min egen hälsa 0 0 

goda relationer 0 0 

Återvinner 
\källsorterar 9 0 

medveten konsumtion 
\bra mat 3 4 

Informationsinhämtning 
\information 0 11 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 0 0 

vet ej 16 16 

blankt\inget 23 23 

annat 3 1 

Totalt antal svarande 56 svarande 56 svarande 

 
TELEFONINTERVJU - REKTOR 
Intervjun ger bilden av att det är främst inom de studieförberedande programmen 
som man har jobbat med hållbar utveckling. Även på Hotell- och 
restaurangprogrammet har man haft ett sådant fokus och då jobbat mycket med 
närproducerat och ekologiskt. Skolan strävar efter att elevernas egna programval ska 
ligga till grund för, och ”fungera som draghjälp” i arbetet med hållbar utveckling. 
Genom Leksandsbostäder har en energikartläggning av skolan gjorts och 
pedagogerna arbetar med att minska pappersförbrukningen. 
 
Den intervjuade rektorn uppger att alla pedagoger känner till projektet men kanske 
inte alla elever. Rektorn har också upplevt svårigheter att få med övrig personal (ej 
pedagoger) i arbetet, något som hon menar till stor del bero på att de tillhör en 
annan kommunal förvaltning. Skolans rektor påtalar också att tidsbrist och 
nedskärningar har påverkat engagemanget, speciellt under projektets sista år. 
Rektorn kan också känna att det i samhället finns en viss ”matthet” när det gäller 
klimatfrågorna och tror att kanske misslyckandet att nå ett klimatavtal i Köpenhamn 
påverkade folks inställning negativt. Ändå tycker rektor att projektet har ändrat 
skolans medvetenhet och fört upp frågan om hållbar utveckling så att frågan nu 
alltid finns med i planering och dylikt. Vissa lärarlag på skolan har varit mer aktiva 
än andra. Där kan rektorn tydligt se hur pedagogerna också tolkar läroplaner och 
betygskriterier utifrån frågan om hållbar utveckling.  
 
Rektorn tycker att skolan ligger långt framme i arbetet med lärande förhållbar 
utveckling och att den kan ses som ett gott exempel. Hon säger också att folk 
utifrån uttryckt beundran för skolans mångfald. Dock tänker hon att skolan hade 
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kunnat göra ännu mer, dels om de själva hade haft mer tid, dels om de hade fått mer 
feedback från projektledningen. En annan svaghet i projektet tycker rektorn varit att 
så få gymnasieskolor deltagit. Grundskolor och gymnasier arbetar under mycket 
skilda förutsättningar och då flertalet skolor i projektet varit grundskolor har 
erfarenhetsutbytet för gymnasieskolorna varit något begränsat. Sammantaget är 
rektorn ändå mycket nöjd med projektet och säger att ”som ett fortbildningsprojekt 
tycker jag verkligen att vi har lyckats, det har stärkt lärarna”. 
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Morkarlbyhöjdens skola 
Morkarlbyhöjdens skola är en 7-9-skola belägen i centrala Mora. Skolan har strax 
över 300 elever och 35 pedagoger fördelade på arton klasser. Information om 
skolans hållbarhetsarbete och deltagandet i LHU går att hitta på hemsidan, även om 
det krävs några klick för att hitta dit. 30 
 
Morkarlbyhöjden har i sin handlingsplan valt att formula olika profilområden för 
olika årsklasser, gemensamt för samtliga elever och personal är att de ska tillägna sig 
kunskap och insikter som påverkar livsstilen i en hållbar utveckling. Mycket tyngd 
läggs också på att öka samarbetet och delaktigheten på skolan.  
 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 

 
Tabell 33: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 

Mycket 

väl 

Ganska 

väl Varken/eller 

Inte 

speciellt 

väl 

Inte alls 

väl 

Hur bra skulle du kunna 

förklara begreppet 

hållbar utveckling? 

 

9 (6) 61 (31) 20 (23) 7 (21) 4 (19) 

 

Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Inte så 

mycket 

som jag 

önskat Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

12 (3) 55 (30) 24 (31) 3 (9) 7 (28) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att 

skolan har ett 

hållbarhetsperspektiv i all 

sin verksamhet? 

18 (32) 51 (43) 20 (20) 4 (0) 8 (6) 

 

                                              
30http://morkarlbyhojden.mora.se, 2010-06-11 

59  



   

Tabell 34: Vad gör du som individ och vad tycker du att skolan borde göra för att bidra till en 

hållbar utveckling? Observera att flera svar kunde anges. 

