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Nya gymnasiereformen Gy 11 genomsyras av hållbar utveckling i de olika 
styrdokumenten, examensmål och kursmål. I dag pågår en pedagogisk debatt om 
undervisning ska ske för hållbar utveckling eller om hållbar utveckling. Därför syftar 
denna undersökning till att reda ut hur lärare inkluderar hållbar utveckling i 
undervisningen och hur eleverna uppfattar detta på en gymnasieskola i Mellansverige. 
Metoden som har använts i undersökningen är en kvalitativ och kvantitativ 
undersökning. Lärarna svarar på en kvalitativ enkät där de svarar på hur de inkluderar 
hållbar utveckling undervisningen. Elevenkäten är mätbar, kvantitativ där de svarar hur 
de uppfattar hållbar utveckling i undervisningen. Resultatet visar att ämnets karaktär 
har en avgörande betydelse för hur eleverna uppfattar inkludering av hållbar utveckling 
in undervisningen oavsett hur läraren svarar att detta sker.  Det finns även många olika 
faktorer som påverkar undervisningen för hållbar utveckling som exempel, ämnets 
karaktär, lärarens uppfattning av hållbar utveckling eller tidsutrymmet för kurserna. 
Slutsatser som kan dras av denna undersökning är att ämnets karaktär har betydelse för 
huruvida hållbar utveckling inkluderas i undervisningen. Genomsyras undervisningen 
av hållbar utveckling men läraren inte använder sig av begreppet uppfattar eleverna 
detta i mindre utsträckning. Även om läraren är medveten om vikten av undervisning 
för hållbar utveckling, undervisar många lärare om hållbar utveckling. 

 

__________________________________________________________ 

Nyckelord: Examensmål, syftesmål, undervisning för hållbar utveckling, gymnasieskola   



Abstract 

The new reform for secondary school, Gy 11, is imbued of sustainable development in 
various policy documents, degree objectives and course targets. Today there is a 
pedagogical discussion if education should be for, or about, sustainable development. 
The aim for this study is to find out how teachers include sustainable development in 
their teaching and how students perceive this at a secondary school in central Sweden. 
The method used in this study is a qualitative and a quantitative survey. The teachers 
respond to a qualitative survey where they explain how they include sustainable 
development in their teaching. The student survey is a measurable and a quantitative 
study where students respond to how they perceive on sustainable development in their 
education. The results show that the character of the course has a crucial impact on how 
students perceive the inclusion of sustainable development in their education regardless 
of how the teacher responds to implementing it. There are many different factors that 
affect the teaching of sustainable development as, the specific course, the teacher's 
perception of sustainable development or the time frame for the courses. The 
conclusions from this study is that the specific course is of great importance to if 
sustainable development is included in the teaching. If the teaching is imbued of 
sustainable development but the teacher does not use the term, students perceive this to 
a minor extent. Even if the teacher is aware of the importance of education for 
sustainable development, many teachers teach about sustainable development. 

 

___________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Hållbar utveckling är ett centralt begrepp i dagens samhälle. Det diskuteras vida över 
världen om hur vi ska efterlämna vår jord till våra nästkommande generationer. Det 
skrivs ett flertal lagar och avtal i världen för hur olika länder tillsammans ska främja en 
hållbar utveckling. Det finns en mångfald av filmer och program om hur vi ska nå en 
hållbar utveckling. Dessa kan innehålla både ren och skär fakta gällande vad som händer 
och sker i den globala världen men även skrämselpropaganda. Det största ansvaret för 
att undervisa om hållbar utveckling har tidigare legat inom de naturvetenskapliga 
ämnena och till viss de samhällsvetenskapliga. Dock har det i den nya 
Gymnasiereformen Gy11 lagts fokus på hållbar utveckling inom de olika gemensamma 
styrdokumenten som olika program - och examensmål. Undervisningen ska syfta till fyra 
olika perspektiv: etiska, miljö - internationella- och historiska perspektiv.  Detta innebär 
att hållbar utveckling ska genomsyra hela gymnasieskolans verksamhet om man ser till 
det som Skolverket skriver i sin rapport SOU2004:104, även att hållbar utveckling 
handlar om att världens länder har ett ömsesidigt beroende av varandra. Män och 
kvinnor skall visa ansvar och solidaritet mot varandra samt att de har ett gemensamt 
ansvar gentemot olika folkgrupper och länder under kommande generationer. Med 
anledning av detta ställs det högre krav på de undervisande lärarna inom alla 
ämneskategorier, eftersom det tidigare inte stått klart uttalat i kursplaner att 
undervisningen skall relatera till hållbar utveckling.  Syftet handlar kanske mer om att 
gymnasieskolan ska undervisa för en hållbar utveckling och inte om en hållbar 
utveckling 
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2.  Syfte och frågeställningar 

I styrdokumenten ”skolans uppdrag” för gymnasieskolan Gy11, och examensmålen för 
ekonomi- naturvetenskap - och samhällsvetenskapsprogrammen kan man se att det 
finns en tydlig koppling till hållbar utveckling. Dock handlar skolans värdegrund om ett 
demokratiskt samhälle där hållbar utveckling är en fundamental aspekt inom det 
demokratiska samhället. Syftet med mitt examensarbete är därför att studera hur tydligt 
detta inkluderas i de olika kurserna samt hur gymnasieelever uppfattar detta i 
undervisningen, med anledning till den pedagogiska debatten gällande skillnaden 
mellan undervisning för eller om hållbar utveckling. Uppsatsen kommer undersöka hur 
lärarna inkluderar hållbar utveckling i undervisningen i de olika kurserna och hur 
eleverna uppfattar detta.   

2.1 Frågeställning  

 Hur inkluderar lärare hållbar utveckling i sin undervisning i de olika kurserna 
inom ekonomi-, naturvetenskapsprogrammet-, och 
samhällsvetenskapsprogrammet? 

 Uppfattar eleverna att lärarna inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning 
i de olika kurserna på gymnasiet? 
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3. Bakgrund   

3.1 Hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling är ett stort abstrakt begrepp. Hur ofta hör vi inte begreppet i olika 
sammanhang, vi hör det på nyheterna, vi läser om begreppet i tidningar och vi hör hur 
det diskuteras om hållbar utveckling i ett flertal sammanhang.  Därför kan det vara 
svårt att förstå vad begreppet verkligen står för.  

”Att skapa det goda samhället och därmed också förutsättningar för ett gott liv med god 
livskvalitet och hälsa” (s.14) är Öhmans & Östmans(2004) tolkning av begreppet hållbar 
utveckling. De menar att hållbar utveckling både tidsmässig, rumsmässig och 
innehållsmässigt omfattar samhällets alla faktorer. Alltså inte bara ett ekologiskt 
perspektiv utan även ekonomisk och social utveckling.  Utifrån dessa perspektiv menar 
de att hållbar utveckling handlar om etiska övergripande frågor.  

Education for change (2007) förklarar begreppet hållbar utveckling med att man kan se 
det som en resa eller snarare en process där människan skall ha goda livsbetingelser 
utan bekostnad av andra människor och djur. Dock hävdar de att demokratin är lika 
viktig. Att människor har rätt till medbestämmande gällande rättvisa och moraliska 
frågor. Alltså detta är inget som är självklart utan hållbar utveckling är något man måste 
reflektera över. Education for change menar att vi inte kommer att uppnå en hållbar 
utveckling så länge det ser ut som det gör i dag i samhället. En av de grundläggande 
åtgärderna som måste göras är att de sociala och ekonomiska resurserna är tillräckliga 
för alla människor. På så sätt kommer det att bli möjligt att skydda vår miljö. Education 
for change illustrerar hållbar utveckling med den ”hållbara stolen” vilket har fyra ben 
som är fundamentala för att stolen skall kunna vara brukbar. Var och ett de fyra 
”hållbarhetsbenen” symboliserar: 

 Det kulturella benet står för etik och uppförande, kultur och religion, 
underhållning, familjevärden, information och media, skyldigheter och rättigheter 
som önskningar och motivation. 

 Det ekologiska benet förställer de olika ekosystemen med dess biologiska 
mångfald, hotade arter, nyckelarter, livsmiljö som föroreningar och avfall. Även 
överutnyttjande av de naturtillgångar som finns på vår planet. 

 Det ekonomiska benet betecknar ekonomiska tillgångar, företagens spelregler, 
arbetstillfällen, naturtillgångar, varor och tjänster som effektivitet, livskvalitet 
rättvisehandel och jämställdhet. 

 Det sociala benet symboliserar mänskliga resurser, utbildning, rättssystem, 
institutioner, infrastruktur, sjukvård och hälsa, demokrati och politik som 
militärindustri.  

Detta torde vara en balanserad ”hållbar stol” men så är inte fallet i dag utan 
hållbarhetsbenen är olika prioriterade vilket leder till obalans menar Education for 
change.  
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3.2 Gymnasieskolans värdegrund  

I läroplanen, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 
från Skolverket, belyses även skolans övergripande mål och värden gällande normer och 
värden.  Detta innebär att enligt skollagen ska elevernas utbildning på gymnasieskolan 
överensstämma med det fundamentala som: 

[…] demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
samt solidaritet mellan människor. (sid 11). 

Genom att skolan aktivt på ett avsiktligt sätt ska inspirera och influera eleverna mot 
samhällets värdegrund genom verklighetssinnade gärningar. Enligt Gy 11 ska skolans 
mål leda till att eleverna ska klara av att göra egna ställningstaganden utifrån deras 
kunskaper om den demokratiska värdegrunden och personliga upplevelser. Målen syftar 
även till att eleverna ska ta av stånd från olika kränkningar och förtryck och på ett aktivt 
sätt motverka detta. De ska även utveckla en respekt för olika människor oavsett kultur, 
religion, språk, etnicitet, livsvillkor eller historisk bakgrund. Utveckla en empati för sina 
medmänniskor i samhället. Målen säger även att eleverna skall utveckla och visa en 
respekt och göra hänsynstaganden för sin närmiljö och miljön utifrån ett större 
perspektiv enligt Gy 11.  

3.3 Gymnasieskolans uppdrag och examensmål 

Enligt styrdokumenten för Gymnasieskola 2011 skall gymnasieskolans utbildning gynna 
elevernas utveckling. Genom att utvecklas till ansvarskännande människor som aktivt 
medverka i utvecklingen av yrkes- och samhällslivet.  Med detta menar Skolverket att 
eleverna ska utveckla en mångsidighet. Skolverket (2011) menar då att eleverna skall 
utveckla en förmåga att orientera sig i dagens verklighet som består av komplexa krav 
med anledning till det stora flödet av information samt den snabba förändring som sker i 
samhället. Därför skall eleverna utveckla sin förmåga av att tänka kritiskt som se olika 
konsekvenser av olika fakta och handlingsalternativ. Genom gymnasiestudierna ska 
eleverna få ett livslångt lärande med anledning till hur det ser ut i världen i dag gällande 
arbetslivets förändringar, internationaliseringens framfart, teknologins tillväxthastighet 
och komplexiteten gällande de miljöfrågor som står i fokus i dag. I och med detta skall 
elevernas utveckling leda till entreprenöriellt - och utvecklande förmåga. Skolan ska 
även främja elevernas förmåga att kommunicera, som dess sociala kompetens. Viktigt är 
även att skolan lägger fokus på olika frågor som livsstil, hälsa och konsumtion.   

Skolverket syftar även till att gymnasieskolan ska arbeta gränsöverskridande för att 
främja elevernas utveckling för yrkeslivet. Därför har Skolverket lagt fokus på att skolans 
arbetsformer skall utgå från fyra olika perspektiv. Genom att fokusera på ”det etiska 
perspektivet” skall elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden, utveckla 
detta genom att utbildningen sak ta upp och belysa olika etiska perspektiv i 
undervisningen. ”Miljöperspektivet” ska främja elevernas förmåga att ta ställning till 
frågor gällande miljökonsekvenser i samhället, lokalt som globalt. Genom detta 
utvecklar eleverna sin handlingskompetens för ett skapande av en hållbar utveckling.  
För att få en ökad förståelse för sin egen verklighet skall eleverna få ett ”internationellt 
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perspektiv” i sin undervisning. Syftet är att främja elevernas internationella lojalitet och 
få en förståelse för länders olika ömsesidiga beroende som en kulturell mångfald. 
Slutligen skall eleverna få ett ”historiskt perspektiv” i undervisningen som ska utveckla 
elevernas förmåga att förstå dagens samhälle och framtid som verklighet.    

