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Skolan har fått i uppdrag att implementera hållbar utveckling i undervisningen. Enligt skolverket 
ska hållbar utveckling genomsyra all utbildning. För att undersöka hur lärande i hållbar 
utveckling har implementerats i undervisningen intervjuade jag sex lärare på en gymnasieskola. 
Lärarna som intervjuades arbetade som naturkunskapslärare, fysiklärare och samhällskunskaps-
lärare. Studien visar att de intervjuade lärarnas syn på vad  hållbar utveckling i undervisningen 
innebär varierar. Flertalet av lärarna i undersökningen anser  att det är viktigt att arbeta med 
hållbar utveckling, men att de saknar stöd samt samarbetsformer för hur undervisningen ska 
bedrivas.   
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1. INLEDNING 

 
FN har deklarerat år 2005 till år 2015 som ett decennium för utbildning om hållbar utveckling.  
Utifrån denna deklaration fick den svenska skolan i uppdrag  att inkludera hållbar utveckling i all 
undervisning. Utbildning för hållbar utveckling innebär att skolan ska utveckla ett 
kunskapsbaserat förhållningssätt mellan människor   men det innebär även ett sätt att förhålla sig 
till hur vi nyttjar naturen och ändliga resurser. Tanken och förhoppningen med pedagogiken är  
att elever gör medvetna val där hållbar utveckling tas med i beräkningen men även att eleverna 
genom ett faktabaserat argumenterande på ett självklart sätt ska kunna medverka i demokratiska 
processer (Lärande om hållbar utveckling, 2004 myndigheten för skolutveckling). 
 
Hur gör då skolan för att ta till sig denna delvis nya pedagogik, märks det någon skillnad i 
undervisningen och i så fall på vilket sätt? Skolverket säger att hållbar utveckling ska genomsyra 
all undervisning i skolan. Vad innebär det i praktiken och kan lärare implementera ett 
hållbarhetstänk i all undervisning?  För att undersöka hur det kan se ut på en gymnasieskola så 
intervjuade jag ett antal gymnasielärare angående hur de undervisar i hållbar utveckling. De 
ämnen jag valde att undersöka var samhällskunskap, naturkunskap och fysik. 
  
Miljöundervisning har enligt Johan Öhman(2006) liksom all annan undervisning förändrats 
genom åren. På 60-talet var tyngdpunkten i undervisningen inriktad på att enbart lära ut fakta. En 
undervisningsform som kallas faktabaserad miljöundervisning. Läraren hade en tydlig och central  
roll i denna undervisningstradition. Undervisningen skedde framförallt genom enkelriktad 
kommunikation. Den kommunikation som fanns var när läraren svarade på frågor. Elevernas roll 
blev att vara passiva mottagare.  På 80-talet hade undervisningen gradvis förändrats. Värderingar 
hade blivit en central och viktig del i undervisningen. Öhman skriver att detta innebar att eleverna 
skulle ta ställning utifrån miljöetiska och moraliska ståndpunkter. Trots att det kan låta som en 
stor skillnad mot den tidigare faktabaserade undervisningen så var den vetenskapliga kunskapen 
fortfarande basen i undervisningen. Syftet var   bland annat   att lära elever att handla på ett 
miljövänligt sätt. Det kritiska tänkandet kommer först på 90-talet med nästa förändring till dagens 
system med undervisning i hållbar utveckling. Skillnaderna mot tidigare miljöundervisning är 
framförallt att man inkluderar flera aspekter. Hållbar undervisning betonar särskilt individernas 
roll i de val man gör. Undervisningen syftar till att eleverna aktivt och kritiskt själva ska lära sig 
värdera olika alternativ och ta ställning. Olika vetenskapliga uppfattningar, erfarenhetsbaserade, 
moraliska och estetiska aspekter ska ligga till grund för dessa ställningstaganden.   
 
Öhman (ibid) skriver vidare att hållbar utveckling är en pedagogik som är ämnesövergripande till 
sin karaktär. Det är skillnad att undervisa om hållbar utveckling eller i hållbar utveckling. Att 
undervisa om hållbar utveckling kan man göra på ett faktabaserat sätt, i stort sett likadant som 
den tidiga miljöundervisningen. Undervisning i hållbar utveckling däremot är ett pedagogiskt 
förhållningssätt som kräver att man har ett kritiskt tänkande och tar ställning  utifrån flera 
aspekter. Eleverna måste lära sig att värdera olika alternativ. Detta gör att även utvärderingen av 
studieresultaten skiljer sig från det rent faktabaserade. Det finns inte rätt eller fel slutsatser. Det är 
bara olika ställningstaganden baserade på hur man värderar fakta. Betygsbedömningen måste 
utgå från hur väl underbyggda argumenten är som man framför, samt hur olika fakta har 
värderats i argumentationen. Ett problem är att många lärare känner sig osäkra på vad 
undervisning i hållbar utveckling egentligen innebär. På en enkätundersökning som Öhman 
gjorde bland gymnasielärare visade det sig att endast 34 % av lärarna bedrev undervisning i 
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hållbar utveckling. Många lärare ansåg att miljöundervisningen hade stagnerat. Troliga orsaker 
angavs vara ökade sociala problem, större klasser och minskade anslag till skolan. (Öhman ibid) 
 
Ett av skolans uppdrag är att inkludera hållbar utveckling i samtliga ämnen. De styrmedel för hur 
verksamheten ska bedrivas i skolan utgörs av skollagen, läroplaner samt kursplaner. Dessa fast-
ställs av riksdag och regering. Kursplanerna visar målen för respektive ämne eller kurs. När det 
gäller hållbar utveckling i gymnasieskolan så finns det flera olika målsättningar i läroplanen. I 
läroplanen för den frivilliga skolformen står bland annat följande  
”Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva kan 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Läroplan, 
examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, Skolverket 2011, sid 7).    
 
Läroplanen tar även upp andra sidor av hållbar utveckling som sociala aspekter, demokrati, 
holistisk syn och kritiskt tänkande. För att kunna ta itu med miljöproblem både på lokal som 
global nivå krävs det att man väger samman många aspekter och komplexa samband. De olika 
aspekterna av hållbar utveckling ses ofta som seperata problem. Samhällsaspekter och 
demokratifrågor har ofta inte belysts i samband med miljöfrågor i Sverige. Därför är det bra att 
dagens elever får lära sig ett kritiskt förhållningssätt genom att väga samman flera sidor av ett 
problem. Det finns många olika sätt att betrakta t. ex. miljöfrågor, framförallt om man ser det ur 
en global synvinkel. Kan man t.ex. ställa samma krav på reningsprocesser inom industrin för 
länder i tredje världen som man gör för länder i västvärlden? Det långsiktigt hållbara är inte alltid 
den enklaste eller snabbaste lösningen.  
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2. BAKGRUND 

 

2.1  SKOLLAGEN 

Skolan lyder under skollagen som stiftas av riksdagen. Lagen anger nationella mål och riktlinjer 
för hur verksamheten i all skolverksamhet skall vara utformad. Skollagen reglerar hur verksam-
heten i skolan ska vara utformad samt vilka övergripande utbildningsmål skolan ska ha. 
 
 I skollagen står det bland annat följande: ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor.”  
(Skollagen, första kapitlet  femte paragrafen http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-lagar/ Lagar/ 
Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/)  
 
I den avvecklade Myndigheten för skolutveckling (2004) står att arbetet med hållbar ut-veckling 
bör genomsyra hela skolans undervisning och vara som ett eget ämne. Hållbar utveckling ska  
inte finnas under bestämda undervisningsformer utan begreppet bör   ingå i all skolverksamhet. 
Hållbar utveckling bör integreras i hela skolan exempelvis genom att skolans personal 
källsorterar tillsammans med eleverna och att skolan handlar in miljömärkta varor. För själva 
verksamheten som bedrivs har regering och riksdag fastställt nationella läroplaner, mål och 
riktlinjer. Varje kommun avgör sedan hur skolverksamheten ska bedrivas så länge man följer de 
övergripande målen för verksamheten. I detta arbete har jag undersökt ämnes- och läroplaner för 
gymnasieskolan ( Skolverket 2011) i kurser för naturkunskap, samhällskunskap och fysik. 
 
 
2.2  LÄROPLANER 

Läroplaner för gymnasieskolan reglerar verksamheten på gymnasieskolor. Flera olika områden 
som är viktiga för hållbar utveckling lyfts fram som värdegrund, miljö, demokrati, jämlikhet och 
mänskliga rättigheter. Ett kritiskt tänkande är också något som poängteras likväl som att eleverna 
ska använda ny kunskap för att lösa problem. Sammantaget är det många aspekter som är helt i 
linje med undervisning i hållbar utveckling. I läroplanen står bland annat följande  
 ”Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet 
att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och 
påverka sin samtid” Skolverket ( ibid, sid 126). 
Läroplanerna innehåller även aspekter kring hållbar utveckling som exempelvis demokrati, 
sociala aspekter och kritiskt tänkande. 
 
Undervisningen i ämnet naturkunskap ska bland annat ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: 
  
1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden 
och formulera olika handlingsalternativ. 
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar 
utveckling. (ibid) 
 
Läroplanen för gymnasieskolan Gy 2011 anger olika examensmål för 18 nationella program.  I 
denna undersökning har jag intervjuat lärare på det naturvetenskapliga programmet   

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-lagar/%20Lagar/%20Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-lagar/%20Lagar/%20Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
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I examensmål för det naturvetenskapliga programmet i Gy 2011 står bland annat följande: 
”Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar 
förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. 
Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och 
kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.”   
Skolverket (ibid, sid 47). 
Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har 
påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar 
utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i 
samhället. Målet visar på vikten av förståelse för hållbar utveckling och hur viktigt det är att 
kunna belysa frågor från flera aspekter, Skolverket (ibid). 
 