 Vad gör du hemma och på fritiden? Bör skolan göra? 

miljömedvetna transporter 35 5 

energiförbrukning 23 16 

min egen hälsa 0 0 

goda relationer 2 1 

Återvinner 
\källsorterar 35 5 

medveten konsumtion 
\bra mat 6 23 

Informationsinhämtning 
\information 1 4 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 1 1 

skräpar inte ner 2 0 

vet ej 4 8 

blankt\inget 12 15 

annat 3 15 

Totalt antal svarande 79 svarande 79 svarande 

 
 
TELEFONINTERVJU - REKTOR 
På Morkarlbyhöjdens skola har man arbetat med många olika områden inom hållbar 
utveckling. Man har bland annat ett matråd tillsammans med kökspersonalen och 
alla pedagoger har genomgått en FMS-utbildning. FMS är WHO:s definition av 
hälsa - fysisk mental och social utveckling.31 Skolan jobbar hårt på att sänka sin 
energiförbrukning, något man vunnit priser för. Skolan har också ett eget 
vindkraftverk.  
 
Den intervjuade rektorn säger att alla på skolan känner till projektet och att man 
också skriver om projektet på hemsidan och återkommande talar om 
handlingsplanen. På arbetsplatsträffarna finns en punkt för LHU och skolan har 
också ett LHU-råd som träffas var tredje fredag. I LHU-rådet deltar såväl elever 
som pedagoger.  
 
När det gäller elevernas kunskap om hållbar utveckling svarar rektorn att dom är 
medvetna på ett annat sätt än innan projektet startade. Projektet har enligt skolans 
rektor bidragit till en ökad gemenskap och samsyn. Hon tycker också att det har lett 
till mer samarbete över ämnesgränserna och att lärande för hållbar utveckling idag är 
en del i skolans ordinarie verksamhet. Skolan håller nu på att ansöka om Skola för 
hållbar utveckling, en utmärkelse dom är säkra på att få då skolan i alla fall enligt 
rektors mening absolut kan ses som ett gott exempel när det gäller lärande för 
hållbar utveckling.  

                                              
31 se exempelvis http://www.fms.se/node/118, 2010-08-18 
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Ornässkolan 
Ornäs skola ingår i Ösjöenhetens skolor och ligger i Borlänge kommun. Skolan 
startade år 2007. Eleverna, totalt omkring 300 stycken, går där från förskoleklass till 
åk 9. På hemsidan kan man läsa om skolans deltagande i projektet.32 
 
Skolan har utsett tre profilområden i sin handlingsplan för LHU: (1) att få behålla 
utmärkelsen Skola för hållbar utveckling; (2) att skapa en gemensam värdegrund hos 
de fyra skolor som from 2007 utgör ”Ösjöenhetens skolområde”; och (3) 
hälsofrämjande arbete.  
 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 
Svar från årskurs 6. 
 
Tabell 35: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 Ja, det vet jag Jag har hört talas om det Nej, det vet jag inte 

Vet du vad begreppet 

hållbar utveckling 

betyder? 

42 (40) 55 (57) 3 (3) 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Ganska 

lite Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

7 (10) 48 (43) 13 (20) 16 (23) 16 (0) 

Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att alla 

på skolan jobbar med 

hållbar utveckling? 

23 (57) 48 (37) 26 (3) 0 (0) 3 (3) 

 

 

                                              
32 http://www.borlange.se/templates/BlgUnitStartPage____17871.aspx, 2010-08-18 
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Tabell 36: Vad gör du eller skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren anger antalet som 

svarat på ett sätt som stämmer in i kategorin. Observera det fanns möjligheter att skriva flera 

saker.  

 Vad gör du hemma och på fritiden? Vad gör ni i skolan? 

miljömedvetna transporter 1 0 

energiförbrukning 0 0 

min egen hälsa 5 0 

goda relationer 0 0 

Återvinner 
\källsorterar 23 11 

medveten konsumtion 
\bra mat 0 0 

Informationsinhämtning 
\information 0 1 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 2 13 

vet ej 0 2 

blankt\inget 5 5 

annat 3 3 

Totalt antal svarande 31 svarande 31 svarande 
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Svar från årskurs 9. 
Tabell 37: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 

Mycket 

väl 

Ganska 

väl Varken/eller 

Inte 

speciellt 

väl 

Inte alls 

väl 

Hur bra skulle du kunna 

förklara begreppet 

hållbar utveckling? 