I examensmålen för ekonomiprogrammet ska utbildningen bland annat ge eleverna 
förmågan att utveckla kunskaper inom samhällsekonomi vilket innebär att tillgodose 
människans behov genom att använda samhällets resurser på bästa sätt. Eleverna skall 
även utveckla kunskaper i hur de olika ekonomiska sambanden globalt som 
komplexiteten och utveckling regionalt kan få konsekvenser på andra platser i vår värld. 
Därför är det viktigt att eleverna har kunskap om hur människan tänker, känner och 
handlar samt företagens roll i samhällsutvecklingen.  

I naturvetenskapsprogrammets examensmål står bland annat att ett idéhistoriskt 
perspektiv främjar eleverna till att studera hur naturvetenskapen haft betydelse under 
historisk tid. På så sätt skall eleverna få den förståelse för den ömsesidiga samverkan och 
utveckling mellan naturvetenskap och samhället samt vilken betydelse detta har för 
frågor inom hållbar utveckling.  

I samhällsvetenskapsprogrammet examensmål ska bland annat främja eleverna till att 
utveckla en förståelse för att olika faktorer som påverkar utvecklingen av ett hållbart 
samhälle. Genom att få kunskaper ur ett historiskt perspektiv ska eleverna få en 
förståelse i olika aspekter som makt, politik och sociala aspekter genom olika studier 
gällande faktorer som påverkar samhället globalt som regionalt. Genom att förstå det 
historiska förloppet utvecklar eleverna sin förmåga att sätta sig in förändringar i dagens 
och framtidens samhälle.  

3.4 Hållbar utveckling i gymnasiekursernas syftesmål 

Gymnasieskolans olika kurser innehåller olika syftesmål, vad ämnet ska syfta till enligt 
Skolverket (2011) (Gy 11).  Undervisningen i engelska syftar till att eleverna utvecklar sitt 
engelska språk, för att känna trygghet i att använda språket i olika syften och 
sammanhang. De skall även främjas till kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och 
kulturella företeelser där det engelska språket används.  

I ämnet historia skall eleverna utveckla sin förmåga genom att se tillbaka i tiden och 
kunna sia om olika perspektiv på framtiden utifrån ämnets syfte enligt Gy 11. 
Historieundervisningen syftar till att främja elevernas förmåga att analysera de olika 
förändringsprocesserna som historiskt skett samt vilken betydelse de har för dagens 
samhälle och framtid. De ska även få en ökad förståelse i människans roll över tid för 
levnadsvillkor och samhällsförändringar.   

När det gäller idrott och hälsa ska undervisningen enligt Gy 11 främja eleverna till en 
ökad medvetenhet för hälsa och miljö samt olika hälsofrågor kopplat till samhället och 
arbetslivet. De kunskaper eleverna skall tillskanska sig i undervisningen, handlar om 
olika betydelse för bland annat kulturella och sociala synsätt, naturupplevelser och fysisk 
aktivitet och dess betydelse. De skall även kunna göra olika ställningstaganden gällande, 
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etiska frågor inom genus, jämställdhet, idrott – och motionsutövande.  

Matematikundervisningen skall enligt Gy 11 ge eleverna möjlighet att prova omväxlande 
arbetssätt och former för att utöva matematiska undersökningar. Utifrån olika 
sammanhang ska eleverna få möjlighet för att göra problemlösning utifrån olika 
aspekter som mål och medel exempelvis utifrån olika realistiska situationer, att kunna 
värdera modellernas kvaliteter och limitationer.  

Ämnet naturkunskap skall präglas av ett tvärvetenskapligt syfte där biologi, fysik, 
geovetenskap och kemi skall inkluderas. Genom detta ska eleverna utveckla sin förmåga 
att se naturvetenskapens roll i samhället. De ska få en ökad en förmåga till att göra 
kritiska värderingar utifrån olika perspektiv och ställningstaganden enligt Gy 11. Utifrån 
undervisningens syfte ska eleverna utveckla kunskaper i naturvetenskapens betydelse 
för samhällsfrågor och koppla dem till hållbar utveckling enligt Gy11.  

Samhällskunskapsundervisningen även den är karaktäriserat tvärvetenskaplig som 
naturvetenskapen. Dock ligger fokus på statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och 
andra humanistiska discipliner. Gy 11 menar att genom detta ska eleven få en breddning 
i sin förståelse och kunskap i livsvillkor för olika människor utifrån olika 
samhällsaspekter som politiska, ekonomiska, sociala regionalt som lokalt. I 
undervisningen skall även eleverna tillskanska sig kunskaper i samhällets olika frågor 
om: 

[…]makt, demokrati, jämställdhet, och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och 
ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barns rättigheter. Eleverna 
ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och 
hållbar utveckling.”(s. 143).  

 

Gymnasiekursen i svenska syftar till att eleverna ska utveckla det svenska språket, med 
anledning till att modersmålet är självaste kärnan och redskap för människan enligt Gy 
11. Genom vårt modersmål har vi en förmåga att reflektera och kommunicera vilket är 
viktigt för kunskapsutvecklingen. Därför syftar ämnet svenska till att eleverna skall 
utveckla sin språkliga förmåga genom att få möjlighet att fördjupa sig i olika typer av 
litteratur. Litteratur skriven av författare av båda könen från hela världen. Anledningen 
är den att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för omvärlden, sig själv 
som sina medmänniskor.  

Syftet men undervisningen i religionskunskap är att eleverna ska utveckla en förmåga 
genom breda och fördjupade kunskaper i religioner göra tolkningar, för olika sätt att 
tolka livet och olika etiska attityder. Genom att eleverna utvecklar sin förmåga i detta 
skall de kunna utifrån olika moraliska förhållningssätt göra analyser och reflektioner 
utifrån olika värderingar och sätt att se till livet. Gy 11 menar då, att genom detta 
utvecklar eleverna vördnad och insikt över den mångfald som finns i dagens samhälle. 
Detta gäller även då det handlar om etnicitet Gy 11 främja elevernas utveckling till 
förståelse för olika aspekter inom psykologin som har betydelse för människan som 
helhet, komplexiteten bakom känslor och tankar som påverkar människans beteende. 
Ämnet ska även syfta till att öka elevernas förmåga till reflektion över sina egna tankar 
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och känslor. Med det ska eleverna utveckla en ökad självkännedom. Genom att studera 
människors olika beteenden och levnadssätt ska elevernas förmåga främjas till 
vidsynthet som att sätta värde på en mångfald av människor.  

Ämnet psykologi ska enligt Gy 11 främja elevernas utveckling till förståelse för olika 
aspekter inom psykologin som har betydelse för människan som helhet, komplexiteten 
bakom känslor och tankar som påverkar människans beteende. Ämnet ska även syfta till 
att öka elevernas förmåga till reflektion över sina egna tankar och känslor. Med det ska 
eleverna utveckla en ökad självkännedom. Genom att studera människor olika 
beteenden och levnadssätt ska elevernas förmåga främjas till vidsynthet som att sätta 
värde på en mångfald av människor. 

Filosofi syftar enligt Gy 11 till elevernas utveckling i förmågan i ständig kommunikation 
om verkligheten, vad den innebär som hur människan kan förändra sitt tänkande 
gällande inrotade uppfattningar. Genom att öka sin analysförmåga ska eleverna få en 
ökad förståelse och insikt för att kunna göra egna förställningar och ställningstaganden, 
gällande olika frågor och teorier som är existentiella, aktuell samhällsfilosofiska som 
inom värdefilosofiska frågor och teorier utifrån olika historiska perspektiv och 
traditioner.   

Geografiundervisningen ska syfta till att eleverna får möjligheten till kunskapsutveckling 
om vår planets endogena och exogena processer vilka skapar de olika livsmiljöer som 
finns i vår värld vilka i sin tur påverkar jordens sårbara resurser enligt Gy 11. Eleverna 
skall även utveckla sina kunskaper utifrån ett hållbarhetsperspektiv med de problem och 
möjligheter. Utifrån perspektivet hållbar utveckling skall eleverna även få en möjlighet 
göra analyser vilka är kopplade till de olika konsekvenser som råder i världen utifrån 
olika perspektiv som ekonomiska, sociala som ekologiska, globalt och regionalt där fokus 
ligger på samspelet mellan människan, miljön och samhälle.  

Ledarskap och organisation, syftar till enligt Gy 11 att ge eleverna en kunskapsutveckling 
i olika grupprocesser samt kunskaper inom konflikthantering.  Eleverna ska även få 
undervisning till ökade kunskaper i hur världens förändras samtidigt och hur den kan 
förändra olika organisationers utveckling och förstå vilken betydelse ledarskapets roll 
har i detta.  

Sociologikursens undervisning ska syfta till att eleverna tillskansar sig kunskaper om hur 
samhället formas utifrån olika kulturer och människor i olika samhällsförhållanden. Gy 
11 menar också att eleverna ska utveckla sina kunskaper i olika mänskliga handlingar, 
sociala processer och sociala relationer utifrån de olika förändringar som sker det 
vardagliga samhället. 

Företagsekonomi och entreprenörska och företagande har gemensamma syftesmål enligt 
Gy 11 vilka handlar om att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förståelse i olika 
företagens betydelse i samhällen både lokalt som globalt och deras skyldighet för en 
hållbar utveckling.  

I undervisningen inom privatjuridik ska enligt Gy 11 syfta till att ge eleverna en 
kunskapsutveckling inom det rättssystem vi har i Sverige. Utifrån detta ska eleverna 
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utveckla sin förståelse för det liv om finns i dagens samhälle utifrån det rättssystem som 
bistår människors lika värde.  

I ämnet biologi ska enligt Gy 11 Biologiundervisningen syfta till att ge eleverna möjlighet 
till ställningstaganden utifrån analyser med naturvetenskaplig utgångspunkt för att 
kunna delta i den samhällsdebatt som råder i samhället. Eleverna ska främjas till en 
kunskapsutveckling och förståelse för biologins betydelse för människan och samhället 
och ekosystem. Detta gäller även inom kemin och fysikundervisningen som 
undervisningen ska syfta till att eleverna kan delta i samhällsdebatten med 
utgångspunkt av naturvetenskaplig grund för olika ställningstaganden. I kemi ska 
eleverna även enligt Gy 11 få en ökad förståelse för kemins betydelse i samhället då det 
handlar om människokroppen, miljö och klimat. Betydelsen för dagens forskning för 
läkemedel, material som den nya teknologin i vår omvärld.  Likaså i fysik då eleverna 
även ska utveckla kunskaper för fysikens betydelse och olika tillämpningar inom bland 
annat hållbar utveckling, teknik och medicin skriver Gy 11.  

3.5 Undervisning för hållbar utveckling? 

Eftersom begreppet hållbar utveckling är så komplext och abstrakt behöver lärarna få en 
föreställning om vad det är de ska undervisa i en undervisning för hållbar utveckling, 
enligt Björneloo (2007).  

Utbildning är fundamentalt för en hållbar utveckling både i ett lokalt samhälle som 
globalt. SOU 2004:104 menar att det finns fem grundläggande principer för en 
undervisning för hållbar utveckling:  

1.   Utbildning för hållbar utveckling är till sin natur sektorsövergripande. Den omfattar 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Delaktighet och helhetssyn ska prägla 
utbildningen. 

2. Studerande på alla nivåer ska uppmuntras till kritiskt tänkande och reflektion. Det är en 
förutsättning för ett konkret handlande för en hållbar utveckling. 

3. Hållbar utveckling ska behandlas i alla utbildningar och på alla nivåer inklusive 
yrkesutbildning och vidareutbildning. 

4. Utbildning är en livslång process. Den omfattar formell, icke formell och informell 
utbildning. 

5. Det övergripande målet för utbildning för hållbar utveckling är att ge medborgarna 
förutsättningar och makt att agera för en bättre miljö. Detta kräver att utbildningen är 
processorienterad och deltagarstyrd (s. 42). 