 
2.4  KURSPLANER  FÖR GEMENSAMMA ÄMNEN PÅ GYMNASIET 

Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, 
samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk är gymnasiegemensamma ämnen. För 
alla ämnen ska hållbar utveckling finnas som integrerad del av målsättningen för undervisningen 
I Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 finns 
kursplan för naturkunskap 1 A. I denna står bland annat följande ” Ämnet naturkunskap är till sin 
karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet 
behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där 
naturvetenskap möter samhällsvetenskap. I kursen naturkunskap 1 a som finns på alla 
yrkesprogram finns följande målsättning med kursen ”Undervisningen i kursen ska behandla  
olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet.” Skolverket (ibid, sid 127). För kursen naturkunskap 1b 
höjs kraven något, här finns bland annat följande målsättningar: Frågor om hållbar utveckling: 
energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, Resursutnyttjande och ekosystemens 
bärkraft.  Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, 
resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet, Skolverket (ibid). 
 
 
2.5 SAMMANFATTNING 
Årtiondet mellan 2005 och 2015 har av FN  utsetts som decenniumet för hållbar utveckling. 
Skolan har fått i uppdrag att införliva hållbar utveckling i undervisningen. Ämnet är tänkt att 
finnas med i samtliga ämnen och genomsyra all undervisning.  Elever ska utifrån ett faktabaserat 
argumenterande kunna göra medvetna val med hållbar utveckling som bas. Pedagogiken innebär 
att eleverna måste tänka kritiskt, värdera olika alternativ vilket gör att det inte alltid finns ett rätt 
svar. Som lärare måste man istället se hur väl underbyggd argumentationen är och hur fakta har 
värderats.   

I skolans styrdokument som utgörs av skollag, läroplaner och kursplaner finns olika aspekter av 
hållbar utveckling medtagen.  Skollagen slår fast att  utbildningen ska utgå från människors lika 
värde och solidaritet mellan människor. Läroplanen tar upp hållbar utveckling från flera olika 
aspekter som  demokrati, sociala aspekter, holistisk syn och kritiskt tänkande.  Kursplaner visar 
målen för respektive ämne eller kurs och innehåller flera olika målsättningar med bäring på 
hållbar utveckling. För ämnet naturkunskap på gymnasiet finns kursplaner där eleverna ska ha 
kunskap av olika aspekter av hållbar utveckling, t.ex konsumtion, resursfördelning, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet. 
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3. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

 
3.1 SYFTE 

FN har deklarerat år 2005 till år 2015 som ett decennium för utbildning om hållbar utveckling.  
Utifrån denna deklaration fick den svenska skolan i uppdrag  att inkludera hållbar utveckling i all 
undervisning. Syftet med denna undersökning är att studera om lärare undervisar i hållbar 
utveckling på en utvald gymnasieskola. Syftet är också att undersöka om dessa lärare anser att det 
finns problem med undervisningen i hållbar utveckling. 
 
3.2 PROBLEMFORMULERING 

Utifrån studiens syfte ställs följande frågor: Hur har samhällskunskapslärare, fysiklärare och 
naturkunskapslärare inkluderat hållbar utveckling i sin undervisning? Finns det några hinder för 
att inkludera undervisning i hållbar utveckling? Vilka problem finns det för att inkludera hållbar 
utveckling i undervisningen? 
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4. TEORETISK BAKGRUND  
 
I detta kapitel definieras begreppet hållbar utveckling och dess olika perspektiv. Här redovisas 
även de styrmedel som finns för skolan och hur hållbar utveckling har införlivats i dessa. I 
kapitlet redogörs även för miljöundervisningens traditioner samt en bakgrund till varför skolan 
har fått i uppdrag att undervisa i hållbar utveckling. Kapitlet består av definition av hållbar 
utveckling (4.1)ur ett ekonomiskt perspektiv (4.1.1), socialt perspektiv (4.1.2)samt ekologiskt 
perspektiv(4.1.3). Kapitlet avslutas med exempel på undervisningstraditioner(4.2) samt tidigare 
forskning (4.3). 
 

4.1 DEFINITION HÅLLBAR UTVECKLING 

Begreppet hållbar utveckling myntades 1980 av IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) men blev allmänt känt i och med Brundtlandkommisionens rapport ”Our common fut-
ure” i mars 1987.   I denna rapport definierar man hållbar utveckling som att man tillfredställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
En vidareutveckling av rapporten ledde till rapporterna Caring for the earth (1991) samt Agenda 
21 (1992). Hållbar utveckling omfattar förutom det ekologiska perspektivet även 
samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv (myndigheten för skolutveckling 2004).  
 
Riodeklarationen betonar helhetssyn och det nödvändiga samspelet mellan social, kulturell, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.(Ekologisk hållbarhet, skr 1997/98:13)  
1997 gjorde FN en uppföljning av Riokonferensen. Syftet med mötet var bland annat att försöka 
uppnå en gemensam politisk skrivelse om hur arbetet skulle fortsätta, man kom bland annat fram 
till senast 2002 skulle alla medlemsländer ha nationella strategier för hållbar utveckling. 
5 år senare blev det ett nytt möte i Johannesburg. Åter igen så tog man upp Agenda 21 och 
håll(avhandlades i Johannesburg var behovet av att stötta och utveckla forskning samt 
teknikutveckling för hållbar utveckling i fattiga länder (Regeringen 2002/03:29,Johannesburg, 
FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling) 
 
Ytterligare två år senare  i december2009 enades FN:s generalförsamling om en resolution om 
hållbar utveckling och Agenda 21. Ett nytt FN-möte ägde rum den 20 juni i Rio de Janeiro, 
Brasilien 2012. Även på detta möte diskuterades  hållbar utveckling och speciellt  att   satsa 
vidare på grön ekonomi. En politisk modell som lanserades 2008, i vilken man satsar på gröna 
näringar ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.Vidare avhandlades fattigdomsbekämpning samt 
de institutionella ramarna för hållbar utveckling 
FN:s medlemsländer enades slutligen kring ett dokument med  följande resultat:  
 

 stärka fattigdoms- och rättighetsperspektivet.  

 etablera hållbarhetsmål för energi, vatten och livsmedelsförsörjning.  

 ett  tioårigt ramverket för hållbar produktion och konsumtion.  

 arbeta vidare med hållbarhetsperspektivet i hållbara städer.  

 förstärka den internationella miljöförvaltningen  samt   

 etablera ett högnivåforum för hållbar utveckling. 
http://www.regeringen.se/sb/d/3807/a/196944) 

 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/3807/a/196944
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När det gäller utbildningsdelen av hållbar utveckling så har utbildningsministrarna i länderna runt 
Östersjön enats om en handlingsplan för vad hållbar utveckling ska innebära för 
skolverksamheten. (Agenda 21 för utbildning för hållbar utveckling i Östersjöområdet-Baltic 
21E, 2002) 
I riktlinjerna kan man bland annat läsa att hållbar utveckling är grundläggande i ett samhälle för 
att utveckla en livskraftig demokrati och ett aktivt medborgarskap. Det föreslås bli ett av 
huvudmålen för hela utbildningssystemet och ingå som en naturlig del i alla skolämnen. I 
pedagogiken för hållbar utveckling ska man kritiskt granska konsekvenserna av sitt handlande. .  
Ett kritiskt granskande av konsekvenser av olika alternativ innebär att de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga områdena måste behandlas på ett samordnat sätt så att de ömsesidigt stärker 
varandra. För att det ska fungera måste samspelet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap 
stärkas i skolan.  (Myndigheten för skolutveckling   2004). 
 
Skolverket har i en årlig redovisning av regleringsbrevet till utbildningsdepartementet utvecklat 
sin syn på lärande, utbildning och hållbar utveckling. Definitionen innefattar    
    

 Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande arbetssätt.   

 Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs 

 Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det lokala. 

 Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens form 
och innehåll. 

 Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. 

 Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 
handlingsberedskap. 

 Utbildningens process och produkt är båda viktiga. Samtliga karaktärsdrag bör vara 
närvarande för att utbildning ska kunna bidra till en hållbar utveckling. (Skolverket Dnr 
84-2012:386) 

 
Tokning av hållbar utveckling 
Tolkningarna vad hållbar utveckling innebär har varit många. En tolkning kopplad enbart till 
miljöperspektivet skriver Stenmark om. Tolkningen handlar om hur människor behandlar  
naturen det vill säga andra arter och hela ekosystem, istället för vilket förhållningssätt man har 
gentemot andra människor. (S, Stenmark: 2000 Miljöetik och miljövård). 
Stenmark delar upp miljöperspektivet i två delar varav den ena utgår från människors behov, en 
människocentrerad miljöetik. Det andra perspektivet utgår från naturen och dess förutsättningar, 
och är då istället en icke människocentrerad miljöetik. Den människocentrerade miljöetiken 
liknar Riokonventionens tolkning och innebär ”att det inte enbart är behov hos de människor som 
nu lever, som miljövården bör ta hänsyn till utan också framtida mänskliga generationers behov.” 
(Stenmark:2000 sid.30)  
I likhet med Riokonventionen konstaterar Stenmark att vi måste se till att efterkommande 
generationer har samma förutsättningar och resurser som vi.  Där tillgång till rent vatten och luft 
samt en i övrigt frisk miljö är självklara rättigheter. 
 
