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Sammanfattning 

För pedagoger är det viktigt att se det som skapar framgång och ger positiv perspektiv. 

Min undersökning kan hjälpa till att fördjupa förståelsen för vilka faktorer som främjar 

utbildning för hållbar utveckling. Syftet med studien är att ta reda på faktorer som är 

viktiga för att främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling. Enligt 

styrdokumenten är hållbar utveckling en nödvändig komponent i utbildning. Materialet 

erhölls genom kvalitativa djupintervjuer med 6 lärare, inkluderar förskollärare, 

grundskollärare, gymnasielärare, representanter från Håll Sverige Rent, Naturskolan 

som har av erfarenhet i praktiskt arbete med hållbar utveckling inom framgångsrikt 

Grön Flaggs certifieringsprogram. Det analyserades och sammanställdes sedan i 

löpande text. Genom SWOT- analys identifieras och kategoriseras starka sidor, svaga 

sidor, möjligheter och hot bland faktorer som främjar utbildning för hållbar utveckling. 

Starka sidor och möjligheter betraktas som framgångsfaktorer.  Resultaten visar vilka 

faktorer som är viktiga för att främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling 

utifrån lärarens perspektiv. Den studien belyser framgångsfaktorer för utbildning för 

hållbar utveckling i praktiskt arbete. 

Min förhoppning är att min undersökning ska öka förutsättningarna för att utveckla en 

internationell dialog och samarbete inom kompetensutveckling inom utbildning för 

hållbar utveckling.  

 

Nyckelord 

Framgångsfaktorer, Grön Flagg certifieringsprogram, internationellt samarbete, 

kompetensutveckling, förskola, grundskola, gymnasium, utbildning för hållbar 

utveckling.
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Inledning 

Det är rimligt att påstå att miljöfrågorna ökar i betydelse i vårt samhälle, från synliga 

och lokala till de osynliga och globala miljöfrågorna. Utbildning kan ses som en nyckel 

till hållbar utveckling och lärande är därmed en förutsättning för att människor ska 

kunna hantera de globala utmaningarna världen står inför.  

Förenta Nationerna och UNESCO har tillkännagivit att utbildning för hållbar utveckling 

ska ha högsta prioritet från år 2005 till 2014. Satsningen går under benämningen United 

Nations Decade of Education for Sustainable Development
1
 och innefattar all utbildning 

från förskola till folkbildning tvärsöver ämnesgränser, discipliner och kontinenter.  

 

Jag kan argumentera varför jag har bestämt mig att välja detta tema - ”Att förbättra 

utbildningen för en hållbar utveckling”. Framför allt, arbetade jag i mitt hemland som 

universitetslärare i ekologi, lärare i biologi, kemi, ekologi och som lärarutbildare i olika 

sammanhang i Ryssland, eftersom det är mitt ämne och professionella intressen. 

Erfarenhet var positiv för mig med arbetet för miljöundervisning för olika nivåer från 

barn till vuxna mer än 12 år. Det var lärorikt erfarenhet att arbeta med projektet ”Skolan 

av i morgon” och samarbetade med internationella program ASP UNESCO 

Östersjöprojekt (Baltic Sea Project). Mitt undervisningsarbete har ett fokus på globalt 

lärande, miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling. Jag anser att 

utbildning för hållbar utveckling är oerhört viktigt och måste förbättras i det moderna 

samhället eftersom det är grundläggande förutsättningar för att uppfostra ansvarsfulla 

människor.  

Under mars 2011 blev jag samordnare för ett internationellt 

kompetensutvecklingsseminarium ”Education for Sustainable Development” i 

Stockholm för 18 lärare från Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Seminariet skedde i 

samarbete med Regionalt Utvecklingscentrum (RUC) Stockholms universitet, stiftelsen 

Håll Sverige Rent, Naturskola och förskolan med Grön Flagg. Det var en stor utmaning 

för mig, eftersom de utländska lärarna ville se ”de bästa exemplen” inom utbildning för 

hållbar utveckling i Stockholm. 

 

För pedagoger är det viktigt att se det som skapar framgång och ger inspiration och 

positiv framtidsperspektiv. Därför är det viktigt att hitta framgångsfaktorer i arbetet med 

miljö och hållbar utveckling och lyfta fram och samla goda exempel som kan vara till 

hjälp för en effektiv utbildning för hållbar utveckling. Att sprida goda exempel är även 

något som lyfts fram som viktigt i Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings 

betänkande i form av den statliga utredningen Att lära för hållbar utveckling (SOU 

2004:104)
2
. Kommitténs rekommendationer att man ta fram av de bästa exemplen på 

hur man arbetar med hållbar utveckling, t.ex. praktisk undervisning inom olika former 

av utbildning. Vidare menar Kommittén att nätverksbyggande och dialoger, mellan 

aktörer inom och utanför utbildningsområdet om utbildning för hållbar utveckling 

behöver utvecklas och fördjupas.  