Grundat på FN-dekaden för utbildning för hållbar utveckling skriver SOU2004:140 att 
undervisningen skall kännetecknas av ett holistiskt och ämnesövergripande lärande 
samt integrera hela läroplanen.  Centralt skall undervisningen var grundad på 
värdegrunden och öppen för att analyseras, diskuteras, prövas och användas. 
Utmaningar mot en hållbar utveckling ska ske genom ett kritiskt granskande samt skapa 
en tilltro genom att problematisera olika utmaningar och dilemman. Processen ska 
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använda sig av olika metoder som ord, bild, konst, drama och olika erfarenheter ska 
prägla det pedagogiska arbetet. Slutligen skall undervisningen ske på elevernas språkliga 
nivå och omfatta både lokala som globala problem. 

Öhman & Östman (2004)  menar att hållbar utveckling skulle kunna fungera som en 
kompass för samhällets utveckling, alltså vägleda samhället åt rätt håll. Med anledning 
av detta menar de att undervisningen torde vara pluralistisk. De didaktiska frågorna gör 
huvudtemat och ska prägla undervisningen för hållbar utveckling. Vad? Varför? och 
Hur? Är de stora didaktiska frågorna enligt Sjöberg (2005). Vad är det som är viktigt att 
veta om detta ämne, varför ska undervisningen innehålla just detta och hur ska vi nå det 
lärande vi strävar efter. Det är just inom dessa frågor som Öhman & Östman (2004) 
menar att det finns utrymme för reflektion och möjligheten att värdera de olika 
konsekvenserna av vårt handlande. Alltså etiska dilemman som ryms i begreppet hållbar 
utveckling. Sjöberg (2005) menar att det finns en ytterligare didaktiska fråga som inte 
ofta nämns. För vem ska vi undervisa? Till skillnad från Öhman & Östman menar 
Sjöberg att undervisa för hållbar utveckling torde vara ett ämnesintegrerat arbetssätt 
som inkluderar naturorienterade - och samhällsorienterade ämnen. 

I och med att begreppet hållbar utveckling har utvidgats från ekologisk hållbarhet till 
även ekonomisk - och social hållbarhet behöver skolan inkludera alla skolämnen i 
undervisningen skriver Björneloo (2007).  Hon skriver även om att det finns två olika 
varianter med sex olika perspektiv på hållbar utveckling utifrån de tre olika 
dimensionerna. Dessa sex olika perspektiv torde beaktas i en undervisning för hållbar 
utveckling eftersom de alla är integrerade med varandra. Dessa är ”ekologisk, 
ekonomisk, social, kulturell, hälsofrämjande och politisk hållbar utveckling”(s. 29). De 
ytterligare sex dimensionerna inriktar sig mer på multipla värdekonflikter, vilka 
innehåller olika komponenter. Den första komponenten är den ekonomiska som innebär 
att förbättra förutsättningarna och välstånd. Den andra komponenten är den sociala 
vilket innebär en mätning av arbete, välmående och utbildning. I den tredje involveras 
frihet, demokrati och de mänskliga rättigheterna, ett politiskt perspektiv. Den fjärde är 
en kulturell komponent som svarar för att kultur faktiskt ger människor en identitet och 
värde. Den femte komponenten står för en holistisk syn där den fysiska miljön, 
resurssystem och teknologin inräknas. Slutligen till den sista komponenten är den som 
berör självaste meningen med livet och kallas därför för hela-livet-paradigm. Med dessa 
olika perspektiv på hållbar utveckling menar Björneloo (2007) att det blir en etisk 
grundpelare för undervisningen och att det fordrar demokrati.  Hon menar att det 
kanske är just i detta fall som det blir en undervisning för hållbar utveckling, inte en 
undervisning om hållbar utveckling. Eftersom de olika perspektiven innefattar flera 
aspekter som social rättvisa, människors rättigheter till delaktighet i olika beslut, som 
måste processas fram. Detta skulle innebära att både lärare och elever måste vara mer 
aktiva i undervisningen, vilket kan vara motsägelsefullt eftersom att det förväntas att 
undervisningen skall rikta sig mot att eleverna lär sig tänka själva.  

Hasslöf (2009) skriver om att undervisa för hållbar utveckling är att undervisa inom 
olika aspekter och kompetenser. Hon menar att om en individ ska kunna fatta de olika 
beslut i sitt vardagliga liv eller som en demokratisk medborgare behöver individen en 
handlingskompetens. Med hjälp av handlingskompetensen kan vi se vilka konsekvenser 
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våra handlingar leder till. För att äga handlingskompetens måste man ha faktakunskaper 
vilket kan hjälpa, i att kunna göra medvetna värderingar och slutligen utifrån dessa 
kunna ha en möjlighet att agera.  Handlingskompetensen ger oss en fördjupad kunskap 
och en ökad medvetenhet vilket behövs för en demokratisk medborgare, då demokratin 
är medborgarnas redskap i att aktivt vara med och påverka olika politiska beslut. 
Framtidstron är också viktig skriver Hasslöf. Hasslöf menar att undervisning för hållbar 
utveckling måste få en positiv framtoning. En annan aspekt gällande framtidstron är 
medias påverkan med det nyhetsflöde som råder. Det är inte svårt att uppleva framtiden 
som dyster med tanke på de katastrofer och problem som visas överallt. Skolan har ett 
ansvar i detta läge att förmedla och förankra vikten i att vara källkritisk, att diskutera 
och fundera kring detta med just eleverna som kommer att ansvara för vårt samhälle i 
framtiden. En annan aspekt som är viktigt i undervisning för hållbar utveckling är ett 
övergripande perspektiv skriver Hasslöf. Begreppet hållbar utveckling är övergripande i 
sig, då det bland annat står för hur vi lever och att vi har ett ömsesidigt beroende av 
varandra. Med anledning till detta menar Hasslöf att alla skolämnen torde vara 
användbara i undervisning för hållbar utveckling. För att kunna avgöra vad som är 
viktigt att belysa samt vad som är mindre viktigt. Lika viktigt är det att konkretisera 
innehållet. Men i detta fall är det då mer viktigt att se till elevgruppen. Vad anser de är 
viktiga frågor? Denna fråga knyter an till elevernas verklighet som i sin tur leder till att 
undervisningen för hållbar utveckling blir verklighetsanknuten. 

Fountain (1997) menar att det finns fem globala begrepp, ömsesidigt beroende, bilder 
och upplevelser, social rättvisa, konflikter och konflikthantering samt förändring och 
framtid i en undervisning för hållbar utveckling.  Med tanke på dessa fundamentala 
begrepp i undervisningen krävs det att undervisningen är processinriktad. Foantain 
förklarar att undervisningen för hållbar utveckling behöver genomgå en process i tre 
steg. Det första steget är kognitiv utforskningsfas. Eleverna söker själva efter den 
information som de behöver utifrån ett ämnesområde eller en frågeställning. Utifrån den 
informationen eleverna införskaffat sig ska de analysera och skapa sig en förståelse och 
insikt för att kunna reagera vilket är nästa fas i processen. Reaktionsfasen då eleverna 
skall skapa en personlig uppfattning av den information som införskaffats. Detta ska då 
leda till att eleven får en ökad förståelse för ämnet och kommer då att skapa ett 
engagemang. Med hjälp av den empati och sitt engagemang inom frågan eller ämnet 
skall eleven i den slutliga fasen, handlingsfasen få möjligheten att utforska verkliga 
handlingar för att få chansen att befästa sina nya kunskaper, attityder och färdigheter. 
Utifrån denna inlärningscykel menar Fountain(1997) kommer eleverna i kontakt med 
tematisk inlärning, aktiv inlärning och erfarenhetsinlärning samtidigt som de lär sig att 
samarbeta.  

Sund (2008) skriver i sin avhandling ”Att urskilja selektiva traditioner i 
miljöundervisningens socialisationsinnehåll – implikationer för undervisning för hållbar 
utveckling” att det är socialisationsinnehållet som skapar en mening i de olika 
ämnesinnehållen och samband i undervisningen. Han menar att de är tätt 
sammanfogade med varandra, det sker alltså samtidigt menar Sund. Meningsskapande 
är en bättre definition när det gäller lärande eftersom lärande oftast ses som en process 
hos individen medan socialisation oftast ses som en fostran eller yttre påverkan.  För att 
skapa en mening i undervisningen både för lärare som elev menar Sund att ett 
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socialisationsinnehåll behövs. Det ska inkludera både människan och omgivningen för 
en mer framgångsrik värld för alla. 

Det fordrar inte bara en lärares individuella insatser, det kräver att alla lärare hjälper 
till.” (Education for change. s.7) att alla skall få betydelsefulla kunskaper för att främja 
motivation och medverkan för hållbar utveckling är det huvudsakliga syftet med lärande 
för hållbar utveckling.  Lärande för hållbar utveckling måste genomsyra hela skolan, alla 
på skolan måste vara motiverade, det räcker inte med att den enskilda läraren 
undervisar för hållbar utveckling. Alla kollegor på arbetsplatsen måste stå enade och 
samarbeta eftersom varje ämnesområde är inkluderande med sina mål. Kan då 
undervisningen arrangeras gemensamt av alla på skolan för ett nyskapande utvecklar 
eleverna en handlings kompetens och ett kritiskt tänkande vilket stadgar ett hållbart 
samhälle. 

Education for change (2007) tycker att det är viktigt att understryka att det inte finns en 
klar definition eller en gemensam ram för vad lärande för hållbar utveckling utgör. 
Anledningen är att hållbar utveckling inkluderas i undervisningen i stället för att 
undervisningen inte fokuserar just på begreppet hållbar utveckling. Vissa ser att lärande 
för hållbar utveckling som bra miljöundervisning inom de naturorienterade ämnena då 
den ofta kan innefatta dimensioner som etik och rättvisa. Andra menar att 
miljöundervisningen bara är en liten dela av lärande för hållbar utveckling eftersom den 
innehåller utveckling på flera olika plan som rättvisa när det gäller miljön, kulturell 
mångfald som social rättvisa. Därför menar Education for change att 
miljöundervisningen inte räcker till i lärande för hållbar utveckling. De menar att 
lärande för hållbar utveckling lär eleverna att utveckla ett kritiskt tänkande, att attityder 
skapas och ett främjande av aktiv medverkan i olika beslutsfattande. Alltså lärande för 
hållbar utveckling inspirerar och hänför alla de olika dimensionerna som ekologiska, 
ekonomiska och sociala skriver Education for change (2007). 

3.6 Gymnasieelevers syn på hållbar utveckling  

Öhman, M & Öhman, J menar att det finns två olika perspektiv på hållbar utveckling 
vilka handlar om ett harmoniskt och ett konfliktperspektiv. Öhman, M & Öhman, J 
skriver att gällande relationen mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling 
exkluderar eleverna konfliktperspektivet. De ser sig hållbar utveckling utifrån ett 
harmoniskt perspektiv.  Eleverna beskriver att ekonomisk och ekologisk hållbar 
utveckling hör samman och att det framför allt ska vara ekonomiskt gynnsamt.  Dock är 
det viktigt för eleverna att det är gynnsamt med en minskad konsumtion för en hållbar 
utveckling. När det gäller hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv relaterar eleverna 
detta till att det utgörs utifrån mänskans behov fysiskt som psykiskt vilket ofta kopplas 
samman med det ekologiska perspektivet. Detta innebär, enligt Öhman, M & Öhman, J 
att eleverna har ett antropocentriskt sätt att se på det ekologiska perspektivet.  Då de ser 
att naturen med dess resurser finns för mänskliga syften och behov. Därför ser eleverna 
att ”vikten av människors välbefinnande kopplar eleverna ofta ihop med ekologisk 
hållbarhet och de framhåller att det är lättare att vara miljövänlig om människan mår 
bra” (sid. 66).  Gällanade sambanden mellan social och ekonomisk hållbar utveckling ser 
eleverna mycket till gemensamma möten mellan människor oavsett bakgrund, etnicitet, 
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religion eller ålder. En fördelaktig utveckling för samhället innebär att alla har en 
gemensam arbetsplats oavsett kön, ålder, eller kultur för att arbetsplatsen och samhället 
ska utvecklas hållbart.  Med detta menar Öhman, M & Öhman, J (2012) att eleverna 
lägger fokus på det harmoniska perspektivet när det använder begreppet hållbar 
utveckling. De ser alltså inte till de olika intressekonflikterna som råder för att nå den 
hållbarhet de själva strävar efter.  
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4. Metod  

Under nedanstående rubriker kommer jag att redogöra för undersökningens metod. 