Motsatsen en icke-människocentrerad miljöetik innebär att naturen har ett egenvärde som man 
ska bevara för naturens egen skull. Det innebär att man inte får exploatera naturen. Inom den 
icke-människocentrerade miljöetiken anser man att allt levande har rätt till ett bra liv, därför 
måste man vara medveten om de effekter våra handlingar har på naturen. 
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Stenmark menar att det som skiljer den människocentrerade miljöetiken från den icke 
människocentrerade centrerade miljöetiken är att ”medan förespråkare för en hållbar utveckling 
vill värna naturen för människan, vill miljöbevarare helt enkelt värna naturen mot människan” 
(Stenmarks: 2000 s.74). Då människan är en del av naturen så är det enda långsiktigt hållbara 
alternativet att människan lever i samklang med naturen, om man gör det för människans skull  
eller för naturens har mindre betydelse.   
En långsiktigt hållbar utveckling måste ske på naturens villkor. En natur i balans är en 
förutsättning för långsiktig hållbarhet för allt levande på jorden i vilket människor ingår. 
Människor kan inte ses som separerad från naturen. T Persson skriver att i ett uthålligt samhälle 
krävs att negativa förändringar av mark, vatten och luft undviks eller minimeras. Det räcker inte 
att ta itu med miljöproblem när de väl uppstått. Det gäller att förebygga dem. (T, Persson, 
Miljökunskap 2000) 
 
4.1.1 HÅLLBAR UTVECKLING UR ETT EKONOMISKT PERSPEKTIV 

En vanlig uppfattning är att miljö och ekonomisk tillväxt står i ett motsatsförhållande. Då menar 
man bland annat att de som tar miljöhänsyn för sina anställda samt för den yttre miljön med 
effektiv rening missgynnas till fördel för de som struntar i miljön. 
Miljöekonomen Håkan Phil menar istället att de företag som har ett högt utvecklat miljöansvar 
gynnas på lång sikt. En hög tillväxt kan till exempel innebära nya varor som är mer förädlade än 
de gamla. En hållbar utveckling behöver därför inte medföra högre kostnader och en lägre 
tillväxt, det kan istället  bidra  till att produktionen utvecklas. Valet måste inte stå mellan miljö 
och tillväxt. Det finns tillväxt med tilltagande miljöskador, som man tyvärr kan se i många 
utvecklingsländer. En utveckling utan hänsyn till miljö eller anställda med så hög produktion som 
möjligt, men det finns även tillväxt med hänsyn till miljön. Tillväxt kan få en långsiktigt hållbar 
inriktning om man samtidigt ser till att skydda allmänna tillgångar. (H. Phil Miljöekonomi 2003).  
 
Tyvärr medför bristen på ekonomisk helhetssyn att man kan uppfatta ekologi och miljö som 
problem och kostnader vilket innebär att de långsiktiga ekonomiska vinsterna ofta får stå tillbaka 
för kortsiktig vinning. En förutsättning för global ekonomisk rättvisa är att kortsiktig vinning inte 
får ske på bekostnad av det långsiktigt ekologiskt hållbara.  
För att nå global hållbar utveckling i  tillverkningsindustrin  krävs en resursfördelning i syfte att 
ge utvecklingsländerna ekonomiska förutsättningar att kunna väga in ett miljöansvar.  
 
Ett problem i sammanhanget är att vi som konsumenter inte kan se hela produktionskedjan och 
väga in vilket miljöansvar producenterna tagit, detta har bland annat lett till flera så kallade 
miljöskandaler när granskande reportrar slagit larm om lokala arbetsmiljöförhållanden eller stora 
miljöutsläpp tidigt i produktionsleden. Grundprincipen för att utveckling ska anses hållbar är att 
kommande generationer inte ska lämnas med sämre levnadsbetingelser än dagens. Den 
ekonomiska tillväxten måste styras så att den långsiktigt inte skadar naturen. Misshushållning 
med allmänna tillgångar gör att framtida generationer lämnas med sämre förutsättningar än 
dagens vilket innebär att ett hushållande med allmänna tillgångar även är en fråga om rättvisa 
mellan generationer. (Phil 2003) 
 
Ekonomisk rättvisa är alltså inte bara en fråga om rättvis fördelning mellan västvärlden och 
utvecklingsländerna utan även en fråga om att ge rättvisa förutsättningar för framtida 
generationer.  För att kunna bedöma på vilket sätt naturen påverkas av olika verksamheter krävs 
ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Den industrialiserade världen har betydande miljöskulder 
till kommande generationer. I Sverige är beloppet på väg mot 300 miljarder kr och ökar. 
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Förändringarna ligger i att bättre samordna ekonomisk och ekologisk planering med användning 
av nu känd teknik och utveckling av ny. Större krav på moral och etik kommer att krävas av 
människor i beslutande ställning. (Persson 2000) 
 
 
4.1.2 HÅLLBAR UTVECKLING UR ETT SOCIALT PERSPEKTIV 

Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv handlar framförallt om att alla ska ha samma 
förutsättningar. Det går inte bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som bygger på orättvisa. De 
olika perspektiven som ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling vävs ihop. 
Det måste vara rättvisa mellan generationer. Framtida generationer ska inte ha sämre 
förutsättningar än dagens generationer. I princip krävs det att negativa förändringar av mark, 
vatten och luft undviks eller minimeras. Det handlar om rättvis fördelning av resurser mellan 
olika länder, som exempel så konsumerar varje amerikan i snitt 300 liter vatten per individ och 
dag, motsvarande siffra för Indien är 25 liter och för Sverige 180 liter. (Persson 2000)  
 
Vi kan självklart inte kräva att utvecklingsländerna tar ett större ansvar för miljön än vad 
västvärlden gör, varför en omfördelning av ekonomiska resurser krävs för att dessa länder ska ges 
möjlighet att ta ansvar för miljön i sin ekonomiska tillväxt. Det handlar även om rättvisa mellan 
könen. Det är inte långsiktigt hållbart att män och kvinnor får olika löner för samma typ av 
arbete, eller att kvinnodominerade yrken generellt sett har lägre löner än mansdominerade. 
 
 
4.1.3 HÅLLBAR UTVECKLING UR ETT MILJÖPERSPEKTIV 

Den industrialisering som ligger till grund för det västerländska samhället gjordes genom ett 
storskaligt utnyttjande av fossil energi. Beräkningar som gjorts visar att 90 procent av världens 
nuvarande energianvändning baseras på fossil energi, denna energikälla är inte en förnyelsebar 
energikälla och därför inte långsiktigt hållbar. (Skolverket, Hållbar utveckling i skolan 2004). 
 
Naturvårdsverket har satt upp olika miljömål för att minska utsläppen och för att inte lämna över 
våra miljöproblem till kommande generationer (http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Sveriges-miljomal/).  
Miljömålen är uppdelade i etappmål, generationsmål och miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket har 
satt upp som etappmål att utsläppen av fossila bränslendet i Sverige ska vara 40 % lägre år 2020  
än utsläppen år 1990. Som generationsmål med koppling till energianvändning finns målet att 
andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på 
miljön.  
 
När det gäller frågor om biologisk mångfald har den mänskliga påverkan på naturen  ökat under 
det senaste århundradet, men som fenomen är det inte nytt. Genom miljöhistorisk forskning har 
man kunnat konstatera att även så kallade naturfolk har haft stor påverkan på sin omgivning. 
Tidiga indianer i Amerika har troligen utrotat djur som tapirer, sabeltandade tigrar, mammutar 
och jättevargar. Aboriginer i Australien har likaså troligtvis utrotat djur som jättekängurus och 
punglejon. På ön Madagaskar fanns det tidigare gigantiska elefantfåglar som även de troligen 
utrotats av urbefolkning. Listan kan göras längre. Människor har i olika kulturer och tidsåldrar 
utrotat arter,eller förutsättningar för arter genom att hugga ner skogar eller förstöra 
häckningsplatser. Orsakerna är antingen till föda eller för att de konkurrerat om föda. (S, Sörlin, 
A, Öckerman Jorden är en ö Natur och kultur 1998).  
 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
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När man får ökad kunskap om det förflutna kan man jämföra med dagens situation och se både 
likheter och olikheter. Det är flera faktorer som skiljer dagens utrotning mot det som skett 
tidigare. I dag är utrotningen global, Hastigheten med vilken djurarter utrotas är avsevärt 
snabbare och antalet arter som utrotas saknar motstycke i jordens historia. För vissa arter är 
orsakerna till utrotning fortfarande jakt, men för det stora flertalet rör det sig om 
miljöförändringar som förstörda habitat, miljögifter eller klimatförändringar. Utrotningen av arter 
gör att balansen i ekosystemen som djuren ingår i förändras när invandrade arter fyller de luckor 
som uppstår när en art försvunnit.  Arter följer med människor och introduceras i nya ekosystem 
villket kan få förödande följder för lokal fauna och flora. Exempel på sådana invasiva arter är 
t.ex. kaniner i Australien samt råttor och katter i den tropiska övärlden. I Sverige finns också flera 
exempel t.ex. mink som har stor påverkan på häckande sjöfågel. Med ökade klimatförändringar 
förskjuts även utbredningsområdena för många arter vilket även det påverkar ekosystemen 
liksom hybridiseringseffekter mellan inhemska och invandrade arter vilket ställt till stora problem 
inom bland annat jordbruket. Att känna till de stora förändringarna i människors naturutnyttjande 
ger förutsättningar för handlingsberedskap. (Skolverket 2004) 
 
Hållbar utveckling är ett etiskt ställningstagande. Olika typer av Miljömoral och miljöetik har 
funnits sedan antiken. Aristoteles konstaterade att ju fler som har något gemensamt desto mindre 
omsorg kommer man som enskild att ägna det. Man bryr sig mest om sitt eget och mindre om det 
som är gemensamt. Så länge tillgångar finns i överflöd kunde de vara allmänna utan att 
misshushållning uppstår. (Phil 2003)  
David Hume formulerade teorin de allmänna tillgångarnas tragedi 1740 som i stort sett bygger på 
Aristoteles tankar. Den globala uppvärmningen är ett modernt exempel på de allmänna 
tillgångarnas tragedi. Vi vet alla att vi måste ändra beteende för att minska vår klimatpåverkan, 
mindre bilåkning, mer kollektivtrafik, tänka på vad vi handlar och så vidare. Problemet är att 
vinsten för klimatet är så ofantligt liten i förhållande till den uppoffring vi gör med ändrade 
beteenden att vi låter bli. Luft, vatten och jord har globalt sett sedan industrialismens intåg i 
mitten av 1700-talet till våra dagar utnyttjats utan något större ansvarstagande. När man använder   
allmänna tillgångar så blir det individuellt rationella ett kollektivt slöseri. Det som är nytt i 
begreppet hållbar utveckling är sammankopplingen mellan socialt samhällstänkande, ekonomi 
och miljötänkande. För att komma till rätta med miljöproblem måste man ta hänsyn till alla tre 
dimensionerna. (Stenmark 2000) 
 