 

3 (14) 47 (40) 28 (9) 14 (14) 8 (23) 

 

Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Inte så 

mycket 

som jag 

önskat Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

0 (0) 53 (28) 19 (14) 22 (30) 6 (28) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att 

skolan har ett 

hållbarhetsperspektiv i all 

sin verksamhet? 

50 (67) 35 (26) 12 (7) 0 (0) 3 (0) 

 
Tabell 38: Vad gör du som individ och vad tycker du att skolan borde göra för att bidra till en 

hållbar utveckling? Observera att flera svar kunde anges. 

 Vad gör du hemma och på fritiden? Bör skolan göra? 

miljömedvetna transporter 0 1 

energiförbrukning 6 0 

min egen hälsa 0 0 

goda relationer 0 1 

Återvinner 
\källsorterar 6 2 

medveten konsumtion 
\bra mat 0 2 

Informationsinhämtning 
\information 0 9 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 2 0 

vet ej 7 10 

blankt\inget 9 9 

annat 11 4 

Totalt antal svarande 36 svarande 36 svarande 
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TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
Ornässkolan har varit en Skola för hållbar utveckling sedan år 2006. En viktig del i 
arbetet med lärande för hållbar utveckling på Ornässkolan är utomhuspedagogik. 
De yngre eleverna (åk 1-6) har schemalagda timmar för undervisning utomhus 
medan det är mer sporadiskt för de äldre eleverna. De äldre, de som går på 
högstadiet, har exempelvis jobbat med frågor om energi och transporter. Skolan 
jobbar också med frågor om etik och moral (värdegrund).  
 
Alla pedagoger uppges känna till projektet medan det inte är lika självklart bland 
eleverna. Pedagogerna har också en HUT-grupp som träffas en gång i månaden och 
då bland annat jobbar med att koppla hållbar utveckling till läroplanerna. När det 
gäller eleverna säger den intervjuade pedagogen att hon är osäker på om de känner 
till projektet och begreppet men att de ändå vet vad hållbar utveckling handlar om. 
När det sedan gäller deras inställning så upplever pedagogen att den har förbättrats, i 
alla fall när det handlar om utomhusverksamhet.  
 
Intervjupersonen tycker att projektet har varit viktigt på det sättet att skolan har 
kunnat ”trycka på” sin miljöprofil, inte minst gentemot pedagoger som inte har visat 
engagemang i frågor om lärande för hållbar utveckling. Man lyfter också fram sin 
miljöprofil då man rekryterar nya pedagoger. Projektet upplevs ha bidragit till att 
man har hållt liv i och jobbat framåt som en Skola för hållbar utveckling. Man håller 
nu på att söka utmärkelsen för ytterligare en period. Den intervjuade pedagogen 
tycker att skolan kan fungera som ett bra exempel när det gäller lärande för hållbar 
utveckling och berättar då också att förskoleverksamheten har fått Borlänge 
kommuns pedagogiska pris.  
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Smedby skola 
Smedby skola ligger i Hedemora kommun har sextiotalet elever från förskoleklass 
till åk 6. På hemsidan framgår inte att skolan deltar i Lärande för hållbar utveckling, 
på den gemensamma sidan för Hedemoras skolor informeras dock om allmänna 
miljömål och utmärkelserna Grön flagg och Hållbar skola.33  
 
Som profilområde valde Smedby skola Johan Hallbergs sju landmärken för hälsa 
och hållbarhet vilka man upplevde passade väl ihop med skolans förhållningssätt 
och värdegrund. De sju landmärkena är mer rörelse i vardagen, mer frukt och grönt 
i kosten, plats för mänskliga möten, plats för föräldraskapet, balansera stressen, 
närhet till naturen, och slutligen närhet till kulturen.34 
 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 

 
Tabell 39: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 Ja, det vet jag Jag har hört talas om det Nej, det vet jag inte 

Vet du vad begreppet 

hållbar utveckling 

betyder? 

75 (54) 25 (39) 0 (8) 

 
Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Ganska 

lite Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

8 (0) 83 (85) 0 (0) 8 (15) 0 (0) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att alla 

på skolan jobbar med 

hållbar utveckling? 

58 (77) 42 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

                                              
33 http://skolahedemora.webdoc.nu/Smedby_skola.asp, 2010-06-11 
34 Se exempelvis: 
http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/100415%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%
20-%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_Komplett.pdf, 2010-08-25 
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Tabell 40: Vad gör du eller skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Svaren anger antalet som 

svarat på ett sätt som stämmer in i kategorin. Observera det fanns möjligheter att skriva flera 

saker.  