4. 1 Studiepopulation 

Undersökningen syftar till att undersöka hur lärare inkluderar hållbar utveckling i sin 
undervisning samt hur eleverna uppfattar detta på en gymnasieskola i Mellansverige. 
Gymnasieskolan leds i privat regi och tillhandahåller utbildning inom ekonomi-, 
naturvetenskaps– och samhällsvetenskapsprogrammet. Både lärare och elever har 
svarat på enkäter, där jag personligen delade ut ett missiv gällande undersökningens 
syfte, att undersöka hur lärare inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning och 
vidare jämföra detta med hur eleverna uppfattar detta. I missivet framgick även 
användningsområde och sekretess, (se bilaga 1 och 2) vid tillfället som undersökningen 
genomfördes. 

4.2 Datasamlingsmetod  

Efter att elever och lärare fyllt i enkäten samlades dessa in för vidare analys. Elevenkäten 
innehöll strukturerade frågor. Enligt Stukát (2005) är strukturerade enkätfrågor som 
innehåller fasta svarsalternativ vilket kräver att man i förväg redan har en föreställning 
om vilka svar man vill ha fram. Det strukturerade frågorna graderades 1-6. 1 motsvarade 
stämmer inte alls överens och 6 stämmer mycket väl överens. Dessa frågor ställdes 
mest för att säkra min studie då jag anser att det kan vara av vikt att se hur eleverna 
själva definierar begreppet hållbar utveckling. Då det kan påverka resultatet för hur 
eleverna svarar för hur de anser sig hur läraren inkluderar hållbar utveckling i sin 
undervisning. Lärarnas enkät innehöll övergripande ostrukturerade frågor. Syftet med 
detta var att få så öppna svar som möjligt som sedan kunde analyseras. Detta var även 
viktigt för att kunna få fram utvecklande svar för hur de anser sig inkludera hållbar 
utveckling i undervisningen. Ostrukturerade frågor är enligt Stukát öppna frågor där den 
som svarar på frågan ska formulera sina egna tanka och svar. 

4.3 Etik  

Det Missiv (bilaga 1 och 2) som delades ut i samband med undersökningen till samtliga 
deltagare, lärare som elever. I missivet beskrevs undersökningens syfte och 
användningsområde. Där framgick även den etiska informationen som gällde, att 
undersökningen var frivillig och att, enkäterna skulle behandlas konfidentiellt av mig 
personligen. Det framgick även att det färdiga arbetet vidare skulle publiceras i 
databasen DIVA.    
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5. Resultat  

I den gymnasieskola som undersökningen genomfördes erbjuder skolan ekonomi, 
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet. Antalet undervisande lärare på 
skolan är 16 stycken och antal elever i år 1 är 54 stycken och år 2 är 65 stycken. 

5.1 Planering och upplägg 

I den enkätundersökning som genomfördes framgår att antalet lärare som svarade på 
enkäten är 13 stycken av totalt 17 stycken undervisande lärare på gymnasieskolan. Totalt 
antal elever som går på gymnasieskolan är 199 stycken och 77 % av eleverna för år 1 och 
2 har deltog i undersökningen (se tabell 1). Antalet elever som svarade på enkäten för år 
1 är 36 av 54 stycken elever alltså, 67 % av eleverna i år 1. I år 2 är det 56 av 65 stycken, 
86 % av eleverna. Samtliga elever som var närvarade vid tillfället då undersökningen 
utfördes svarade på enkäten.  

Tabell 1 visar antal och procentuellt antal elever som svarat på enkäten. 

Antal elever 
 

År 1 
 

År 2 Totalt 

Totalt antal elever på skolan 
 

54st 65st 119st 

Totalt antal elever som har svarat på enkäten 36st 
(67 %) 

 

56st 
(86 %) 

92st 
(77 %) 

Ekonomiprogrammet 
(elever som svarat på enkäten) 

5st 
(14 %) 

8st 
(14 %) 

13st 
(11 %) 

 

Naturvetenskapsprogrammet 
(elever som svarat på enkäten) 

17st 
(47 %) 

 

18st 
(32 %) 

35st 
(29 %) 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
(elever som svarat på enkäten) 

14st 
(39 %) 

 

30st 
(54 %) 

44st 
(37 %) 

 

5.2 Elevernas definition av hållbar utveckling  

Genom en analys av elevernas svar på de olika påståenden som graderats från 1 till 6 
kunde en uppfattning om hur eleverna definierar hållbar utveckling analyseras.  

Där 1 motsvara, stämmer inte allts överens och 6 motsvarar stämmer mycket väl 
överens. Delar man in de påståenden som eleverna har svart att ”det stämmer väl 
överens med min definition” kan man se att de tre olika perspektiven; ekonomisk, 
ekologisk och social hållbar utveckling finns representerade. Eleverna anser att vi når en 
hållbar utveckling om det finns en balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska 
faktorer.  Till det ekonomiska perspektivet har eleverna svarat att definitionen av hållbar 
utveckling är att alla människor har en god ekonomi. Gällande det sociala perspektivet 
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menar eleverna att definition av hållbar utveckling innebär att, alla människor har rätt 
till sjukvård, gå i skolan och ingen människa ska behöva svälta.   Det är även viktigt att 
människor har rätt till sin egen kultur och religion. Det tredje, ekologiska perspektivet 
har eleverna svarat att en hållbar utveckling innebär att den biologiska mångfalden 
bevaras, att vi kommer att spara på energi i olika former och våra utsläpp av fossila 
bränslen orsakar ingen ökad växthuseffekt. Slutligen har eleverna svarat att vi fördelar 
jordens resurser väl och rättvist vilket kommer in i såväl ekonomiska, sociala och 
ekologiska perspektivet.  

5.3 I vilka kurser anser sig eleverna att läraren inkluderar hållbar 

utveckling i undervisningen? 

Under det första gymnasieåret läser alla elever på gymnasieskolan temakurser 
gemensamt oavsett vilket program de läser. Temakurserna innefattar svenska, historia, 
religion och samhällskunskap men i figur 1, 2 och 3 presenteras kurserna enskilt.  

Sammanställningen av elevenkäterna visar att 100 % av eleverna som anser att hållbar 
utveckling inkluderas i undervisningen i samhällskunskap medan i kurserna historia och 
religion är det 80 %. Gällande svenskkursen har 0 % av eleverna svarat att läraren 
inkluderar hållbar utveckling i undervisningen.  0 % av eleverna anser att läraren 
inkluderar till hållbar utveckling i kurserna i matematik, moderna språk och engelska.  
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Figur 1. Visar hur eleverna i ekonomiprogrammet år 1, procentuellt har svarat på elevenkäten. Kurserna Tema 1 
och Tema 2 är temakurser där undervisningen består av kurserna svenska, historia, religion och 
samhällskunskap.  Företagsekonomi är den kurs som är programspecifik.  
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80 % av ekonomieleverna har svarat att de anser att hållbar utveckling inkluderas i 
kursen företagsekonomi och i idrott och hälsa är det 40 % av eleverna (figur 1).  

För elever på naturvetenskapsprogrammet i år 1 (figur 2) är det 71 % av eleverna som har 
svarat att läraren inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning i 
samhällskunskapskursen, till skillnad från 68 % i historia och 59 % i religion. 12 % att 
detta görs i svenska ämnet. 0 % av eleverna anser att läraren inkluderar hållbar 
utveckling i matematikundervisningen alltså.  41 % av eleverna har svarat att läraren 
inkluderar hållbar utveckling i undervisningen i kurserna moderna språk och engelska 
medan 29 % i idrott och hälsa och 35 % i fysik.  

Figur 2. Visar hur eleverna i naturvetenskapsprogrammet år 1, procentuellt har svarat på elevenkäten. 
Kurserna tema 1 och tema 2 är temakurser där undervisningen består av kurserna svenska, historia, religion 
och samhällskunskap.  Programspecifik kurs är fysik.  

 
Resultatet för de elever som har svarat på enkäten i samhällsvetenskapsprogrammet 
år 1 (figur 3) visar att 71 % av eleverna har svarat att de anser att läraren i 
samhällsvetenskap inkluderar hållbar utveckling i kursen medan 43 % anser detta ske 
i historia och religion, 29 % i undervisningen i svenska, matematik och engelska. 43 
% svarar att det sker i psykologi och idrott och hälsa men i moderna språk är det 36 % 
av eleverna som anser att hållbar utveckling inkluderas i undervisningen.  
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Figur3. Visar hur eleverna i samhällsvetenskapsprogrammet år 1, procentuellt har svarat på elevenkäten. 
Kurserna tema 1 och tema 2 är temakurser där undervisningen består av kurserna svenska, historia, religion och 
samhällskunskap. Den kurs som är programspecifik för samhällsvetenskapsprogrammet är psykologi. 

 

Utifrån enkätundersökningen kan man se (figur 1, 2 och 3) genomsnittet för hur 
eleverna har svarat att de anser att läraren inkluderar hållbar utveckling i 
undervisningen i olika programmen (tabell 2), ekonomiprogrammet, 
naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet. 

Tabell 2 visar genomsnittet för hur eleverna har svarat att läraren inkluderar hållbar utveckling totalt sett för alla 
program, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet år 1.   

Genomsnittet för alla programmen år 1 (%) 

Svenska 14 

Historia  64 

Religion 61 

Samhällskunskap 81 

Matematik 10 

Moderna språk 26 

Engelska  23 
 

I svenskkursen är det 14 % av eleverna som anser att läraren inkluderar hållbar 
utveckling i undervisningen och 64 % i historia. Genomsnittet för kursen religion är 61 % 
medan i samhällskunskap är det 81 % av eleverna som anser att läraren inkluderar 
hållbar utveckling i undervisningen. I språkkurserna anser 26 % av eleverna som läser 
moderna språk och 23 % som läser engelska att det sker i undervingen medan i 
matematik är det bara 10 % av eleverna som anser att läraren inkluderar hållbar 
utveckling i undervisningen.  
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Sammanställningen för de elever (figur 4) som läser år 2 på ekonomiprogrammet visar 
att 13 % av eleverna anser att läraren inkluderar hållbar utveckling i undervingen i 
språkkurserna, engelska, moderna språk och svenska. 86 % anser att detta inkluderas i 
samhällskunskapskursen och respektive 100 % i kursen naturkunskap. 50 % i 
entreprenörskap och företagande, företagsekonomi och 2 kursen privatjuridik. 

Figur 4. Visar hur eleverna i ekonomiprogrammet år 2, procentuellt har svarat på elevenkäten. De 
programspecifika kurserna är entreprenörskap och företagande, företagsekonomi, privatjuridik och 
samhällskunskap. 

Av elevsvaren för de elever som läser naturvetenskapliga programmet år 2 på gymnasiet 
(figur 5) har 0 % svarar att läraren inkluderar hållbar utveckling i engelska- och 
matematikundervisningen och 6 % i moderna språk. 28 % hur svarat att det sker i 
svenskaundervisningen. 100 % av eleverna har svarat att undervisningen inkluderas av 
hållbar utveckling i geografi och 94 % i biologi. 17 % har svarat att det sker i 
kemiundervisningen och 11 % i fysikundervisningen.  
 

Figur 5. Visar hur eleverna i det naturvetenskapsprogrammet år 2, procentuellt har svarat på elevenkäten. 
De programspecifika kurserna är biologi, kemi, fysik och geografi.  
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Figur 6. Visar hur eleverna i det samhällsvetenskapsprogrammet år 2, procentuellt har svarat på 
elevenkäten. De programspecifika kurserna är samhällskunskap, naturkunskap, historia, filosofi, 
ledarskap och organisation, sociologi och geografi.  

Enkätsvaren för de elever som läser samhällsvetenskapsprogrammet år 2 (figur 6) visar 
att 30 % av eleverna anser att undervisande lärare inkluderar hållbar utveckling i 
undervisningen i kurserna engelska, matematik och moderna språk och 20 % i svenska. 
77 % anser att läraren inkluderar detta i samhällskunskaps – och 
naturkunskapsundervisningen medan 63 % har svarat att hållbar utveckling inkluderas i 
historiekursen. I filosofi har 44 % av eleverna svarat att hållbar utveckling inkluderas, 28 
% i ledarskap och organisation och 39 % i sociologi. I kursen geografi har 83 % av 
eleverna svarat att läraren inkluderar till hållbar utveckling i undervisningen.  