Skillnaden i perspektiv leder till olika tolkningar av frågorna om varför miljöskador finns och vad 
som bör göras. Grovt generaliserat så kompletterar naturvetare och samhällsekonomer varandra 
då naturvetare kan påvisa problem genom att peka på effekter i fysiska, biologiska och 
hälsomässiga termer. Samhällsekonomer väger in vilka för och nackdelar en reducering av 
miljöpåverkan har på samhället och de utövare som orsakar miljöpåverkan.  
Enligt miljöekonomen Håkan Pihl kan man inte alltid söka efter optimala lösningar vid negativ 
miljöpåverkan. Det bästa handlandet får ibland ersättas av ett satisfierande handlande. Vilket 
innebär att då man inte kan invänta all tänkbar information eller möjliga alternativ får man söka 
efter en tillfredställande lösning. Med begränsad information är det rationellt att sträva efter 
acceptabla nivåer istället för optimala. Det viktiga i sammanhanget är att förutsättningarna för 
kommande generationer har samma förutsättningar som nu levande. Den ekonomiska tillväxten 
måste styras så att den anpassas till det synsättet. (Phil 2003).  
Med tanke på de stora miljöproblem som finns idag så har kraven på reducering av negativ 
miljöpåverkan på utövare historiskt sett varit för lågt ställda. Samhällsekonomisk tillväxt har 
generellt sett alltid vägt tyngre än kraven på ökad reducering av miljöutsläpp.  
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4.2 UNDERVISNINGSTRADITIONER 

Miljöundervisningen kan delas upp i olika utbildningsfilosofier. De tre största som dominerat 
senare delen av 1900- talet och början av 2000-talet är essentialism, progressivism och 
rekonstruktionism. De tre filosofierna bildar sin tur tre olika typer av undervisning som 
faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och undervisning om hållbar 
utveckling. 
 
Essentialismen innebär att undervisningens innehåll ska utgöras av vetenskapliga fakta och 
synsätt. Här är ämnet det centrala och målet med undervisningen är framförallt att förmedla 
vetenskapliga begrepp och modeller. Läraren ska framförallt förmedla kunskap och svara på 
ämnesrelaterade frågor. Det viktiga är att läraren är ämneskunnig, pedagogiken kommer i andra 
hand.  
 
Progressivismen  är en annan undervisningsmetod där grundtanken är att man utgår från elevens 
intressen och behov.  I denna pedagogik fäster man stor vikt vid samarbete och problemlösning 
som essentiella delar av lärandeprocessen.  Det är framförallt genom direkta erfarenheter av 
samhället och naturen som eleverna ska utveckla sin kunskap. 
 
Rekonstruktivism syftar till att eleverna ska utveckla sin kunskap genom att lära sig ett kritiskt 
tänkande. Olika synsätt och hur de förmedlas diskuteras i undervisningen. Genom att lära 
eleverna ett kritiskt tänkande skapas förutsättningar till en demokratisk utveckling i samhället. 
 
Faktabaserad miljöundervisning 
En undervisningsmetod som växte fram framförallt under 60 och 70 -talet. I denna form av 
miljöundervisning så  är vetenskapliga fakta grunden för kunskapsprocessen.  Miljöproblemen 
ses som ett problem som man kan lösa om man har alla fakta. En målsättning är kunna 
kontrollera följderna av ett utnyttjande av naturtillgångarna på ett sådant sätt att förutsättningarna 
för människans välfärd kan tryggas. Denna utbildningsmetod ansluter framförallt till 
essentialismen. Undervisningen baseras på en förmedling av pedagogiskt tillrättalagda 
vetenskapliga fakta och begrepp. Utifrån dessa fakta förväntas eleverna ta ställning och handla. 
 
Normerande miljöundervisning  
På 80-talet   började man använda värdebegrepp i större utsträckning i undervisningen. 
Pedagogiken i en normerande miljöundervisning  bygger på miljömoraliska ställningstaganden 
och en kunskapsbaserad argumentation. Det finns ett rätt sätt att agera som ska läras ut. 
Vetenskaplig kunskap ses som normerande och ska leda till bestämda handlingar utifrån vissa 
värderingar. Undervisningen syftar till att eleverna ska lära sig handla miljövänligt utifrån ett 
visst perspektiv. Denna typ av undervisning kan ses som en kombination av essentialism och 
progressivism då man använder sig av både vetenskapliga fakta som ett problemlösande 
arbetssätt.   
 
Undervisning i hållbar utveckling  
Denna form av undervisning kom till på 90 - talet efter Rio konventionen och Agenda 21. 
Denna pedagogik menar att miljöproblemen kan ses som sociala konstruktioner där människor 
utifrån olika synsätt och värderingar väljer att betrakta något som miljöproblem eller inte. 
Miljöbegreppet utgör endast en del problemet och är därför till stor del ersatt av begreppet hållbar 
utveckling, som definieras som såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. 
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Ett större ansvar läggs på individen, vars roll som konsument betonas. I undervisningen 
förekommer flera olika typer av arbetssätt beroende på   karaktär och problem på det som 
undervisas. En viktig del är samtalet där olika uppfattningar lyfts fram och diskuteras. Förutom 
olika vetenskapliga uppfattningar och aspekter lyfts även erfarenhetsbaserade, moraliska och 
estetiska aspekter fram. Syftet med undervisningen är att eleverna aktivt och kritiskt värderar 
olika alternativ och tar ställning. Undervisningen har en rekonstruktivistisk karaktär 
(Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola, Skolverket 2001). 
 

4.2.1  UNDERVISNINGSMETODER HÅLLBAR UTVECKLING   

Flera skolor har delat med sig av sina erfarenheter från undervisning i hållbar utveckling. Ett bra 
exempel är Malmö högskola som har skapat en hemsida med exempel på hur man kan arbeta 
(http://www.hutiskolan.se/metoder.html). Skolan  har delat upp undervisningen i flera sätt att 
arbeta på. 
  
1.  Storyline är att undervisa i form av berättelse som gemensamt skapas av lärare och elever i 
klassrummet. Eleverna arbetar med en berättelse och skapar olika karaktärer. Berättelserna 
utspelar sig på en speciell plats och tid och har olika karaktärer. 
 
2.Värderingsövningar  En undervisningsmetod där elever får lära sig att värdera och ta ställning 
till olika påståenden och argument. Man kan också få argumentera gentemot andra för sina 
ställningstaganden 
 
3.Rollspel är ett sätt att lära ut på som i bästa fall kan göra komplexa frågor mer begripliga och 
intressanta. Ett rollspel som blivit populärt i många skolor är ett FN-rollspel där eleverna antar 
roller som ambassadörer för något av FNs medlemsländer. Genom förhandlingar försöker man 
finna lösningar på olika internationella problem. 
 
4.Simulering är ett sätt att förenkla verkligheten så att den blir mer begriplig. Simulering kan 
också vara en typ av rollspel där man efteråt beskriver känslan av den upplevda aktiviteten ,vad 
som hände och vad man tycker att simuleringen gick ut på. 
 
5.Utomhuspedagogik är undervisning utomhus under olika årstider och miljöer vilket kan leda till 
ökad förståelse och bredare kunskap om framförallt natur och miljöfrågor. Utomhuspedagogik 
kan även ge andra pedagogiska möjligheter som man inte har möjlighet att få i ett klassrum. 
 
4.3 TIDIGARE FORSKNING 

Hållbar utveckling är en undervisningstradition som är tämligen ung, men trots det så finns det en 
del forskning kring hållbar utveckling i skolan. I rapporten ”Att lära för hållbar utveckling” 
(Statens offentliga utredningar 2004:104) står det att lärare har svårt att integrera sociala, 
ekonomiska och ekologiska faktorer i undervisningen. Det vanligaste lärandet sker fortfarande 
ämnesvis. Temaarbete förekommer men är inte speciellt vanligt på de flesta skolor. Detta visar   
att man inte använder pedagogiken om hållbar utveckling i större omfattning, då ett 
ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt är en av de saker som utmärker denna pedagogik. 
Gymnasielärare undervisar fortfarande i hög utsträckning på ett faktabaserat sätt. Det som 
utmärker en faktabaserad undervisning är att miljöproblem ses som vetenskapliga och 
teknologiska problem. Målsättningen med undervisningen är att lära ut vetenskapliga fakta och 
modeller (SOU 2004:104; Att lära för hållbar utveckling ) 
 

http://www.hutiskolan.se/metoder.html
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Skolverket genomförde   en enkätundersökning bland 1097 lärare för att undersöka om de 
undervisar i hållbar utveckling. Av de tillfrågade lärarna svarade bara 9 % att de undervisade i 
hållbar utveckling och endast 4 % svarade att hållbar utveckling genomsyrade deras 
undervisning. De intervjuade lärarna angav att de upplevde att miljö och hållbar utveckling är ett 
lågt prioriterat perspektiv av skolledning och myndigheter (hållbar utveckling i skolan, skolverket 
2002) 
 
I syfte att finna orsakerna till varför så få lärare undervisar i hållbar utvecklings så intervjuades   
27 skolledare.  
De angav orsaker som: 
1. miljöfrågornas minskade utrymme i samhällsdebatten 
2. andra viktiga frågor som mångkulturalitet och mobbing 
3. ökad satsning på baskunskaper i Svenska, Engelska och matematik  
4. ökade sociala problem i skolan   
 
I undersökningen gav lärare och skolledare förslag till hur man kan förändra undervisningen. Den 
viktigaste faktorn som framhölls var tid. Tid att utveckla miljöundervisningen och tid för att 
tillägna sig egen kunskap, tänka, diskutera och samarbeta. I det dagliga arbetet prioriteras 
naturligt nog akuta sociala problem innan man börjar diskutera en utveckling av undervisningen. 
En hög arbetsbelastning i kombination med att fortbildning i miljö har låg prioritet är också 
bidragande orsaker. De flesta lärare och skolledare tycker dock att det är viktiga frågor och man 
tycker att undervisning om miljöfrågor är något av det dåliga samvetet. (Skolverket 2002) 
 