 Vad gör du hemma och på fritiden? Vad gör ni i skolan? 

miljömedvetna transporter 4 0 

energiförbrukning 1 0 

min egen hälsa 0 0 

goda relationer 0 3 

Återvinner 
\källsorterar 12 12 

medveten konsumtion 
\bra mat 6 1 

Informationsinhämtning 
\information 0 0 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 1 8 

vet ej 0 2 

blankt\inget 0 2 

annat 0 5 

Totalt antal svarande 12 svarande 12 svarande 

 
 
TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
På skolan i Smedby har alltså Johan Hallbergs sju landmärken stått som 
utgångspunkt i arbetet med LHU. Parallellt med LHU har skolan också jobbat med 
Grön flagg. Skolan har haft som mål att arbeta med hållbar utveckling under en 
temadag per månad. Det senaste året har det dock blivit något längre tid mellan 
träffarna på grund av sjukdom och annat. Under projektets sista år har arbetet med 
ett utomhusklassrum stått i fokus och tagit mycket tid i anspråk.  
 
Skolan i Smedby är liten och all personal känner till och är delaktiga i projektet. 
Rektorn på skolan upplevs av den intervjuade pedagogen vara väldigt engagerad och 
ger stort stöd till projektet. När det gäller eleverna så tror den intervjuade pedagogen 
att de kan mycket i ämnet även om de inte riktigt kan sätta ord på det. Pedagogen 
upplever också att elevernas kunskap har ökat under projektets gång.  
 
Den intervjuade pedagogen tycker att det är svårt att ge några konkreta exempel på 
hur projektet har påverkat personalens arbetssätt men framhåller att deltagandet i 
projektet har varit väldigt inspirerande. Hon tror också att utomhusklassrummet kan 
bli ett väldigt bra exempel på hur skolor kan arbeta med lärande för hållbar 
utveckling. 
 
Arbetet med lärande för hållbar utveckling är idag en naturlig del av skolans 
verksamhet och utöver att man förnyar Grön flagg så söker skolan också 
utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. För att kunna följa upp utvecklingen även 
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efter projekttidens slut avser den intervjuade pedagogen fortsätta använda sig av 
Dalarnas forskningsråds enkät som eleverna har fått fylla i både i början och slutet 
av projektet.   
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Soltorgsgymnasiet 
Soltorgsgymnasiet är en gymnasieskola i Borlänge kommun med 480 elever 
fördelade på Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och 
Tvärvetarprogrammet.35 Någon information om skolans miljöprofil går inte att hitta 
på hemsidan förrän man klickat sig fram till skolans naturvetenskapliga program 
med inriktning miljövetenskap. Som profilområden i handlingsplanen för LHU 
valde Soltorgsgymnasiet hälsa, livsstil och konsumtion och globala system.  
 
RESULTAT FRÅN ELEVENKÄT 

 
Tabell 41: Sammanställning av frågorna i enkäten. Siffrorna i parantes anger svarsprocenten 2007. 

Fråga Svarsalternativ 
 

Mycket 

väl 

Ganska 

väl Varken/eller 

Inte 

speciellt 

väl 

Inte alls 

väl 

Hur bra skulle du kunna 

förklara begreppet 

hållbar utveckling? 

 

26 (8) 64 (38) 5 (27) 6 (16) 0 (10) 

 

Jättemycket 

Tillräckligt 

mycket Varken/eller 

Inte så 

mycket 

som jag 

önskat Inget alls 

Hur mycket har du lärt 

om hållbar utveckling 

under din skoltid? 

18 (3) 64 (22) 16 (31) 1 (22) 1 (22) 

 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt Varken/eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Hur viktigt är det att 

skolan har ett 

hållbarhetsperspektiv i all 

sin verksamhet? 

48 (34) 36 (42) 11 (18) 4 (3) 2 (3) 

 

                                              
35 http://www.borlange.se/templates/BlgUnitStartPage____3137.aspx, 2010-06-11 
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Tabell 42: Vad gör du som individ och vad tycker du att skolan borde göra för att bidra till en 

hållbar utveckling? Observera att flera svar kunde anges. 