Genomsnittet för elevsvaren år 2 över de olika programmen, ekonomiprogrammet, 
naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet (tabell 3) visar att 16 
% av eleverna anser att läraren inkluderar hållbar utveckling i undervisningen i, 
engelska och matematik 10 %. 16 % av eleverna som läser moderna språk har svarat att 
de anser sig läraren göra detta och i svenska 20 %. I samhällskunskap visar genomsnittet 
att 82 % av eleverna anser att läraren inkluderar hållbar utveckling i undervisningen och 
89 % i naturkunskap medan i geografi visar genomsnittet att 92 % av eleverna anser sig 
detta.  

Tabell 3 visar genomsnittet för hur eleverna har svarat att läraren inkluderar hållbar utveckling totalt sett för alla 
program, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet år  

Genomsnittet för alla programmen år 2 (%) 

Engelska  16 

Matematik 10 

Moderna språk 16 

Samhällskunskap 82 

Svenska  20 

Naturkunskap  89 

Geografi  92 
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5.4 I vilka kurser anser sig lärarna inkludera hållbar utveckling i sin 

undervisning?  

Sammanställningen av lärarenkäten för de 13 lärare som har svarat på enkäten, visar att 
de undervisar i kurserna matematik, fysik, engelska, moderna språk, samhällskunskap, 
religion, filosofi, sociologi, idrott och hälsa, svenska, kemi, historia, ledarskap och 
organisation, företagsekonomi, entreprenörskap och företagande, biologi, naturkunskap 
och geografi. Enkäten visar (enligt tabell 4) att de lärare som inkluderar hållbar 
utveckling i sin undervisar i kurserna, moderna språk, samhällskunskap, religion, 
filosofi, sociologi, svenska, kemi, ledarskap och organisation, företagsekonomi, geografi, 
biologi och fysik.  

Tabell 4visar hur lärarna anser sig inkludera hållbar utveckling i sin undervisning de olika kurserna till vänster i 
tabellen eller inte till höger i tabellen, enligt lärarenkäten. 

Kurser där lärarna anser sig inkludera 
hållbar utveckling i sin undervisning 

Kurser där lärarna inte inkludera hållbar 
utveckling i sin undervisning  

Svenska  Matematik 

Historia Idrott och hälsa  

Religion  Moderna språk 

Samhällskunskap Entreprenörskap och företagande 

Moderna språk Fysik 

Engelska   

Naturkunskap   

Företagsekonomi  

Biologi   

Kemi  

Fysik  

Geografi  

Filosofi  

Sociologi   

Ledarskap och organisation   

 

En av lärarna som undervisar i svenska svarar att hållbar utveckling inte tas upp som ett 
specifikt begrepp. Läraren försöker alltid i sin undervisning relatera till elevernas 
verklighet och samtid men även ge eleverna en möjlighet till ett historiskt perspektiv. 
Anledningen till detta är att eleverna ska få förståelse för hur förändringar har skett och 
ännu sker. Genom detta hoppas läraren att hållbar utveckling skall genomsyra 
undervisningen. Dock är inte läraren övertygad om att alla elever uppfattar detta i 
undervisningen så tydligt som läraren hade önskat utan att, ska eleverna få en större 
inblick i hållbar utveckling menar svenskaläraren att det måste ske genom samtal. Detta 
blir ganska tydligt då genomsnittet för eleverna i år 1 har 14 % och år 2 20 % av eleverna 
svarat att läraren inkluderar hållbar utveckling i undervisningen.  Undervisande lärare 
tror att det skulle behövas en mer tydlighet och att begreppet hållbar utveckling används 
oftare och i fler olika sammanhang. Elevernas som svarar i hur läraren inkluderar 
hållbar utveckling i undervisningen i ämnet religion har totalt 61 % (tabell 3) av eleverna 
svarat att läraren gör detta. Läraren som undervisar i religion menar att hållbar 
utveckling inkluderas i undervisningen och att det innefattar en ”förståelse för hur vår 
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identitet skapas i en kontext där religionen är en viktig faktor, men även om hur 
religionen vetenskap tro samt hur olika religiösa livsåskådningar kan samexistera i 
vårt samhälle.”  

Samma lärare undervisar även i kurserna filosofi, sociologi och samhällskunskap. 
Läraren menar att i ämnet filosofi inkluderas hållbar utveckling i samband med metaetik 
och normativ etik men även i ekosofi och samhällsfilosofi. I filosofi har 44 % av eleverna 
svarat(figur 6) att läraren inkluderar hållbar utveckling i undervisningen. I 
sociologikursen har 39 % av eleverna svarat (figur 6) att läraren gör detta.  Undervisande 
lärare i sociologi inkluderar hållbar utveckling i samband med undervisning om hur 
människor socialiseras in i normer och värderingar. ”Inom sociologi berörs fram för allt 
hållbar utveckling när vi diskuterar socialt arv, genus och det moderna samhället, osv. 
”Inom samhällskunskapen år 1, så anser läraren att samtliga delar i kursen berör hållbar 
utveckling och att eleverna tydligt kan se skillnaderna mellan levnadsvillkor och de 
likheter som finns mellan olika kulturer. En annan lärare som undervisar i 
samhällskunskap i år 2, inkluderar hållbar utveckling i samband med ekonomisk teori 
där man kan förklara och diskutera skillnaderna och de motsägelser som finns i dagens 
samhälle gällande, ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet vilket är av stor vikt. Att 
det finns ett samspel mellan dessa. Skillnaden mellan läraren som undervisar för år 2 
och den först läraren som undervisar i kursen samhällskunskap för år 1, är att läraren i 
år 1 ser att eleverna uppfattar hållbar utveckling och att de kan se att det finns skillnader 
och likheter i olika livsvillkor och kulturer. Läraren som undervisar för år 2 upplever att 
elever känner sig mättade på hållbar utveckling. De elever som läser samhällskunskap år 
1 (tabell 3) har 81 % svarat att läraren inkluderar hållbar utveckling i kursen och i år 2 
(tabell 4) har 82 % av eleverna svarat att läraren i gör detta.  

De lärare som undervisar i moderna språk svarar att de anser sig inkludera hållbar 
utveckling i undervisningen. Vilket även 26 % av eleverna i år (tabell 3) och 16 % av 
eleverna i år 2 har svarat (tabell4). En av lärarna har svarat menar att; ”Jag försöker 
alltid att ha hållbar utveckling i åtanke i min undervisning. Genom att ha med politik, 
samhällskunskap, kultur och även en del miljö”. Lärare två som anser sig inkludera 
hållbar utveckling i moderna språk, gör detta genom att försöka ha hållbar utveckling 
som ett tema i kursen där eleverna få läsa och skriva. Den tredje läraren som undervisar 
i moderna språk anser sig inte att inkludera hållbar utveckling i undervisningen mer än 
det som står i syftesplanen ”livsvillkor, samhällsfrågor, och kulturella företeelser i olika 
sammanhang och områden”.   

Den läraren som undervisar i engelska i år 1 som har svarat på enkäten menar att 
undervisningen alltid på ett eller annat sätt präglas av hållbar utveckling. Läraren menar 
att genom att ta upp politik, kultur och samhällskunskap samt miljö så inkluderas 
hållbar utvecklings i samhället. I detta fall har 23 % av eleverna i år 1 (tabell3) svarat att 
läraren inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning.  

Inom kursen i företagsekonomi svarar läraren att det är i främst år 2 som inkludering av 
hållbar utveckling sker i undervisningen, då kursen behandlar ekonomi och miljö i 
förhållande hållbar utveckling. Dock har 80 % av eleverna i år 1 (figur 1) svarat att 
läraren inkluderar hållbar utveckling till skillnad från 50 % av eleverna i år 2 (figur 4). 
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Läraren som undervisar i kurserna historia samt ledarskap och organisation och menar 
att hållbar utveckling inte tas upp specifikt men att det handlar om att ”skapa en insikt i 
frågan och att visa att hållbarhet genomsyrar det mesta vi gör eller bör göra i 
samhället. Det gäller även att skapa en insikt i att vi inte lever enligt de bästa 
principerna”. Läraren svarar även att undervisningen kanske inte varit helt tydlig i att 
det är just hållbar utveckling det handlar om utan att eleverna oftast ser det som ett 
upprepande av att vi inte lever efter de principerna som är de bästa. 64 % av eleverna i år 
1 har svarat (tabell3) att undervisningen inkluderas av hållbar utveckling och eleverna i 
år 2 anser 63 % av eleverna (figur 6) att samma sak gäller. 28 % av de elever som läser 
kursen ledarskap och organisation har svarat att undervisande lärare inkluderar hållbar 
utveckling i undervisningen. Samma lärare undervisar även i geografi och menar att det 
är den kurs där det på lättast sätt går att inkludera hållbar utveckling i undervisning. 
Med anledning till att kursens innehåll vilket grundas i största del på hållbar utveckling, 
framför allt då det gäller den ekonomiska och kulturella förhållanden inom geografin där 
naturgeografins betydelse berör hållbarheten i världen. Ytterligare en lärare som 
undervisar i ämnet geografi menar att det faller sig naturligt att inkludera hållbar 
utveckling i geografi. Med anledning till att hållbar utveckling går som en röd tråd 
genom hela kursen.  Detta bekräftas av elevsvaren då 92 % av eleverna i år 2 (tabell 4) 
svarar att undervisande lärare inkluderar hållbar utveckling i undervisningen.  

Inom ämnet biologi och naturkunskap har läraren svarat att det faller sig naturligt att 
inkludera hållbar utveckling, då båda ämnena genomsyras av hållbar utveckling. De 
elever som har svarat att läraren inkluderar hållbar utveckling i undervisningen är 94 % 
av eleverna i år 2 som läser biologi (figur 5) och 89 % av eleverna som läser 
naturkunskap (tabell 4). 

En annan lärare som undervisar inom det naturvetenskapliga ämnet kemi, anser sig att 
hållbar utveckling inkluderas genom olika kopplingar under kursens gång, dock utan 
någon specifik uppgift. Det görs till störst del på föreläsningar då teori kan kopplas till 
miljö som exempelvis vid försurning och buffertverkan. Läraren svarar att eleverna 
uppfattar detta ”som förklaringar/beskrivningar kring hur kemiska ämnen/ kemiska 
reaktioner inverkar i vår omgivning och på oss.” Enligt eleverna som har svarat på 
enkäten menar 17 % av dem att kemiläraren inkluderar hållbar utveckling i 
undervisningen. Kemiläraren har även svarat att det dock inte finns tillräckligt med 
utrymme i kursen att fördjupa sig mer då kursen till största del handlar om att lära 
eleverna grunderna inom kemin.  

Inom kursen fysik har en av lärarna svarat att hållbar utveckling tas upp under ett 
avsnitt i kursen som handlar om klimat och väder, under år 1 på gymnasiet. I detta 
avsnitt finns möjlighet till diskussion kring teknikens utveckling och inverkan på våra 
livsbetingelser. Vilket 35 % av eleverna i år 1(figur 2) har svarat att hållbar utveckling 
inkluderas i undervisningen.  Läraren använder dock inte begreppet hållbar utveckling 
och menar därför att det finns en stor osäkerhet i hur eleverna uppfattar detta i 
undervisningen. Den andra läraren som undervisar i fysik år 2 som svarat på enkäten 
inkluderar inte alls hållbar utveckling i undervisningen.  11 % av eleverna som läser fysik 
år 2 (figur 5) har svarat att läraren inkluderar hållbar utveckling i kursens undervisning.  
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I tabell 4 visar även att lärarna som undervisar i matematik har svarat att de inte alls 
inkluderar hållbar utveckling. Den ena av matematiklärarna menar att det går säkert att 
inkludera hållbar utveckling i kursen ”men det finns inget i Gy 11 som styrker detta i 
matematik”. Läraren som undervisar i samhällskunskap i år 2 undervisar även i idrott 
och hälsa. Dock har denne lärare inte angett att inkludering sker i undervisningen i 
kursen idrott och hälsa. En av lärarna som undervisar i moderna språk har svarat ” jag 
anser mig inte göra det mer än att jag tar upp följande som står i ämnets syfte”. 
Samma lärare svarar också att hen inte riktigt har förstått begreppet hållbar utvecklings 
betydelse. Läraren som undervisar i företagsekonomi och entreprenörskap och 
företagande har svarat att hållbar utveckling inkluderas i företagsekonomikursen år 2 
dock inte i år 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.  Anledningen till det är att 
i kursen företagsekonomi år 1 syftar till att eleverna skall lära sig grunderna inom 
företagsekonomi. Kursen entreprenörskap och företagande i år 2 innebär att eleverna 
ska starta ett eget UF-företag. Det innebär att elevernas affärsidé ligger i fokus.  
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6. Metoddiskussion 

I denna del av rapporten kommer undersökningens metod att diskuteras.  