I en studie av innehållet i hållbar utveckling undersökte Inger Björneloo mångfalden av 
undervisning i hållbar utveckling. Hon intervjuade lärare som har läst fortbildningskurser i ämnet 
och undersökte hur de undervisar. En intressant reflektion av undersökningen är att de undersökta 
lärare som arbetar med hållbar utveckling uttrycker frustration över ämnesuppdelade scheman 
och fragmentarisk kunskapsmätning. De tycker att det är svårt att mäta den ämnesövergripande 
undervisningen med prov och betyg eftersom de ofta inriktar sig på mätbara kortsiktiga 
kunskaper. Trots att det i undersökningen endast är lärare som arbetar med hållbar utveckling så 
menar Björneloo att lärarna inte diskuterar hållbar utveckling på skolorna vare sig   i samhället i 
stort eller i undervisningen.   (Innebörder av hållbar utveckling, En studie av lärares utsagor om 
undervisning, Inger Björneloo 2007)  
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5. METOD 

I detta kapitel beskrivs två vetenskapliga undersökningsmetoder som används när man vill 
undersöka människors åsikter.  I kapitlet redogör jag för skillnaderna mellan de två metoderna 
och varför jag väljer den kvalitativa undersökningsmetoden framför den kvantitativa. 
Avgränsning  i undersökningen utgörs av att det är en skola och sex lärare som intervjuas. Under 
rubriken urval och genomförande beskrivs hur jag genomförde intervjuerna samt hur jag valde ut 
de som skulle intervjuas i undersökningen. Efter de färdiga intervjuerna bearbetades materialet. 
Ett antal kriterier ska uppfyllas för intervjuerna  ska vara  äkta och trovärdiga , dessa redogörs för 
under rubrikerna bearbetning och analys 
 
5.1 VAL AV METOD   

Vetenskapliga undersökningar i syfte att undersöka människors åsikter i olika frågor gör man 
antingen genom kvantitativa eller kvalitativa metoder Kvantitativa undersökningar görs 
framförallt inom den naturvetenskapliga genren. Vid kvantitativa undersökningar har man en 
hypotes som man vill pröva, vilket ofta sker genom faktainsamling och statistiska analysmetoder. 
 
En kvantitativ intervjumetod är enkätundersökningar, där man kan ställa samma fråga till en stor 
mängd respondenter. Den vanligaste formen för enkätundersökningar är den som skickas per post 
till respondenterna (Samhällsvetenskapliga metoder, Bryman 2004). Det finns för och nackdelar 
med enkätundersökningar. Nackdelarna är att det är svårt att ha öppna frågeställningar. Enkäterna 
får dessutom inte vara för långa då det finns en risk att respondenterna tröttnar om det är för 
många frågor och helt enkelt struntar i att besvara dem. En ytterligare risk med enkäter är att man 
riskerar att få tillbaka ofullständigt ifyllda enkätsvar. Men det finns även fördelar som att man 
kan få in ett stort antal svar på kort tid, samt att det är en billig intervjumetod. Den andra typen av 
undersökning är den kvalitativa metoden som ofta används inom den samhällsvetenskapliga 
genren. Utmärkande för denna forskning är att den undersöker den sociala verkligheten genom 
insamling och tolkning av data. Vid genomgången av materialet undersöker man om det finns 
eventuella samband i intervjuerna och hur de kan tolkas. Denna metod är mer tolkande och 
flexibel i syfte att få fram den intervjuades åsikter och synsätt. Då syftet med intervjuerna var att 
få reda på hur lärare känner och resonerar kring hållbar utveckling så valde jag att göra 
kvalitativa intervjuer. Vid intervjuer kan man ställa följdfrågor, vilket gör att intervjuerna kan gå 
mer på djupet i vissa frågor. En annan fördel är att det blir spontana svar. Vissa av frågorna var 
ställda i syfte att undersöka de intervjuades kunskapsnivå för att få en helhetsbild av hur väl 
hållbar utveckling är implementerat i undervisningen. Vid en enkätundersökning finns möjlighet 
att rådfråga kollegor, böcker eller liknande innan man svarar, varför en sådan undersökning 
riskerar att inte bli rättvisande vad gäller den verkliga situationen. Kvalitativa intervjuer kan delas 
upp i olika former. En vanlig uppdelning är i Semi - strukturerade intervjuer och i ostrukturerade 
intervjuer. Den intervjuform jag har valt i undersökningen är av den semi-strukturerade formen. 
Den utmärker sig av att intervjuaren har ett färdigt frågeformulär som man följer med ett antal 
följdfrågor i vissa fall. Den ostrukturerade formen utgår från en uppsättning teman eller listor 
med allmänna frågeställningar. ( Bryman 2004). 
 
I min studie har jag undersökt om lärare på en gymnasieskola i sydöstra Sverige undervisar i 
hållbar utveckling. Jag har vidare undersökt hur de ser på begreppet hållbar utveckling samt vilka 
problem som de anser finns för att bedriva en bra undervisning. Anledningen till att jag valt att 
intervjua kring hållbar utveckling är att alla skolor har i uppdrag att införliva hållbar utveckling i 
övrig undervisning. Jag har i min undersökning ämnat ta reda på hur lärare uppfattar begreppet 
hållbar utveckling och i vilken mån de anser att begreppet är relevant för deras ämne. Jag har 
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även undersökt om lärarna anser att det finns problem för att bedriva sådan undervisning och var 
i så fall problemen utgörs av. Genom att söka svar på dessa frågeställningar var min målsättning 
att få en bild av om hållbar utveckling är en del av undervisningen   och om lärarna anser att det 
finns behov av eventuella förändringar i undervisningen.   
 

5.2 AVGRÄNSNING 
Den avgränsning  som gjordes var intervjuer med gymnasielärare på en skola för att undersöka 
om de har implementerat hållbar utveckling i sin undervisning. Undersökningen gjordes med 
kvalitativa intervjuer på  sex lärare inom tre olika ämneskunskaper 

 
5.3 URVAL OCH GENOMFÖRANDE 
Jag intervjuade sex lärare på ett tekniskt gymnasium  som undervisar i fysik, samhällskunskap 
och naturkunskap i en medelstor svensk stad. Då alla lärare i alla ämnen berörs av hållbar 
utveckling har valet av skola ingen betydelse för undersökningen. När jag valde ut vilka lärare 
jag skulle intervjua så gjorde ett bekvämlighetsurval. Ett sådant urval består av sådana personer 
som för tillfället råkar finnas tillgängliga. En nackdel med bekvämlighetsurvalet är att det endast 
är en liten och troligen icke representativ del av lärarkåren som man intervjuar vilket gör att man 
inte kan generalisera de resultat man får (Bryman 2004). Syftet med förevarande undersökning är 
således inte att dra några slutsatser för lärarkåren i sin helhet utan visa på hur situationen med 
integrering av hållbar utveckling hos slumpvis utvalda lärare på en vanlig skola 
 
Jag tog kontakt med sex lärare, två för varje ämne.  De tillfrågade lärarna utgjordes av tre 
manliga och tre kvinnliga med varierande lärarerfarenhet. Jag hade ingen vetskap om deras 
eventuella förkunskaper inom begreppet hållbar utveckling.  Alla tillfrågade lärare ställde upp på 
att låta sig intervjuas. Vi gjorde upp om tid och plats,  jag berättade inte om frågorna innan 
intervjun och bad de intervjuade att inte berätta frågorna vidare för sina kollegor efter 
intervjuerna, detta för att lärarna inte skulle ges möjlighet att förbereda sina svar. Jag spelade in 
alla intervjuerna på en bandspelare. På så sätt fick jag ett friare förhållningssätt och kunde 
koncentrera mig på svaren och ställa följdfrågor. Innan jag satte på bandspelaren fick den 
intervjuade först godkänna att intervjun spelades in. Alla tillfrågade godkände att jag använde 
bandspelare under intervjuerna 
 
5.4 BEARBETNING   

De inspelade intervjuerna  skrevs ner för att kunna bearbetas och analyseras. Genom att skriva 
ner svaren på frågorna fick jag en bra bild av hur de olika respondenterna svarat på frågorna. Den 
analytiska processen  med att jämföra svaren för att se likheter och olikheter satte igång i och 
med att jag transkriberade det inspelade materialet. 
 
Trovärdighet 
Lärarna har fått samma frågor och har inte kunnat förbereda sig på frågorna då intervjuerna 
genomfördes under samma dag. När intervjun var avslutad ombads den intervjuade läraren att 
inte berätta om frågorna till de övriga som skulle intervjuas. Resultaten av intervjuerna har inte 
granskats av någon. Kvalitativa studier är svåra att mäta. Skulle intervjuerna göras om kanske 
resultaten blivit annorlunda då åsikter inte är statiska utan förändras. Man kan inte exakt överföra 
de förutsättningarna som finns vid intervjutillfället för att göra studien replikerbar. (Bryman 
2004). Vid urvalet av material finns det också en risk att jag påverkat resultatet genom att 
omedvetet belysa vissa delar av materialet för att stöda vissa teser. För att öka pålitligheten 
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användes bandspelare under intervjuerna. De dokumenterade svaren har skrivits ner för att 
undvika feltolkningar eller missförstånd. 
 
 
Äkthet 
Har studien mätt det som den var avsedd att mäta? Min avsikt var att undersöka hur lärare arbetar 
med hållbar utveckling i sin undervisning. Det syftet har uppnåtts. Mitt andra syfte var att 
undersöka vilka eventuella hinder som finns för undervisningen, även detta syfte har uppnåtts.  
Vad gäller ontologisk autencitet som innebär att de medverkande ska kunna komma fram till en 
djupare förståelse för den sociala situationen så kan studien fungera som diskussionsunderlag för 
berörda lärare hur de arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning. Samma sak gäller 
pedagogisk och katalytisk autencitet. Pedagogisk autencitet innebär att de medverkande ska få en 
bättre förståelse för hur andra människor i samma miljö upplever situationen och katalytisk 
autencitet innebär att intervjuerna kan medföra att de medverkande kan förändra sin situation.Om 
undersökningen används som diskussionsunderlag får lärare på skolan inblick i hur andra lärare 
jobbar vilket förhoppningsvis kan sätta igång diskussioner om hur de kan jobba i framtiden för att 
nå uppsatta mål. En målsättning är att undersökningen ska ge en rättvis bild av de studerades 
åsikter och uppfattningar. 
   