 Vad gör du hemma och på fritiden? Bör skolan göra? 

miljömedvetna transporter 64 7 

energiförbrukning 29 8 

min egen hälsa 0 0 

goda relationer 2 0 

Återvinner 
\källsorterar 48 5 

medveten konsumtion 
\bra mat 17 26 

Informationsinhämtning 
\information 7 22 

engagerar sig i  
miljöorganisation\politiskt parti 0 0 

skräpar inte ner 9 0 

vet ej 3 16 

blankt\inget 29 45 

annat 16 32 

Totalt antal svarande 140 svarande 140 svarande 

 
 

TELEFONINTERVJU - PEDAGOG 
Den intervjuade pedagogen undervisar bland annat i miljökunskap och miljöpolitik 
och intervjun kom att handla mycket om aktiviteterna i dessa ämnen då pedagogen 
ifråga upplevde det svårt att överblicka hela skolans verksamhet. Inom 
”miljökurserna” är engagemanget och kunskapen om hållbar utveckling stor hos 
eleverna.  
 
Pedagogen som intervjuades upplever ändå att många på skolan känner till projektet 
och att rektor visar sitt stöd, inte minst genom att vara sammankallande i en 
projektgrupp för hållbar utveckling. Samtidigt kan pedagogen känna att mycket som 
borde vara självklart, som att exempelvis släcka lyset efter sig, inte är det bland 
många pedagoger. Intervjupersonen tycker dock att projektet haft en 
”hävstångseffekt” och höjt nivån från hur man tidigare arbetade med hållbar 
utveckling och också att medvetandet har höjts.  
 
Ett problemområde tycker pedagogen ifråga är skolmaten, där man inte fått in 
hållbarhetstänket. En anledning till det tror han är att ansvaret för skolmaten ligger 
hos en annan huvudman, men också att ”eleverna är lite kräsna”. 
 
På frågan om skolan har saknat någon kompetens för att kunna genomföra 
projektet så bra som möjligt svarar pedagogen att det måste ju vara många med för att det 
ska hända något och vi är inte riktigt där än. 
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Avslutningsvis så tycker den intervjuade pedagogen att kommunen i alla fall tidigare 
har saknat kompetens när det gäller kvalitet, styrning och uppföljning kring hållbar 
utveckling. Hur det ser ut idag kan han inte svara på.  
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RESPEKTIVE SKOLAS HEMSIDA 
• http://www.orsa.se/default.asp?PageID=1406, 2010-08-16 
• http://www.ludvika.se/utbildningbarnomsorg/grundskola/grundskolorna/fredriksbergsskolan.4.55

e94f9a12844695428800017913.html, 2010-08-16 
• http://www.falun.se/gruvrisskolan, 2010-08-17 
• http://www.borlange.se/templates/BlgUnitStartPage____2527.aspx, 2010-08-17 
• http://www.falun.se/hosjoskolan, 2010-08-17 
• http://www.ludvika.se/utbildningbarnomsorg/grundskola/grundskolorna/haksbergsskola.4.55e94f

9a12844695428800018065.html, 2010-08-03 
• http://www.orsa.se/default.asp?PageID=701, 2010-06-11 
• http://www.leksand.se/sv/Startsida/Barn-och-utbildning/Gymnasium/, 2010-08-18 
• http://morkarlbyhojden.mora.se, 2010-06-11 
• http://www.borlange.se/templates/BlgUnitStartPage____17871.aspx, 2010-08-18 
• http://skolahedemora.webdoc.nu/Smedby_skola.asp, 2010-06-11 
• http://www.borlange.se/templates/BlgUnitStartPage____3137.aspx, 2010-06-11 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Inom vilka områden har ni jobbat med hållbar utveckling på din skola? 

Kan du ge några exempel på vad ni har gjort? 
 
Attityder och delaktighet 

Känner alla till projektet? Pedagoger, elever, övrig personal? 
Hade ni arbetat med hållbar utveckling innan projektet startade? På vilka sätt? 
Är hela skolans personal delaktig i arbetet med hållbar utveckling? 
 
2.1. Personal 

Upplever du att ni har fått gehör hos rektor/pedagoger (beroende på vem som intervjuas) 
för arbetet med LHU? 
Är det någonting i ämnet som det har funnits debatt kring inom personalgruppen? Hur har ni isåfall 
gått till väga? 
Har ni medvetet valt bort några områden kring hållbar utveckling i er handlingsplan? Varför i så 
fall?  
 
2.2. Elever 

Har elevernas kunskap om hållbar utveckling förändrats under projektets gång? 
Har elevernas inställning till hållbar utveckling förändrats under projektets gång? 
Har eleverna haft möjlighet att påverka innehållet i lärandet för hållbar utveckling? På vilket sätt? 
 