6.1 Studiepopulation   

Anledningen till att denna gymnasieskola har valts är att jag haft en nära kontakt med 
både undervisande lärare och elever. Med anledning till detta har jag ställt mig frågan 
hur undervisningen på just denna skola fungerar för en hållbar utveckling och hur 
faktiskt eleverna uppfattar detta. Skolan leds i privat regi, dock en av de större privata 
Men ser man till antalet undervisande lärare 17 stycken och antalet elever 119 stycken på 
skolan är den förhållandevis ganska liten. 

En annan sak som är intressant för denna gymnasieskola är att det pedagogiska 
arbetssättet. De arbetar efter en viss dramaturgi som liknar den processinriktade 
undervisningen för hållbar utveckling som Fountain (1997) beskriver i sin bok 
”Undervisning för utveckling” därför kan det tyckas intressant att undersöka denna 
skolas arbetssätt och se hur lärarna i sin undervisning relaterar till hållbar utveckling.  

Den dramaturgi skolan undervisar efter gäller både enskilda kurser som olika 
temakurser. Under sitt första gymnasieår läser eleverna två temakurser, ”Tema 1 och 
Tema 2” där ämnena svenska, samhällskunskap, historia och religion ingår. Lärarna 
undervisar alltså ämnesövergripande inom temakurserna. De har en gemensam 
arbetsgång och gemensamma uppgifter under temakursernas gång.  

Under temakursens gång sker undervisningen efter en viss dramaturgi som börjar med 
upptakt (föreläsning) vilken skall väcka elevernas intresse. Denna upptakt följs sedan 
med en förberedelsefas. I denna fas ligger fokus mycket på kursernas syfte och centrala 
innehåll. Eleverna får här förberedelser i form av föreläsningar i de olika ämnena, 
seminarier, fältförsök, praktiska övningar med mera. Efter förberedelsefasen följer ett 
uppdrag där de olika kunskaperna och färdigheterna från de olika kurserna integreras i 
någon form av undersökning. I slutet av kursen kommer eleverna till en bearbetningsfas 
där de skall fördjupa sig i sina samlade kunskaper som skall redovisas i form av en 
uppsats, rapport eller i någon annan form för att kunna bedömas efter de olika 
betygskraven. Det samma gäller även enskilda kurser som inte ingår i temakurserna.  
Den skillnad som är att i de enskilda kurserna integrerar inte eleverna sina samlade 
kunskaper från olika kurser i sitt uppdrag på samma sätt. Utan eleverna knyter de ihop 
kursens centrala innehåll i sitt uppdrag i slutet av kursen.   
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6.2 Datainsamlingsmetod 

Valet av den metod som använts i undersökningen har baserats på gymnasieskolans 
storlek och antalet undervisande lärare. Med anledning till att det är en förhållandevis 
liten skola med totalt 17 stycken undervisande lärare och 119 stycken elever som läser 
första och andra året på ekonomi-, naturvetenskaps – och 
samhällsvetenskapsprogrammet.  Därför ansåg jag att det var lämpligt att genomföra en 
kvantitativ, mätbar enkät till eleverna och en kvalitativ enkät till lärarna.  

Innan fick eleverna läsa igenom mitt missiv (bilaga 1). Jag var personligen närvarande 
och berättade även muntligt om syftet med mitt examensarbete för eleverna. Vidare fick 
eleverna en genomgång i de olika etiska aspekterna i min undersökning, att den var 
frivillig och anonym, dock att mitt färdiga arbete skulle publiceras i databasen DiVA. 
Under samma tillfälle fick eleverna svara på enkäten och de hade möjlighet att ställa 
frågor om det var något som var otydligt i enkäten.  

Elevernas enkät (bilaga 1) utformades på så vis att de skulle markera vilket program och 
årskurs de gick på gymnasiet. Anledningen till detta var att kunna få möjligheten till att 
se om det fanns någon skillnad i elevernas uppfattning i de olika programmen, eftersom 
de läser olika programspecifika kurser.  Vidare i enkäten skulle eleverna svara hur väl 
deras definition av hållbar utveckling stämde överens med följande påståenden. 
Eftersom begreppet hållbar utveckling är stort och abstrakt var jag var osäker på om 
eleverna hade några förkunskaper om begreppet och såg därför var av vikt att presentera 
de olika påståendena. Dock kan det tyckas vara ledande men å andra sidan hade kanske 
inte eleverna förstått vad det vad jag frågade efter, vilket hade lett till att jag inte hade 
fått något att jämföra lärarenkäten med. Slutligen fick eleverna kryssa för de kurser som 
de ansåg sig att läraren inkluderade hållbar utveckling i undervisningen.  I enkäten har 
eleverna möjlighet att kryssa i de två temakurserna som är specifika för gymnasieskolan. 
I temakurserna ingår kurserna, svenska, historia, religion och samhällskunskap. 
Anledning till att jag valde att specificera de kurser som ingår ytterligare i temakurserna 
var att det kunde vara av intresse att se vilken eller vilka kurser som eleverna uppfattade 
att hållbar utveckling inkluderades i undervisningen då det är olika lärare som 
undervisar i de olika kurserna inom temakurserna.  

Gällande undersökning för läraren så skickades ett missiv (bilaga2) i förväg ut till 
vardera undervisande lärare på gymnasieskolan.  I samband med att jag närvarade för 
att genomföra elevenkäten delades lärarenkäten ut till lärarna. Lärarnas enkät 
utformade med kvalitativa frågor. Anledning till detta var dels att försöka få fram hur de 
anser sig inkludera hållbar utveckling i sin undervisning och hur det går till ”praktiskt”. 
Min tanke var att jag skulle kunna analysera lärarnas svar och se om de undervisar om 
hållbar utveckling eller för hållbar utveckling.  
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6 .3  Resultatdiskussion 

Resultatet för elevenkäten visar att 37 % av eleverna som läser år 1 anser att hållbar 
utveckling inkluderas i undervisningen, idrott och hälsa. Gy 11 menar att undervisningen 
ska syfta till att eleverna utvecklar en förståelse för hälsa och miljö men även etiska 
aspekter som jämställdhet och genus.  

Gällande de gymnasiegemensamma ämnena för år 1 och 2 skiljer det sig ganska mycket 
mellan de olika kurserna. I svenska har 14 % av eleverna svarat att läraren inkluderar 
hållbar utveckling i undervisningen och i år 2 20 % av eleverna. I engelska svarar 23 % 
av eleverna och 16 % i år 2 att inkludering av hållbar utveckling sker i undervisningen. I 
moderna språk svarar 26 % av eleverna i år 1 och i år 2 16 % att inkludering av hållbar 
utveckling sker i undervisningen. Dessa siffror kan tyckas ganska låga med anledning till 
det lärarna har svarat. Lärarna som undervisar i moderna språk har svarat att hållbar 
inkluderas i form av att lyfta upp olika livsförutsättningar politiska aspekter i det land 
som språket talas. Läraren i svenska menar dock att undervisningen alltid genomsyras 
av hållbar utveckling, även om inte begreppet inte används omfattande. Anledningen till 
detta kan vara att eleverna inte helt och hållet har förståelsen för vad hållbar utveckling 
står för trots att elevenkät gav dem flera olika påståenden som innefattar det som 
lärarna anser sig att inkludera i sin undervisning men att begreppet inte används i det 
syftet. Ser man däremot till resultaten för vad eleverna har svarat för inkludering av 
hållbar utveckling i matematiken har 10 % av eleverna i år 1 och 10 % i år 2 svarat att 
inkludering av hållbar utveckling i undervisningen sker. Detta kan tyckas orimligt med 
anledning till vad de undervisande matematiklärarna har svarat, att de inte inkluderar 
hållbar utveckling och att det finns inget som syftar till det i kurserna. Även om det inte 
står ordagrant i syftesplanen för matematik utan lämnas till var och en att tolka, 
eleverna ska ges möjlighet att utifrån realistiska situationer få föra problemlösningar 
enligt Gy 11. Dock kan inte matematiklärarna frångå skolans uppdrag, att skolan ska ge 
eleverna möjligheter till utveckling utifrån de fyra olika perspektiv: etiska, ekologiska, 
historiska och internationella perspektiven.   

I enkäten svarar 64 % av eleverna i å1 och 63 % av eleverna i år 2 att hållbar utveckling 
inkluderas i historieundervisningen. Ämnet historia syftar till att eleverna utvecklar 
kunskaper och förståelse om historiens betydelse för framtiden enligt Gy 11.  Dock 
menar läraren att begreppet hållbar utveckling inte används genomgripande utan att 
diskussioner utgår från att vi inte lever efter de bästa principerna.   

Religionskursen syftar till att eleverna ska få fördjupade kunskaper och förmåga att 
utifrån olika religioner och etiska perspektiv göra olika tolkningar enligt Gy 11. 
Undervisande lärare i religionskursen inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning 
genom att syfta till hur olika religiösa livsåskådningar kan samexisterar i dagens 
samhälle. 61 % av eleverna i år 1 bekräftat detta genom att svara att hållbar utveckling 
inkluderas i religionsundervisningen.  

Samhällskunskap är ett ämne som är gymnasiegemensamt år 1 på gymnasiet men under 
andra året programspecifikt. I år 1 har 81 % av eleverna svarat att inkludering av hållbar 
utveckling sker i undervisningen och i år 2 82 % av eleverna. Dessa siffror är betydligt 
högre än de resterande gymnasiegemensamma ämnena. Dock svarar undervisade lärare 
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att undervisningen inkluderas av hållbar utveckling i kursen, genom att diskutera den 
ekonomiska tillväxten i förhållande till miljön. I syftesplanen för samhällskunskap står 
det även klart och tydligt att undervisningen ska ge kunskaper om olika samhällsfrågor 
som att eleverna ska få en förståelse för hållbar utveckling, vilket tyder på att ämnets 
karaktär underlättar inkludering av hållbar utveckling i undervisningen.  Detta blir även 
tydligt i ämnet geografi som elever i naturvetenskapsprogrammet och 
samhällsprogrammet läser gemensamt i år 2. 92 % av eleverna har svarat att 
undervisningen inkluderas av hållbar utveckling. I detta fall har även läraren svarat att 
det är en självklarhet att undervisningen genomsyras av hållbar utveckling eftersom det 
går som en röd tråd genom hela kursen. Ser man till syftesmålen för geografi är inte det 
svårt att förstå. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet till kunskaper och förståelse 
för de olika resurserna på vår planet och dess sårbarhet utifrån samspelet mellan 
samhället, miljön, ur ett hållbarhetsperspektiv enligt Gy 11.  I naturkunskap har 89 % av 
eleverna i år 2 svarat att inkludering av hållbar utveckling sker i undervisningen.  

Ser man till de resultaten av elevenkäten för de programspecifika kurserna inom 
ekonomiprogrammet så har 80 % av eleverna i år 1 och 50 % av eleverna i år2 svarat att 
inkludering av hållbar utveckling sker i undervisningen i företagsekonomikursen. Vilket 
blir ologiskt med anledning till vad läraren har svarat då det är främst i år 2 som hållbar 
utveckling inkluderas i undervisningen.  

I naturvetenskapliga programmet läser eleverna i år 1 och 2 fysik. Enligt lärarenkäten 
har en av lärarna som undervisar i fysik svarat att hållbar utveckling tas upp i ett 
specifikt avsnitt i kursen som handlar om väder och klimat under år 1. I detta fall har 35 
% av eleverna i år 1 svarat att hållbar utveckling inkluderas i undervisningen till skillnad 
från i år 2 där 11 % av eleverna anser det. Anledningen till att bara 11 % av eleverna i år 2 
tycker sig att inkludering av hållbar utveckling i undervisning sker är kanske inte så 
konstigt med tanke på att den undervisande läraren bekräftar detta i lärarenkäten. Dock 
kan detta tyckas orimligt med tanke på vad som står i syftesplanen för fysik enligt GY 11, 
då undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om betydelsen för olika 
tillämpningar inom fysiken som kan ha betydelse för hållbar utveckling. Det står alltså 
klart och tydligt att kurserna ska innehålla hållbar utveckling. Eleverna i år 2 på 
naturvetenskapsprogrammet läser även biologi och kemi. Gällande dessa ämnen så ska 
eleverna utveckla en förståelse för naturvetenskapens betydelse för samhället, kunna 
göra analyser utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv för biologins och kemins 
betydelse utifrån olika aspekter enligt Gy11. I biologi svarar 94 % av eleverna och i kemi 
17 % att hållbar utveckling inkluderas i undervisningen. Läraren som undervisar i kemi 
menar att fokus i kursen ligger på att lära eleverna kemins grunder. Dock menar att 
läraren undervisningen kopplas inom olika till miljökonsekvenser.  