Respondentvaliditet 
Kallas också för deltagarvalidering och är en process där en forskare förmedlar sina resultat till 
de människor som deltagit i undersökningen. Målet är att få en bekräftelse på att beskrivningen 
som forskaren förmedlat är riktig (Bryman 2004). Återkoppling har skett i förevarande 
undersökning genom att de svar som deltagarna avgett på intervjufrågorna lästes upp efter 
intervjuerna. Detta gjordes för att kontrollera att jag uppfattat svaren korrekt samt för att ge 
deltagarna en möjlighet att eventuellt förtydliga och vidareutveckla vissa svar.  
 

5.5 ANALYS 
Alla intervjuer spelades in med bandspelare. Det inspelade materialet har sedan transkriberats till 
text efter ett flertal avlyssningar. Frågorna har sammanställts och analyserats för att hitta likheter 
och mönster. Bryman skriver om grounded theory som det vanligaste sättet att analysera 
kvalitativa datan,vilket är den processs jag använt mig av i undersökningen.  
 
I den process som då sker är att först formuleras generella frågeställningar varefter relevanta 
personer väljs ut för intervjuer och data samlas in. Därefter sker en kodning varvid nya 
frågeställningar och intervjuer kan komma till stånd. Så småningom mättas kategorierna och 
hypoteser och samband mellan kategorier kan utvecklas. I detta arbete har processen avbrutits 
efter den första kodningen varefter resultatet av undersökningen har sammanställts. (Bryman, 
2004)  
 
5.6 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

För samhällsvetenskaplig-humanistisk forskning finns det fastställda etikregler som Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet antagit. Dessa etikregler är till för att skydda den 
intervjuade och benämns individskyddskravet.  Enligt dessa regler konkretiseras individskydds- 
kravet i fyra allmänna huvudkrav på forskningen 
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Informationskrav 
För att uppfylla informationskravet vid intervjuer ska den intervjuade innan intervjun bli 
informerad om syftet med undersökningen. Jag berättade för samtliga att intervjun skulle handla 
om hållbar utveckling och att det var del av mitt examensarbete, däremot fick de inte veta 
frågorna i förväg. Informationkravet anser jag därför vara nått. De intervjuade behöver inte i 
detalj få veta frågorna utan endast varför jag gör undersökningen och vad undersökningen i stort 
handlar om. 
 
Samtyckeskrav 
Man ska själv få avgöra om man vill medverka eller ej. Medverkan var frivillig, alla tillfrågade 
ställde upp. Jag berättade att de kunde avbryta intervjun när de ville. 
 
Konfidentialitetskrav 
Alla medverkande är anonyma och uppgifterna som kommer fram i undersökningarna är 
konfidentiella. Vare sig skola eller namn på lärare är namngivna i arbetet. Det enda som nämns i 
undersökningen är att de är gymnasielärare, vad de undervisar i samt vilket kön lärarna har. 
 
Nyttjandekrav 
Uppgifterna som samlades in får bara användas i forskningssammanhang. Intervjuerna i arbetet 
kommer bara användas för detta examensarbete. 
(Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet 1999) 
 
  
 
5.7 METODKRITIK 

Det är svårt att dra några slutsatser av undersökningen då materialet som arbetet bygger på utgörs 
av en avgränsad intervjuundersökning. Syftet med undersökningen är att ge en bild av om och 
hur lärare i en gymnasieskola implementerat hållbar utveckling i sin undervisning. En invändning 
mot min undersökning kan vara att jag inte lät de medverkande läsa genom frågorna först och på 
så sätt vara bättre förberedda på intervjun. Bryman skriver att man bör lämna ut information om 
syftet med intervjuerna samt intervjufrågor (Bryman 2004). Jag valde att inte lämna ut frågorna i 
förväg då jag tror att det finns en risk  att  svaren kan bli konstruerade för att låta så bra som 
möjligt. Genom att lärarna var oförberedda på frågorna minskades risken av att lärare svarar på 
ett sätt som de tror man bör svara. Nackdelen med att inte lämna ut frågorna i förväg är att svaren 
troligen blir mindre genomtänkta. När det gäller  slutsaterna från undersökningen finns det en risk  
att man bara belyser de aspekter i materialet som påvisar den tes man vill föra fram. Man kan 
aldrig garantera att man får en rättvisande bild, denna risk finns i alla sammanställningar. Ett 
större antal respondenter i undersökningen hade gett en mer rättvisande bild av hur 
gymnasielärare generellt har implementerat hållbar utveckling i sin undervisning. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

 
Totalt så genomfördes kvalitativa intervjuer med sex lärare på en gymnasieskola. Intervjuerna 
gjordes med två samhällskunskapslärare, två fysiklärare och två naturkunskapslärare. De frågor 
som ställdes under intervjuerna återges i detta kapitel liksom vissa utvalda citat från de  svar som   
lärarna lämnade. Jag har valt citat som  belyser  problem t.ex hur man ser på hållbar utveckling i 
sin undervisning,  eller  svar som är typiska svar för flera respondenter.  Jag har återgett citaten så 
ordagrant som möjligt. Sammanställningen av lärarintervjuerna har ordnats utifrån ställda 
intervjufrågor. De slutsatser och analyser som har gjorts utifrån resultaten av intervjuerna 
redovisas i slutet av kapitlet. Problem som lärare angav för att implementera hållbar utveckling i 
undervisningen var framförallt knutet till brister i det ämnesövergripande samarbetet samt ett 
dåligt stöd för hur man rent praktiskt ska arbeta med hållbar utveckling.     
 

6.1. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJURESULTATEN 

I detta avsnitt återges delar av de intervjuer som genomförts med de sex olika lärarna. 
Intervjuguiden som låg till grund för frågorna finns i bilaga 1. Sammanställningen av intervjuerna 
är gjord i tematisk form utifrån frågeställningarna och särskilt intressanta och/eller representativa 
citat ur de sex intervjuerna återges.  
 
Begreppet hållbar utveckling 
När det gäller själv begreppet hållbar utveckling så svarar fem av de sex lärarna med en 
definition som är i närheten av det som utvecklats i samband med Brundtlandrapporten. 
(myndigheten för skolutveckling 2004). 
 
”Hållbar utveckling är hur man ska leva på jorden, den ska hålla för nästa generation. Man ska 
lämna en plats lite bättre än innan man kommer.  Kan man lära det till en klass har man gjort en 
bra sak.  Egentligen skulle man vilja att det utrymme man har på jorden som människa blev 
bättre efteråt.” (NO–lärare) 
 

En lärare ansåg att man inte fick göra hållbar utveckling till skrämselpropaganda. Det samlade 
intrycket av de svar som framkom i de sex intervjuerna var att lärarna i hög grad relaterade 
undervisning för hållbar utveckling till den ekologiska problematiken. Tre lärare behandlade 
andra aspekter av hållbar utveckling som demokrati, jämställdhet, social rättvisa eller andra 
ämnen, dvs. de visade på komplexiteten och sambanden mellan ekologisk, social och ekonomisk 
hållbar utveckling. Dessa tre lärare tryckte även på vikten av att ha ämnesövergripande arbete. 
Två av dem är naturkunskapslärare och den tredje är samhällskunskapslärare. 
 
”Eleverna har svårt att se att det jag lär mig i samhällskunskap det kan jag ha nytta av i 
naturkunskap. Det förenklas mycket när man gör ämnesövergripande arbeten.”(SO-lärare) 
 

De två fysiklärarna är de som minst arbetar med hållbar utvevckling. En av fysiklärarna säger att 
han tycker hållbar utveckling är jätteviktig men har svårt att se hur det ska kunna bli en viktig del 
i hans undervisning. På frågan om han kunde tänka sig att inkludera hållbar utveckling i 
undervisningen svarade han  
 
”Ja, men då måste jag känna att det är något som berör mitt ämne inte bara för att ha det för 
sakens skull. Jag vill gärna att det ska ge något för eleverna i mitt ämne”.  
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Är det viktigt att arbeta med hållbar utveckling? 
En grundläggande fråga, anser man inte att hållbar utveckling är viktigt lär man inte arbeta med 
det. Under intervjuerna framkom det att alla lärare anser det viktigt att arbeta med hållbar 
utveckling. Fysiklärarna gav två olika anledningar till varför de inte jobbade med hållbar 
utveckling i sin undervisning. En av fysiklärarna tycker att hållbar utveckling inte ingår i ämnet 
fysik. Den andra fysikläraren trycker mer på vikten att inte komma med skrämselpropaganda 
samt att se på vad vi kan göra i det vardagliga livet utan att vidare precisera vad detta kan 
innebära.  
 
”Det blir lite mycket skrämselpropaganda av det här då det gäller att hitta någon motvikt till det 
här och inte bara måla upp den här bilden som Al Gore gör med isarna som smälter och allting 
bara dör och så, utan det ska räcka med lite grand det som du och jag gör… Man måste vara en 
god förebild utan att för den skull vara extrem.   
 

NO och SO lärarna har lätt  att hitta koppling till hållbar utveckling i sina respektive ämnen. 
En av NO lärarna säger: 
 
”Det är viktigt att arbeta med hållbar utveckling i skolan annars kommer generationer framåt få 
betala, annars kan inte samhället blomstra. Minskade arter, minskade naturtillgångar, mer 
naturkatastrofer… därför är det jätteviktig att förbereda alla på det här tänket och öka 
medvetandet.”   
 

Ämnesövergripande arbete 
Samtliga naturkunskapslärare och samhällskunskapslärare pratar om vikten av 
ämnesövergripande arbeten. En av fysiklärarna pekar på att de har haft temadagar, men säger att 
dessa inte har haft så stor inverkan på undervisningen utan efterlyser ett mer pågående 
temaarbete. Den andra fysikläraren anser inte att temaarbete behövs. De flesta av lärarna anser att 
det finns olika problem att jobba ämnesövergripande. Dessa problem kan vara organisatoriska, 
eller rent av brist på intresse från andra lärare.  En av naturkunskapslärarna säger:  
 
”Man jobbar inte ämnesövergripande generellt. Schematekniskt organisatoriskt är det svårt att 
få till det… Man har mycket att vinna om man kan koppla ihop olika kurser och samverka till 
exempel samhällskunskap, hur man kan påverka och vilka kanaler som finns i samhället. Man 
kan även bjuda in personer utifrån. Det hade varit bra för elever också att jobba ett paket i taget, 
men så fungerar det inte i skolan.”   
 