Om projektet Lärande för hållbar utveckling  

Hur kommer det sig att ni är med i projektet? 
Nämn några saker som ni har genomfört tack vare projektet. 
Vad känner du att skolan har fått ut av att delta i projektet? 
Har projektet påverkat personalens arbetssätt? 
Tycker du att din skola kan ses som ett gott exempel? 
Upplever du att skolan saknade någon kompetens för att kunna genomföra projektet så bra som 
möjligt? 
 

Har skolan fått det stöd den behöver från projektledningen? 
 
Om problem kring lärande för hållbar utveckling  

Vilka problem har ni mött i ert arbete kring hållbar utveckling? 
Vilka problem har ni mött när det gäller deltagandet i projektet? 
 
Kommer skolan att fortsätta jobba med hållbar utveckling och i så fall på vilket sätt? 

 

Vad tycker du om Dalarnas Forskningsråds (DFR:s) roll i projektet? 
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Har skolan något informationsmaterial (allmänt)? Skulle du kunna skicka ett ex? 
 
Tycker du att det har blivit en del i skolans ordinarie verksamhet?  
 
Några andra tankar? 
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Bilaga 3. Enkät 

Till elever i åk 6  
 
Din skola är med i ett projekt som handlar om hållbar utveckling. För att kunna mäta hur bra 
projektet är behöver vi din hjälp att svara på några frågor. Frågorna handlar om vad du tänker när 
du hör begreppet hållbar utveckling och hur ni jobbar med det i skolan. Fråga gärna din lärare om 
du behöver hjälp med någon fråga. 
 
Skola:_________________________________________ Klass:____________ 

Tjej:____ Kille:____ 

 

Sätt ett kryss framför det alternativ som du håller med om! 

 

Fråga 1 

Vet du vad begreppet hållbar utveckling betyder? 
Ja, det vet jag 
Jag har hört talas om det men vet inte riktigt vad det betyder 
Nej, det vet jag inte 
 
Fråga 2 

Hur mycket har du lärt dig om hållbar utveckling under din skoltid? 
Jättemycket 
Tillräckligt mycket 
Varken/eller 
Ganska lite 
Inget alls 
 
Fråga 3 

Hur viktigt är det att alla i skolan jobbar med hållbar utveckling? 
Mycket viktigt 
Ganska viktigt 
Varken/eller 
Inte särskilt viktigt 
Inte alls viktigt 
 

Fråga 4 

Vad gör du hemma och på fritiden för att bidra till en hållbar utveckling? Ge några exempel: 
 
Fråga 5 

Vad gör ni i skolan för att bidra till en hållbar utveckling? Ge några exempel: 
 
Tack så mycket för att du hjälpte till! 

74  



   

Till elever i åk 9 och gy 3 
 
Din skola deltar i projektet Lärande för Hållbar Utveckling, För att kunna mäta hur framgångsrikt 
projektet är behöver vi din hjälp med att svara på några frågor. Frågorna handlar om hur du tänker 
kring begreppet hållbar utveckling och hur du tycker att detta kommer till uttryck i skolan. Det är 
jättebra om du svarar så uppriktigt som möjligt. Dina svar är anonyma. 
  
Skola:_________________________________________ Klass:____________ 

Tjej:____ Kille:____ 

 

Sätt ett kryss framför det svarsalternativ som stämmer bäst på dig! 

 

Fråga 1 

Hur bra skulle du kunna förklara begreppet hållbar utveckling? 
Mycket bra 
Ganska bra 
Varken/eller 
Inte speciellt bra 
Inte alls bra 
 
Fråga 2 

Hur mycket har du lärt dig om hållbar utveckling under din skoltid? 
Väldigt mycket 
Tillräckligt mycket 
Varken/eller 
Inte så mycket som jag hade önskat 
Inget alls 

 
Fråga 3 

I hur många olika ämnen har ni pratat om hållbar utveckling? 
Inget ämne 
1 ämne 
2 ämnen 
3 ämnen 
4 eller fler ämnen 
 
Fråga 4 

Hur viktigt är det att skolan har ett hållbarhetsperspektiv i all sin verksamhet? 
Mycket viktigt 
Ganska viktigt 
Varken/eller 
Inte särskilt viktigt 
Inte alls viktigt 
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Fråga 5 

Vad gör du som individ för att bidra till en hållbar utveckling? Ge några exempel: 
 
Fråga 6 

Vad tycker du att skolan borde göra för att bidra till en hållbar utveckling på ett bättre sätt? Ge 
några exempel: 
 
Tack så mycket för ditt deltagande! 
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