I samhällsvetenskapsprogrammet läser eleverna första året psykologi, filosofi, sociologi 
och ledarskap och organisation. 43 % av eleverna har svarat att undervisningen 
inkluderas i kursen psykologi. Psykologikursen syftar till att eleverna ska utveckla 
kunskaper om människan som helhet och förstår komplexiteten bakom vårt handlande 
och beteende. Ämnet filosofi syftar till att eleverna ska utveckla sin kommunikativa 
förmåga om verkligheten och hur människan kan förändra sitt sätt att tänka kring 
normer, utifrån olika perspektiv. 44 % av eleverna har uppfattat att inkludering av 
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hållbar utveckling sker i filosofiundervisningen. Undervisande lärare menar att hållbar 
utveckling inkluderas i metaetik, normativ etik, ekosofi och samhällsfilosofi. Dock är det 
knappt hälften av eleverna som har uppfattat detta vilket kan tyda på att ämnet är 
abstrakt och att eleverna i själva verket lägger fokus i att förstå tankegångarna inom 
filosofi. Samma lärare undervisar även i sociologi där hållbar utveckling inkluderas i 
samband med hur vi människor socialiseras in i de normer vårt samhälle bygger på. 
Elevsvaren visar att 39 % av eleverna greppar att undervisningen inkluderar hållbar 
utveckling. I samhällsvetenskapliga programmet läser även eleverna under år 2, 
ledarskap och organisation vilket syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper och 
förmågor inom olika grupprocesser och konflikthantering enligt Gy 11. 28 % av eleverna 
ser att hållbar utveckling inkluderas i undervisningen vilket är ganska liten del, då 
hållbar utveckling faktiskt handlar till stor del om konflikthantering. Vilket torde 
innefatta en harmoni mellan de ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska 
aspekterna. Dock har läraren som undervisar i kursen ledarskap och organisation svarat 
att, hållbar utveckling genomsyrar det mesta vi gör i samhället men att just begreppet 
hållbar utveckling inte använts särskilt flitigt.   

Resultatet av min undersökning visar att inkludering av hållbar utveckling i 
undervisningen kanske inte är så självklar. Oavsett om det är ett större fokus på hållbar 
utveckling i den nya gymnasiereformen Gy 11, är det inte säkert att lärarna uppfattar 
hållbar utveckling i de olika examensmålen för gymnasieprogrammen, ekonomi- 
naturvetenskap – och samhällsvetenskapsprogrammet, eller i de olika kursernas 
syftesmål. Skolverket skriver i rapporten SOU2004:104 att hållbar utveckling inte skall 
undervisas om utan undervisas för. Dock innebär detta att de undervisande lärarna 
måste har en förståelse för skillnaden i att undervisa om och för hållbar utveckling. Min 
underökning visar att till viss del verkar inte lärarna äga den kunskapen. Men är det så 
konstigt med anledning till det Björneloo (2007) skriver, att begreppet hållbar 
utveckling är abstrakt och om lärarna ska undervisa för hållbar utveckling behöver de få 
sig en förställning i hur det ska ske. Men efter att ha läst det som Björneloo (2007) och 
Hässlö (2009) eller Öhman & Östman (2004) skriver, kan man även uppfatta att 
undervisning för hållbar utveckling som ett värdegrundsarbete. Sammanfattningsvis kan 
man säga att undervisning för hållbar utveckling handlar om att skapa en insikt om att 
ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella förhållande har ett samband enligt Gy 
11. Men för att undervisningen ska bli för hållbar utveckling och inte om hållbar 
utveckling behöver eleverna förstå det ömsesidiga beroendet mellan de olika 
komponenterna som att genom en process utvecklas till självständiga individer för att 
kunna göra egna kritiska ställningstaganden på olika nivåer i samhället, lokalt, regionalt 
som globalt. Benar man ut detta ytterligare ser man att flera andra faktorer har en stor 
betydelse för undervisning för hållbar utveckling nämligen som Öhman & Östman 
(2004) menar att hållbar utveckling är som en kompass för en samhällsutveckling. Eller 
som Hässlöf (2009) skriver att det handla om olika kompetenser, att som 
samhällsmedborgare kunna fatta dagliga beslut som medmänniska och 
samhällsmedborgare. Björneloo (2007) menar att det handlar om flera olika 
komponeter vilka innefattar välstånd, välmående, utbildning, demokrati, frihet, som 
mänskliga rättigheter, genus, kultur och etnicitet. Vidare skriver hon om komponenter 
som står för den faktiska miljön.  Jämför man detta med vad gymnasieskolans uppdrag 
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och värdegrund säger finns det många likheter. Gymnasieskolans uppdrag som grundar 
sig bland annat på de fyra olika perspektiven, etiska, miljö, internationellt och historiskt 
perspektiv vilka skall prägla hela skolan verksamhet. Gymnasieskolans värdegrund 
handlar om skolans värden och normer där skolan aktivt ska främja, inspirera och 
influera mot samhällets värdegrund. I detta fall ska eleverna utveckla en förmåga att 
göra ställningstagande, vilket även handlar om ett kritiskt tänkande.  Värdegrunden 
handlar även om att ta avstånd till alla olika tänkbara kränkande handlingar exempelvis 
gällande genus, etnicitet, kultur eller sociala förhållanden, vilket Björneloo (2007) 
menar att undervisning för hållbar utveckling bygger på.  

Min undersökning gällande hur lärare inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning 
visar att det inte är så självklart. Även om läraren kanske är medvetna om vikten av 
undervisning för hållbar utveckling visar mina resultat att många lärare undervisar om 
hållbar utveckling. 

Det man kan se utifrån mina resultat för elevenkäten att det finns en koppling i ämnets 
karaktär i hur eleverna uppfattar inkludering av hållbar utveckling generellt sett. 
Ämnens syftesplan som tydligt uttalar hållbar utveckling har även generellt en större 
andel av eleverna svarat att hållbar utveckling inkluderas. Ser man även det specifika 
ämnet som historia, religion, samhällskunskap geografi och naturkunskap vilka 
innehåller till stor del människan i samhället och ekonomi i förhållande till resurser vi 
har på vår jord, visar på att ämnets karaktär är ganska avgörande för att läraren på ett 
klart tydligt sätt inkluderar hållbar utveckling i undervisningen. Det som även är av 
intresse i detta, är att i år 1 läser eleverna de ämnesövergripande kurserna tema 1 och 
tema 2 vilka innefattar svenska, historia, religion och samhällskunskap. Temakurserna 
bygger i princip samma processinriktade undervisning som Fountain (2007) skriver om. 
Som att undervisningen skall genomgå tre olika processteg. Att eleverna ska i första 
fasen går igenom en kognitiv process som sedan följs av efterforskning om ämnet eller 
någon frågeställning. Efter detta kommer den sista fasen där eleverna i processen ska ha 
utvecklat en analysförmåga och förståelse och skapa sig en egen uppfattning om ämnet 
och på så vis införskaffat sig ett engagemang inom området enligt Fountain (2007). I 
den utvalda gymnasieskolans temakurser genomgår eleverna en liknande process då de 
påbörjar en temakurs med en upptakt som ska väcka elevernas intresse för ämnet. När 
eleverna har inhämtat kunskaper från föreläsningar ska de knyta ihop sina kunskaper i 
form av något uppdrag. Uppdraget innefattar samtliga kurser som ingår i temakursen 
och kan därför handla om exempelvis konflikter i världen. Ser man hur eleverna har 
svart på enkäten så ser man att 64 % av eleverna i historia, 61 % i religion, 81 % i 
samhällskunskap och i svenska 14 % (tabell 3) av eleverna upplever att inkludering sker i 
undervisningen. Den kurs som verkligen särskiljer sig är svenskakursen. Anledning till 
det har enligt mig med ämnets karaktär att göra. Troligen ser eleverna att 
svenskaundervisningen till största del handlar om språket som grammatik och 
utveckling av själva språket. Elevernas fokus ligger på skrivandet i sina uppdrag och 
tänker inte på att svenska språket faktiskt hjälper dem i utvecklingsprocessen. Detta 
trots att undervisande lärare svarar att undervisningen genomsyras av hållbar 
utveckling. Med anledning till detta finns det flera olika faktorer som påverkar 
undervisningen för hållbar utveckling.  
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6.4 Faktorer som påverkar undervisningen för hållbar utveckling 

I min undersökning kan jag se en rad faktorer som påverkar undervisningen för hållbar 
utveckling. Först och främst ämnets karaktär vilket redan har framgått. Vidare har vi 
lärarens uppfattning om undervisning för hållbar utveckling. Med anledning till att 
själva begreppet hållbar utveckling har utvecklats från en ekologisk hållbarhet och har 
vidgats till även ekonomisk och social hållbar utveckling enligt Björneloo (2007). Eller 
som Hasslöf (2009) skriver om att undervisning för hållbar utveckling handlar om 
kompetenser.   Sund (2008) skriver om att undervisning för hållbar utveckling handlar 
om socialisation. Med anledning till detta anser jag att som Björneloo (2007) skriver, att 
lärarna måste ha en klar uppfattning i vad hållbar utveckling står för och vad 
undervisning för hållbar utveckling innebär. Min undersökning visar att lärarna till stor 
del undervisar om hållbar utveckling. Framför allt i kemi, fysik och företagsekonomi. Då 
lärarna menar att de tar upp hållbar utveckling i samband med något moment i kursen. 
Med anledning till detta visar det på att till stor del att undervisningen för hållbar 
utveckling lämnas till lärarens tolkning av kursernas syftesplan. Sjöberg (2005) menar 
att undervisning för hållbar utveckling bör vara ämnesintegrerat. Gy 11 menar att 
examensmålen för ekonomiprogrammet ska eleverna utveckla kunskaper gällande 
ekonomi rörande samhället på ett hållbart sett och att eleverna förstår komplexiteten 
bakom de ekonomiska sambanden i världen. I naturvetenskapsprogrammets 
examensmål ska eleverna utifrån ett idéhistoriskt perspektiv utveckla en förståelse för 
naturvetenskapens roll och betydelse för samhället och vilken betydelse det har för 
hållbar utveckling enligt Gy 11. Elever som läser det samhällsvetenskapliga programmet 
ska i examensmålen enligt Gy 11 utveckla sin förståelse för vad som påverkar 
samhällsutvecklingen på ett hållbart sett utifrån olika aspekter. Ser man till de olika 
examensmålen kan man förstå att det innebär att de olika kurserna skulle behöva 
integreras för att eleverna ska få en ökad kunskap och förståelse för komplexiteten 
bakom hållbar utveckling. Så som Öhmans & Östmans (2004) menar att hållbar 
utveckling handlar om övergripande frågor om etiska perspektiv. Education of change 
(2007) skriver om de fyra hållbarhetsbenen, det kulturella, ekologiska, ekonomisk och 
sociala benet. Vilket innebär enligt min tolkning att vi inte kan särskiljas dessa ben åt. 
Skulle ett av benen skena i väg i längd eller att exempelvis det ekologiska benet kapas 
varje gång vi tog av jordens resurser så skulle de resterande benen rasa och falla pladask. 
Ska eleverna då få en undervisning för hållbar utveckling måste även ämneskurserna 
integreras för att eleverna ska få förståelse för komplexiteten bakom.  Tyvärr ser nog 
verkligheten inte så enkel ut om man ser till gymnasiekursernas innehåll kontra 
tidsaspekten för varje kurs. På gymnasiet läser eleverna 50 respektive 100 poängskurser 
antingen på helår eller halvår. Det innebär att tiden spelar en stor roll i detta fall. Ser 
man på det centrala innehållet i varje kurs vilket är kunskaper som eleverna ska 
tillskansa sig antingen på ett halvår eller under ett läsår kan det blir svårt för 
undervisande lärare att undervisa på förmånligt och processinriktat som Fountain 
(2007) beskriver gällande undervisning för hållbar utveckling. Inte bara allt 
kunskapsstoff som eleverna ska tillfoga sig har en betydelse utan faktiskt eleverna själva. 
I den mening att elevernas förkunskaper har en stor betydelse för vilket fokus lärarna 
måste lägga på i kurserna de undervisar i. Även gruppsammansättningen av eleverna har 
en betydelse. Huruvida eleverna är ”svaga” eller ”starka” påverkar även det vilket fokus 
man som lärare måste lägga på i kurserna.  
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Ytterligare en sak som kommer upp i min undersökning är att skolans uppdrag och 
övergripande mål ska eleverna enligt Gy 11 utvecklas till samhällsmedborgare som har 
förmågan att göra egna ställningstagande utifrån den värdegrund som vårt samhälle 
bygger på. Vilket innebär att ta avstånd till all kräkning som de kan komma i kontakt 
med som exempelvis gällande genus, etnicitet, religionstillhörighet eller sociala 
förhållanden och visa respekt för sin miljö. Eller att de ska utveckla sina kunskaper 
utifrån etiskt, miljö, internationellt och historiskt perspektiv. Så som Education of 
change (2007) skriver om de olika benen, det kulturella, ekonomisk, ekologisk, och 
sociala. Eller de etiska övergripande frågorna som Öhmans & Östmans (2004) skriver 
om. Eller de sex olika perspektiven som Björneloo (2007) beskriver, politiska, 
ekonomiska sociala, kulturella, hälsofrämjande och ekologiska perspektiven. Eller som 
Hässlöf (2009) skriver om att det handlar om handlingskompetenser. Eller som Sund 
(2008) skriver om att det handlar om socialisation. Handlar inte skolans värdegrund 
kort och gott om att vi ska forma våra elever till goda samhällsmedborgare för en hållbar 
utveckling? Enligt min egen uppfattning är man en god samhällsmedborgare om jag tar 
avstånd från kränkande handlingar och orättvisor i samhället eller min närhet. Jag är en 
god samhällsmedborgare om jag kan ta kritiska beslut kring olika politiska och 
samhällsfrågor och utifrån dem göra mina val i hur jag ska agera. Med detta har jag 
under arbetets gång reflekterat över att samtidigt som just detta enorma ansvar som 
skolan och undervisande lärare äger, blir det mer och mer viktigt i dagens samhälle och 
desto mer kunskapsstoff ska eleverna tillskansa sig.  