 

En samhällskunskapslärare om problemen med ämnesövergripande arbeten:  
 
”Dels finns det de som inte är intresserade. Det finns ingen gemensam tid att sitta och jobba, vi 
fick improvisera, vi kunde inte förbereda som vi hade tänkt. Jag kanske har lektionsfri tid själv 
men måste hitta det tillsammans med de andra. En del kanske löser det genom att sitta på kvällar 
och så men det känner jag inte att jag vill...  Det krävs att de andra lärarna i t.ex. svenska och 
naturkunskap är intresserade av ämnesövergripande arbeten, det är andra saker som styr när 
man fördelar klasserna än viljan att arbeta ämnesövergripande.”   
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Den andra samhällskunskapsläraren säger: 
  
”Det finns en del tema arbeten till en gräns ibland funkar det inte rent praktiskt med salar och 
tid, strukturella problem det är svårt att släppa till då man har mycket på sin agenda.” 
  
 
En av fysiklärarna säger  
 
” Svårt att hitta tid för temaarbete med låsta strukturer, svårt att hitta gemensamma tider men 
det finns ganska mycket utrymme i kursplanerna att jobba med temaarbete. Det finns inget 
samarbete med biologer eller samhällskunskapslärare det har inte blivit så.”   
 

En av naturkunskapslärarna tror att det finns ytterligare en förklaring på bristen av 
ämnesövergripande samarbete 
 
”Jag skulle önska att man jobbar mer ämnesövergripande. Lärare är rädda att det tar mer tid 
och för att man ska få insyn i deras arbete. Många är rädda att visa att de inte behärskar 
ämnena.”   
 

Fler av lärarna efterlyser möjligheter att arbeta ämnesövergripande. Enligt de intervjuade lärarna 
så är orsaken till att det inte sker mer ämnesövergripande arbete att det rent praktiskt är svårt att 
få till det med gemensamma salar och tider. Samtidigt som flertalet lärare säger vara intresserade 
av att arbeta på ett sådant sätt tror de samtidigt att andra lärare inte är speciellt intresserade. Flera 
säger att arbetssituationen är pressad och känner att de saknar både tid och stöd uppifrån för att 
arbeta ämnesövergripande.  
 
 
Hur arbetar lärarna med hållbar utveckling i sin undervisning 
På en direkt fråga hur lärarna arbetar med hållbar utveckling visar det sig att alla arbetar var för 
sig. De arbeten som har skett över ämnesgränserna har framförallt varit i samband med 
temaveckor. NO - lärarna gör studiebesök och bjuder in lokala företrädare för ex 
återvinningsindustrin. I övrigt anser de att de belyser hållbarhetsaspekten tillräckligt om de följer 
kursplanerna  
 
”Det är kursinnehållet ekologi, miljöfrågor. Följer man kursplanen följer man hållbar 
utveckling”   
 
 
En samhällskunskapslärare nämner att han tar upp alla hållbarhetsaspekterna   
 
”Inom samhällskunskap är det mycket det här med den ekonomiska tillväxten att företagen tar 
konsekvenserna för miljön. Det får ödesdigra konsekvenser för tredje världen att vi framkallar 
det här beroendeförhållandet mellan oss.”   
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Läroplansmål kopplade till hållbar utveckling 
 
På frågan om det finns några läroplansmål kopplade till hållbar utveckling svarar en 
naturkunskapslärare att denna inte kan nämna några sådana mål.  
Tre av lärarna (naturkunskap, fysik och samhällskunskap) svarar på ett övergripande sätt kring 
målsättningar med sina ämnen utan att nämna några konkreta mål. Två av lärarna 
(samhällskunskap och fysik) säger att det inte finns några läroplansmål i deras ämnen som är 
kopplade till hållbar utveckling. 
 
En av samhällskunskapslärarna om mål kopplade till hållbar utveckling 
 
”Mer konkreta mål kring hållbar utveckling i läroplaner, då kan jag finna stöd för det i min egen 
undervisning. Det finns inga direkta mål att nå när det gäller hållbar utveckling” 
 
Hinder, stöd och möjligheter för hållbar utveckling. 
 
En återkommande åsikt från de intervjuade lärarna var att det saknades stöd från ledningen för att 
kunna arbeta ämnesövergripande med tema arbeten kring hållbar utveckling. Flera lärare menar 
att tidsbrist och schematekniska problem utgör hinder. Samtliga lärare anser att de saknar stöd 
från ledningen 
 
 
6.2. ANALYS  

Sex lärare intervjuades kring hur och om de införlivar hållbar utveckling i sin undervisning. 
Hållbar utveckling har blivit ett  begrepp som många  har åsikter kring, men som kan betyda 
olika saker beroende på vad man lägger för mening i orden. Själva begreppet symboliserar något 
positivt för de flesta, även om åsikterna går isär kring innebörden. I intervjuerna som gjordes 
ansåg alla lärarna att det är viktigt med hållbar utveckling. En del av lärarna hade dock inte 
fullständig kunskap kring vad begreppet innebär även om de flesta av de intervjuade lärarna vet 
någon eller några aspekter av hållbar utveckling och är tämligen positiva till begreppet, så saknar 
några av lärarna alla aspekterna av hållbar utveckling. Att hållbar utveckling ska genomsyra alla 
ämnen hade ingen lärare märkt något av, de ansåg inte att det har skett några förändringar i deras 
arbetssätt. Det hade inte kommit någon vidareutbildning för lärare i ämnet. Det hade inte heller 
varit några diskussioner om hållbar utveckling ska implementeras i all utbildning och i alla 
ämnen. Ingen lärare kunde på ”rak arm” komma på något mål i kurs eller läroplaner som var 
kopplat till hållbar utveckling, men flertalet var medvetna om att det finns sådana mål. En lärare 
som ansåg att hållbar utveckling är viktig, såg däremot inte hur det skulle kunna ingå i den egna 
undervisningen. 
Flera lärare pekade på att det saknas ett ämnesövergripande arbete rent generellt på skolan. Detta 
trots att flertalet av lärarna gärna vill ha mer samarbete och utbyte med lärare i andra ämnen. Som 
anledning till varför det är så lite samarbete anger lärarna flera olika orsaker. Ett skäl som ofta 
återkom var logistiska problem inom  organisationen, det är svårt att rent praktiskt få till det med 
gemensamma salar och/eller tider. En intressant aspekt i sammanhanget är att flertalet lärare 
säger sig vara intresserade av att arbeta ämnesövergripande samtidigt som de inte tror att andra 
lärare är speciellt intresserade. Det verkar vara ett ämne som man av någon anledning inte tar upp 
för diskussion. Flera lärare säger att arbetssituationen är pressad och känner att de saknar både tid 
och stöd uppifrån för att arbeta ämnesövergripande. Generellt verkar det finnas bra 
förutsättningar för ett ämnesövergripande arbete för flertalet lärare, det som krävs är planering för 
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att samordna scheman och lärosalar samt att flera lärare börjar diskutera om och hur de vill 
arbeta. Liknande erfarenheter har Björneloo som påtalar behovet av utrymme för gemensamma 
diskussioner där komplexa frågor och konsekvenstänkande kan lyftas fram. (Björneloo 2007). 
Ett ämnesövergripande arbetssätt ger bra förutsättningar för att få med alla dimensionerna av 
hållbar utveckling.  För många av lärarna krävs det utbildning i hur man arbetar med hållbar 
utveckling och vad det innebär. Johan Öhman gjorde en enkätundersökning bland lärare på 25 
skolor för att undersöka vilket genomslag hållbar utveckling fått bland lärare. Det visade sig att 
endast 34 % arbetade med hållbar utveckling i sin undervisning samt att många känner sig osäkra 
på vad det egentligen innebär.(Öhman 2006) Liknande siffror kom skolverket fram till då de 
konstaterade det på gymnasiet är minst 38 % av de naturvetenskapliga lärarna och minst 46 % av 
de samhällsvetenskapliga lärarna som bedriver miljöundervisning. (Skolverket 2001) Det är 
därför inte förvånande att flera lärare i min undersökning säger att de inte undervisar i hållbar 
utveckling, eller att de inte kan nämna några mål kopplade till hållbar utveckling i läroplanerna. 
Men även om många lärare säger att de inte inkluderat hållbar utveckling i sin undervisning så 
arbetar alla lärarna  utifrån tydliga värdegrunder med ett tydligt kritiskt tänkande vilket är 
centrala delar i all utbildning för hållbar utveckling. (Skolverket 2002)  
 
Dekaden för hållbar utveckling i skolan avslutas 2015. (http://www.unesco.se/utbildning/% 
20utbildning-for-hallbar-utveckling/ ). Hållbar utveckling är ett synsätt som ska vara en naturlig 
del av all undervisning. För att få pedagogiken integrerad i undervisningen krävs det 
vidareutbildning av pedagoger. För många är det svårt att veta hur man ska förhålla sig till hållbar 
utveckling och hur man får in det i sin undervisning, det känns  inte självklart att all undervisning 
berörs. Om man anser att det är en ny pålaga i ett redan fullt schema är det svårt att ta till sig,  
men egentligen är hållbar utveckling ett etiskt förhållningssätt som alla kan förhålla sig till, i all 
undervisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.unesco.se/utbildning/%25%2020utbildning-for-hallbar-utveckling/
http://www.unesco.se/utbildning/%25%2020utbildning-for-hallbar-utveckling/
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7. DISKUSSION 

 
Hållbar utveckling blev ett begrepp i samband med Brundtlandkommissionens rapport (Our 
common future 1987) De ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna  av hållbar 
utveckling ska utgöra basen i utvecklingsarbetet både på ett nationellt som internationellt plan 
(Regeringen  2002/03:29).    
Skolan har fått i uppdrag att inkludera hållbar utveckling i all utbildning. Skolverket skriver att 
hållbar utveckling ska genomsyra alla ämnen (Skolverket 2002). I de nya läroplanerna för skolan 
finns det  mål med olika aspekter av hållbar utveckling kopplat till alla ämnen, även i den 
frivilliga skolformen som gymnasieskolor finns det flera läroplansmål med aspekter av hållbar 
utveckling. Ämnet är ämnesövergripande till sin karaktär då det innehåller så många olika 
aspekter. De flesta av lärarna i min undersökning skulle vilja jobba ämnesövergripande, vilket 
inte skedde i praktiken. Orsaken till bristen på ämnesövergripande arbete angavs vara att det var 
svårt att få till det organisatoriskt, schematekniskt, dåligt stöd från ledningen, ointresse från andra 
lärare eller rädsla för att visa att de inte behärskade sitt ämne. Inger Björneloo anser att det 
kanske är hög tid att se över skolans ämnesindelning. (Björneloo 2007). När målsättningen är att 
skolan ska arbeta med hållbar utveckling som är ämnesövergripande till sin natur känns den 
slutsatsen rimlig. Flera lärare anser att de saknar stöd från ledningen i det sättet att arbeta. Denna 
uppfattning delas av lärare i en undersökning från skolverket 2002 (Skolverket 2002). Rektorn 
har det övergripande pedagogiska ansvaret och har i uppgift att de nationella målen följs på 
skolan. För att kunna jobba ämnesövergripande med hållbar utveckling krävs det utbildning av 
lärare samt att det skapas former för ämnesövergripande arbeten. Vid schemaläggning måste 
utrymme lämnas så att lärare ges möjlighet att planera in sådant arbete. På den aktuella skolan 
finns bra förutsättningar för sådant arbete. Lärarna anser att det är viktigt och positivt med 
ämnesövergripande arbete, men tror inte att någon annan lärare är intresserad eller har tid. Det 
som behövs är att någon lyfter frågan.  
 
När det gäller hållbar utveckling råder det en viss begreppsförvirring bland vissa av lärarna i 
undersökningen. En del av lärarna likställer hållbar utveckling med att man ska undervisa om 
hållbar utveckling, och det kan man göra i de flesta ämnen. I intervjuerna säger de inget om att 
hållbar  är en form av pedagogik, där eleverna bland annat ska utveckla sin demokratiska 
kompetens genom ett ökat medinflytande på undervisningen vilket innebär att eleverna med 
sakligt uppbyggda argument bemöter påståenden samt tar ställning för något utifrån den kunskap 
de besitter (Skolverket 2001). Det krävs vidareutbildning av lärare för att   få  kunskap om vad 
hållbar utveckling innebär och hur de ska kunna införliva den i sin undervisning. Därefter kan 
man tillsammans med andra lärare finna former för hur undervisningen kan bedrivas i 
ämnesövergripande arbeten. 
 
Öhman (2006) angav att många lärare anser att miljöundervisningen stagnerat och att endast en 
tredjedel av lärarna undervisar i hållbar utveckling. Den stora andelen  lärare som inte tagit till sig 
denna pedagogik kan förklara känslan av en undervisning som stagnerat. Ett problem är att nå ut 
med pedagogiken till färdiga lärare, en vidareutbildning då kunskapen är låg även hos skolledare.   
Ett nytt undervisningsfält som hållbar utveckling kräver troligen en  vidareutbildning för att bli 
en naturlig del av skolagendan.   Det är möjligen ny kunskap som ska utvecklas hos både lärare 
och elever”. Är kunskapen i sig inte ny, så kan sammanhang och relationer till andra ämnen ses 
som relativt oprövade (Inger Björneloo hållbar utveckling 2011). 
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Syftet att undersöka om ett visst antal  lärare på en utvald skola undervisar i hållbar utveckling 
samt, att se vilka hinder  dessa lärare eventuellt upplever går att fånga på ett bra sätt i kvalitativa 
intervjuer. Undersökningen visar att det finns olika uppfattningar mellan lärare vad   
undervisning i hållbar undervisning innebär,  både när det gäller vad begreppet innefattar men 
även nödvändigheten av att undervisa i hållbar utveckling. Det är ett litet antal intervjuade lärare i 
denna undersökningen vilket gör att varje enskild lärares svar får större genomslagskraft i 
undersökningen än vad de troligen fått med ett större antal respondenter. Man ska därför inte 
föranledas att tro att svaren från de sex lärarna i undersökningen är representativa för 
gymnasielärare i stort, eller ens på den skolan de undervisar. En enkätundersökning bland ett 
större antal lärare hade gett ett större svarsunderlag för hur lärare i allmänhet ser på frågorna, 
vilket kanske hade gett en annan bild av hur lärare implementerar hållbar utveckling i sin 
undervisning. Undersökningen gjordes  utifrån kvalitativa intervjuer, vilket innebar att det fanns 
möjligheter till uppföljande diskussioner kring frågorna. På detta sätt fick intervjuerna ett större 
djup  och svaren  blev troligen mycket utförligare än utifrån ett utskick av frågor till en större 
grupp.  
 
  

7.1 VIDARE FORSKNING 

Nu när dekaden för hållbar utveckling börjar närma sig ett slut vore det intressant att göra en 
utvärdering av hur undervisningen förändrats under de här snart 10 åren. Hur stor 
genomslagskraft har pedagogiken haft ute på skolan, och varför blev det så? Det vore också 
intressant att höra hur eleverna ser på begreppet hållbar utveckling. Oavsett hur väl olika skolor 
tagit till sig hållbar utveckling i sin undervisning vore det bra om det kom ut fler goda exempel 
på hur en bra undervisning i ämnet kan bedrivas. Även om dekaden snart är slut kommer hållbar 
utveckling alltid att vara aktuell och  en viktig del av undervisningen nu och i framtiden.   
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BILAGA 1  Frågeställningar 

 
Fråga 1. Vad innebär hållbar utveckling? 
 
Fråga 2. Är det viktigt att arbeta med hållbar utveckling? 
 
Fråga 3. Finns det kopplingar till hållbar utveckling inom ditt ämne? 
 
Fråga 4. Arbetar du ämnesövergripande med hållbar utveckling, om inte varför? 
 
Fråga 5. Hur arbetar du med hållbar utveckling i ditt ämne? 
 
Fråga 6. Vilka aspekter av hållbar utveckling tar du upp? 
 
Fråga 7. Är det något läroplansmål kopplat till hållbar utveckling inom ditt ämnese 
 
Fråga 8. Vilka hinder ser du för att arbeta med hållbar utveckling 
 
Fråga 9. Vilket stöd får du för att arbeta med hållbar utveckling 
 
Fråga 10. Vilka möjligheter ser du att arbeta med hållbar utveckling 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

BILAGA 2 Kursplaner 

 
När undersökningen gjordes fanns kursplaner för respektive ämne. Dessa försvann i och med den 
nya läroplanen 2011. I alla kursplanerna fanns mål med bäring mot hållbar utveckling. 
Nedan listas mål med bäring mot hållbar utveckling i kursplaner för de ämnen jag undersökte.  
 
KURSPLANER FÖR FYSIK 
För fysik finns bland annat följande mål i kursplanen för fysik A. 
 
Eleven ska ha kännedom om energiprincipen och energiomvandlingar, känna till innebörden i 
begreppet energikvalitet samt kunna använda kunskaperna om energi för att diskutera energi-
frågor i samhället. Eleven ska ha kännedom om några skeenden från fysikens historiska utvec-
kling och dess konsekvenser för samhället. (Skolverket SKOLFS: 2000:49) 
 
KURSPLANER FÖR SAMHÄLLSKUNSKAP 
När det gäller samhällskunskap är många av målen knutna till hållbar utveckling. 
Följande mål är hämtade från kursplanen för samhällskunskap A. Eleven ska ha kunskap om 
demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna förstå 
hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar 
såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället. Eleven ska kunna lägga etiska och 
miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor. Eleven ska känna till hur åsikter och attityder 
uppstår samt vara medveten om hur värderingar och ställningstaganden formas. ( Skolverket, 
SKOLFS: 2000:7) 
 
 
KURSPLANER FÖR NATURKUNSKAP 
Många av målen i naturkunskap är knutna till hållbar utveckling. Följande mål är hämtade från 
kursplanen för naturkunskap. 
  
Eleven ska kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande 
ståndpunkter inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans strålningsmiljö. Eleven ska 
ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och dynamik samt betydelsen av biologisk 
mångfald. Eleven ska ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet 
energikvalitet. Eleven ska kunna beskriva naturliga kretslopp och av människan skapade materia- 
och energiflöden. Eleven ska kunna beskriva miljöproblem utifrån studieinriktning och aktivt 
delta i diskussioner om möjligheten att påverka utvecklingen. Eleven ska ha kunskaper om 
livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling.  ( Skolverket SKOLFS: 
2000:9) 
Sammantaget finns det många mål i kursplanerna som inkluderar hållbar utveckling, flera av 
dessa tangerar dessutom varandra med möjligheter till tema arbeten. Energiformer är ett ämne 
som berör både fysik och naturkunskap. Livsstilens betydelse för miljön och möjligheter att 
påverka utvecklingen berör målen för både naturkunskap som samhällskunskap. Förutsättning-
arna för undervisning i hållbar utveckling finns i de nationella kursplanerna, med stora möjlig-
heter till samarbete över ämnesgränserna. 
 
Det finns även mål som är gemensamma oavsett ämne som berör ex demokrati, sociala aspekter 
och kritiskt tänkande. 
  



  
 

Demokrati ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. De demokratiska principerna 
att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar är en grundläggande inriktning och skall omfatta 
alla elever.” 
 
Sociala aspekter. ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna för-
ankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdheten mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” 
 
Kritiskt tänkande. ”Det är skolans uppdrag att hos eleverna utveckla förmågan att kritiskt granska 
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” 
Handlingskompetens. ”Det är ett mål för skolan att sträva efter att varje elev lär sig använda 
kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem”.(Skolverket 
2002) 
 
 
 