6.4 Fortsatta forskning  

Min undersökning jag är begränsad på så sätt att den är gjord på en gymnasieskola med 
17 undervisande lärare och 119 elever i år 1 och 2. Det skulle vara intressant att se om 
samma mönster finns på fler gymnasieskolor i Sverige. Skulle det finnas någon skillnad i 
hur eleverna har svarat i hur de anser att undervisande lärare inkluderar hållbar 
utveckling i undervisningen och om eleverna uppfattar detta.  

Syftet med min undersökning var frän början att undersöka hur lärare inkluderar 
hållbar utveckling i undervisningen och hur eleverna uppfattar detta. Visst kan 
frågeställningarna till viss del räknas som besvarade men verkligheten är mer komplex 
än så.  En fråga som jag har ställt mig under resans gång är om det är av stor vikt att 
eleverna uppfattar att hållbar utveckling genomsyras i skolans verksamhet eller är det 
den själva utvecklingsprocessen som är viktig? Finns det tillräckligt med utrymme för 
undervisning för hållbar utveckling med tanke på ämnets centrala innehåll och 
tidsaspekten? Detta är något jag har diskuterat men det vore intressant att verkligen se 
hur det är ute på skolorna i landet. Vidare skulle det vara intressant att se hur 
undervisningen för hållbar utveckling skiljer sig åt mellan privata skolor och kommunala 
skolor.  

 

 



32 

 

6.3 Etikdiskusson 

Lärare och elever som har medverkat i undersökningen har blivit informerade 
undersökningen via missiv (se bilaga 1 och 2). I samband med att eleverna blev tilldelade 
missivet informerade och förtydligade jag personligen den aktuella informationen.  
Vilket mitt syfte var med undersökningen, att den var frivillig och anonym. Vidare 
informerades om att skolans namn inte kommer att nämnas i undersökningen utan 
kommer att nämnas som en privat gymnasieskola i Mellansverige, att all information 
som skulle framkomma i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt av mig 
personligen. Slutligen informerades eleverna att mitt färdiga examensarbete kommer att 
publiceras i den nationella databasen Diva. Anledningen till att jag muntligt gick genom 
missivet med eleverna var att jag ville säkerställa mig om att eleverna inte skulle 
missförstå något av informationen.  

7. Slutsatser 

 Ämnets karaktär har betydelse för huruvida hållbar utveckling inkluderas i 
undervisningen.  

 I de kurser lärarna anser sig att hållbar utveckling genomsyrar 
undervisningen men inte använder begreppet uppfattar eleverna detta i 
mindre utsträckning.  

 Även om läraren är medveten om vikten av undervisning för hållbar 
utveckling, undervisar många lärare om hållbar utveckling. 
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Bilaga 1- Missiv till lärare  

Hej!  

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka hur gymnasielärare inkluderar hållbar 

utveckling i sin undervisning. Anledningen till att jag tycker detta är intressant är bland 

annat att det har blivit mer tydliga riktlinjer i de nya kursplanerna i Gy:11 från 

Skolverket. Syftet med undersökningen är att se hur lärare inkluderar hållbar utveckling 

i sin undervisning och hur eleverna uppfattar detta i undervisningen.  

Jag hoppas därför att Ni vill medverka i min undersökning. Den kommer att bestå av en 

enkät som Ni lärare på skolan besvarar. Enkäten innehåller kvalitativa frågor. Det tar 

cirka 15 minuter att svara på enkäten. Den är anonym, dock frågar jag vilket/vilka Dina 

undervisande kurser är.  

Anledningen till detta är att jag vill kunna se om det finns några samband mellan 

lärarenkäten och elevenkäten. Men i min rapport kommer jag inte att hänvisa till just 

Din skola, utan att det kommer att stå ”en gymnasieskola i mellersta Sverige”. Dock 

kommer all information som framgår i undersökningen att behandlas konfidentiellt av 

mig personligen.    

Opponering av mitt arbete kommer att ske vid ett opponeringstillfälle där min 

examinator och studenter vid högskolan kommer att kunna ta del av vissa uppgifter om 

de önskar. Men inte några uppgifter som rör anonymitet.  När mitt examensarbete är 

färdigt och godkänt kommer det att publiceras i den nationella databasen DiVA. 

Med vänlig hälsning Jessica Lodestad 

 

Oavsett om Du väljer att medverka eller inte är jag tacksam för att Du 

tagit dig tiden att läsa igenom detta brev. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2- Missiv till elever 

Hej!  

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka hur gymnasielärare inkluderar hållbar 

utveckling i sin undervisning. Anledningen till att jag tycker detta är intressant är bland 

annat att det har blivit mer tydliga riktlinjer i de nya kursplanerna i Gy:11 från 

Skolverket. Syftet med undersökningen är att se hur lärare inkluderar hållbar utveckling 

i sin undervisning och hur eleverna uppfattar detta i undervisningen.  

Jag hoppas därför att Ni vill medverka i min undersökning. Den kommer att bestå av en 

enkät som Ni elever på skolan besvarar. Enkäten innehåller kvantitativa frågor. Det tar 

cirka 15 minuter att svara på enkäten. Den är anonym, dock frågar jag vilket program Ni 

läser och vilka kurser som ingår i programmet. Anledningen till detta är att jag vill 

kunna se om det finns några samband mellan lärarenkäten och elevenkäten. Men i min 

rapport kommer jag inte att hänvisa till just Din skola, utan att det kommer att stå ”en 

gymnasieskola i mellersta Sverige”. Dock kommer all information som framgår i 

undersökningen att behandlas konfidentiellt av mig personligen.   

Opponering av mitt arbete kommer att ske vid ett opponeringstillfälle där min 

examinator och studenter vid högskolan kommer att kunna ta del av vissa uppgifter om 

de önskar. Men inte några uppgifter som rör anonymitet.  När mitt examensarbete är 

färdigt och godkänt kommer det att publiceras i den nationella databasen DiVA. 

 

Oavsett om Du väljer att medverka eller inte är jag tacksam för att Du 

tagit dig tiden att läsa igenom detta brev. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – lärarenkät  

 

Hållbar utveckling i undervisningen 

 

Vilka kurser undervisar du i och i vilken årskurs?  

 

 

Hur inkluderar du hållbar utveckling i din undervisning? 

 

 

Om du anser dig inkludera till hållbar utveckling i din undervisning hur kan 

detta ske? 

 

 

Hur tror du att dina elever uppfattar detta?  

 

 

Anser du att det finns utrymmer för hållbar utveckling i dina kurser? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 - Elevenkät 

 

 

Hur väl stämmer din definition av 
Hållbar Utveckling överens med 
följande påståenden (Ringa in det 
alternativ som stämmer) 

Stämme
r inte 
alls 

 Stämmer mycket väl 

Att alla människor har en god ekonomi 1 2 3 4 5 6 

Att alla människor återvinner det man 
kan 

1 2 3 4 5 6 

Att bara de människor som har råd till 
sjukvård har rätt till det 

1 2 3 4 5 6 

Att alla människor har rätt till sjukvård 1 2 3 4 5 6 

Att alla människor har rätt att gå i skolan 1 2 3 4 5 6 

Att alla människor har rätt till sin 
religion 

1 2 3 4 5 6 

Att alla människor har rätt till sin kultur 1 2 3 4 5 6 

Att vi fördelar jordens resurser väl och 
rättvist 

1 2 3 4 5 6 

Att alla människor har rätt till att kunna 
läsa och skriva 

1 2 3 4 5 6 

Att det är viktigt att ha kunskaper om 
världens historia för att förstå vår 
framtid 

1 2 3 4 5 6 

Att vi måste spara på energi i olika 
former 

1 2 3 4 5 6 

Att ingen människa skall behöva svälta 1 2 3 4 5 6 

Att ekonomin styr världen 1 2 3 4 5 6 
Att politiker styr världen 1 2 3 4 5 6 
Att det är viktigt att vi konsumerar 1 2 3 4 5 6 

Att det är viktigt med en biologisk 
mångfald 

1 2 3 4 5 6 

Att alla människor har lika värde 1 2 3 4 5 6 

Att fossila bränslen bidrar till en ökad 
växthuseffekt 

1 2 3 4 5 6 

Att människan påverkar klimatet genom 
att använda sig av jordens resurser 

1 2 3 4 5 6 

Att alla människor kan bidra med något 
för en Hållbar Utveckling 

1 2 3 4 5 6 

Att vi använder jorden väl i dagens 
samhälle 

1 2 3 4 5 6 

Att vi når en Hållbar Utveckling om det 
finns en balans mellan ekonomiska, 
sociala, kulturella och ekologiska 
faktorer 

1 2 3 4 5 6 

Vilket gymnasieprogram 
läser du? 

Kryssa i ett av 
alternativen 

Samhällsvetenskapliga 
programmet 

 

Ekonomiprogrammet  

Naturvetenskapliga programmet  
 

Årskurs  



 

 

I vilka kurser anser du att lärarna inkluderar hållbar utveckling i undervisningen? 
(Kryssa i det alternativ du anser att lärarna gör detta i undervisningen) 

Samhällsvetenskapliga 

programmet 

Ekonomiprogrammet Naturvetenskapliga programmet 

Tema 1 Tema 1 Tema 1 

Tema 2 Tema 2 Tema 2 

Engelska Engelska Engelska 

Historia  Förestagsekonomi  Fysik 

Idrott och hälsa Historia Historia  

Matematik Idrott och hälsa Idrott och hälsa 

Moderna språk Matematik Matematik 

Psykologi Moderna språk Moderna språk 

Religion Religion Religion 

Samhällskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap 

Svenska Svenska Svenska 

Naturkunskap Entreprenörskap och företagande Biologi 

Filosofi Naturkunskap Kemi 

Geografi Privatjuridik Geografi  

Ledarskap och organisation Psykologi  

Sociologi  Samhällskunskap  

 

 

 

 

 

 

 