                                                      
1 Officiell UNESCOs internet sida: http://www.unesco.org/education/ (2011-11-08) 

2 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:104) Att lära för hållbar utveckling. Stockholm 2004 



 

 2 

Min undersökning kan hjälpa till att fördjupa förståelsen för vilka faktorer som främjar 

utbildning för hållbar utveckling. Min studie baseras på lärares utsagor om 

framgångsfaktorer i praktiskt arbete för hållbar utveckling med fokus på Grön Flagg 

certifieringsprogram.  

Bakgrund 
 

Vad betyder miljö- och utvecklingsfrågor för människor och samhället? Varför måste vi 

veta mer om det? Klimatförändringar, naturkatastrofer, epidemier, krig och fattigdom är 

exempel på allvarliga hinder för en hållbar utveckling. Varje människa påverkar miljön, 

och ju fler människor desto större påverkan. Om vi vill leva med ren luft och rena 

vatten, med en frisk natur, måste vi utveckla miljöundervisningen och utbildningen för 

hållbar utveckling. Den utbildningen påbörjas redan i förskola och skola där barns 

intresse för natur, miljö och naturvetenskapliga fenomen och framtidsbilden grundläggs.  

Barnen och ungdomarna är framtiden. Förskola och skola är därmed viktiga 

informationsspridaren i samhället. Det finns viktiga formella och informella 

styrdokument för att arbeta med miljöundervisningen i Sverige: Skollagen, Läroplaner, 

De 16 Nationella Miljökvalitetsmålen, Lokala styrdokument: Lokal Agenda 21, Lokala 

miljömål.  

Skolan/förskolan borde arbeta med miljöfrågor och hållbar utveckling, eftersom det är 

vår tid viktigaste frågor och utmaningar, som kan hjälpa att följa styrdokument i 

förskolan och skolan och bidra till att uppfylla mål från lokal nivå till global nivå.  

Det finns olika dimensioner för att förstå naturens värde. De kan sammanfattas i fyra 

E:n:
 3
 

 Ekonomiska dimensioner - skogsindustrin, turism osv. 

 Ekologiska dimensioner - rent vatten och luft, eko-balans  

 Estetiska dimensioner - öppna landskap, hav och fjäll  

 Etiska dimensioner - moral dilemma: leva eller dö? Vem bestämmer?  

Det är viktigt att ta upp samtliga dimensioner inom utbildning för en hållbar utveckling. 

Styrdokument och tidigare forskning 

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 

94/98 förekommer miljöundervisning och hållbar utveckling i flera olika sammanhang 

både under allmänna riktlinjer och i kursplanerna.
4
  

Skolan skall sträva efter att varje elev ”visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön 

som miljön i ett vidare perspektiv.”
5
.  

 

I de nya kursplanerna knyter miljöfrågorna mer tydligt an till målet att skapa ett hållbart 

samhälle än de gamla från 1994. De gamla kursplanerna innehöll vanligtvis endast ordet 

                                                      

3
 Bergström, S.& Catasus, B. & Ljungdahl, F. (2002) Miljöredovisning Liber ekonomi. Malmö s.29 

4 Skolverket (2002). Hållbar utveckling i skolan. Stockholm: Skolverket. 

5 Lpo94 Lärarens Handbok (2008) s.40 
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miljö medan nya kursplanerna innehåller mer specifika beskrivningar av hur ämnet är 

kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor. Den nya läroplanen anger fyra perspektiv som 

ska genomsyra all undervisning i svensk grundskola. Samtliga dessa perspektiv kan te 

sig väl lämpade att finna stöd i för lärare som arbetar med hållbar utveckling: 

 

Läroplanens fyra perspektiv: 

1. Ett historiskt perspektiv ska ge eleverna en beredskap inför framtiden och utveckla 

deras förmåga till dynamisk tänkande. 

2. Ett internationellt perspektiv är viktigt bland annat för att eleverna ska lära sig se den 

egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. 

3. Ett etiskt perspektiv är av betydelse för många skilda frågor som tas upp i skolan. Det 

ska prägla skolans verksamhet och ge en grund för och främja elevernas förmåga att 

göra personliga ställningstaganden. 

4. Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka. De kan skaffa ett personligt förhållningssätt till både lokala och 

globala miljöfrågor. 

 

Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter både att ta ansvar för den miljö 

de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.
6
 

Olika åsikter i debatten 

Diskussionen om vad miljöundervisning är och vad den kan vara ökar i det moderna 

samhället.  

Enligt Sandell, Öhman och Östman
7
  finns det historiskt tre olika 

miljöundervisningstraditioner: 

1. Faktabaserad miljöundervisning. Miljöproblem är vetenskapliga och 

teknologiska problem. Undervisningen förmedlar fakta och modeller och det 

leder till välinformerade medborgare.  

2. Normerande miljöundervisning. Miljöproblem är livsstilsproblem. 

Undervisningen utvecklar miljövänliga normer och värderingar. Målet är 

medborgare som stödjer samhällets miljöpassning. 

3. Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling. Utformning 

handlingskompetens- att ge kunskap och medvetenhet om tillståndet i världen 

och underlätta för individer att känna engagemang och vilja att handla för att 

påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Genom- mångsidiga belysningar av 

ekonomiska, sociala och miljömässiga relationer, demokratiska arbetssätt. 

Undervisning är verklighetsbaserad och inriktas mot problemlösning och kritisk 

tänkande. 

 

                                                      

6Lpo94.  Lärarens handbok (2008) s.38 

7 Sandell, K. Öhman, J., Östman, L. (2003). Miljödidaktik, Naturen, skolan och demokratin. Lund: 

Studentlitteratur 
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”Hållbar utveckling” är till skillnad från de flesta begrepp inom undervisningen inte 

särskilt väldefinierat. Diskussioner brukar starta med att en definition av hållbar 

utveckling efterfrågas. För mig blir det viktigt att tänka på innebörden i den här 

definitionen. Begreppet ”hållbar utveckling” sägs i allmänhet härstamma från FN-

rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten. Enligt 

Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling som ”En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.”
8
.  

  

Utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development -ESD) skiljer 

sig från miljöundervisning (Environmental Education -EE) på det sättet att ESD i högre 

grad fokuserar samband mellan social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 
9
  

 

Vad innebär det att undervisa för hållbar utveckling? Björneloos avhandling 

”Innebörder av hållbar utveckling”
10

 presenterar tre övergripande innebörder: ett etiskt 

projekt, ett kulturbygge och individens hållbara utveckling. Undervisning för hållbar 

utveckling kan för det första ses som ett etiskt projekt där fokus riktas mot att ta ett visst 

ansvar för världen.  

För det andra kan undervisning för hållbar utveckling ses som en form av kulturbygge. 

Lärare bygger broar mellan kulturer med avsikt att elever ska se, förstå och delta i dessa 

kulturer. Kultur, som ”sätt att leva” kan speglas i traditioner, religion och estetiskt 

skapande. Det kan ta sig kreativa uttrycksformer genom konst, teknologi, litteratur osv. 

En tredje innebörd av undervisning för hållbar utveckling, enligt resultatet i 

avhandlingsstudien, riktar fokus mot individens hållbarhet, där självkänsla, hälsa och 

gemenskap med andra människor ingår. Detta kan vara betydelsefullt för individens 

handlingskompetens. 

 

Sveriges framträdande roll inom utbildning för 
hållbar utveckling  
 

Förenade Nationerna sammankallade 1972 sin första miljökonferens i Stockholm där 

arbetet med det vi idag kallar hållbar utveckling grundlades, bl.a. genom att FN:s 

miljöorgan bildas (United Nations Environmental Programme, UNEP). I Johannesburgs 

toppmöte 2002 bekräftades principerna i Riodeklarationen (dokument som antogs under 

toppkonferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992) och Förenta Nationer 

fortsatte att betona att miljö- och utvecklingsfrågor hänger ihop. I Sverige tillsattes 

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling 2003 och året därefter publicerade 

Kommittén ett betänkande i form av den statliga utredningen Att lära för hållbar 

                                                      

8 Brundtlandrapporten (1988). Världskommissionen för miljö och utbildning, s.57 

9 Sandell, K. Öhman, J., Östman, L. (2003). Miljödidaktik, Naturen, skolan och demokratin. Lund: 
Studentlitteratur. 

10Björneloo I.(2007). Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares utsagor om undervisning. 
Avhandling. Göteborgs universitet 23-25, 36-37  
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utveckling (SOU 2004:104)
11

.  Kommitténs uppdrag formuleras i förordet till SOU 

2004:104 ”att kartlägga och analysera hur utbildningssystem på alla nivåer arbetar för 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling”. Det är en rapport som 

sammanfattar kunskapsutvecklingen kring det komplexa begreppet hållbar utveckling 

och som avslutar med att det finns stora behov av att fortsätta dialogen på lokal, 

nationell och global nivå. Enligt den rapporten ska Sverige vara ett föregångsland inom 

utbildning för hållbar utveckling. Kommittén rekommenderar att ta fram goda exempel, 

nätverksbyggande och dialogen mellan aktörer inom och utanför utbildningsområdet om 

utbildning för hållbar utveckling behöver utvecklas och fördjupas.  

 

År 2006 har hållbar utveckling som ett obligatoriskt innehåll i undervisningen skrivits 

in i svensk högskolelag.
12

  Myndigheten för skolutveckling skriver att ”Förskolor, 

skolor och vuxenutbildning har i uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbar utveckling.”
13

 

 

Enligt Björneloo
14

 är en viktig förutsättning för en framgångsrik utbildning är ett 

regelbundet utbyte av erfarenheter. Exempelvis kan nätverk mellan skolor inbördes, 

mellan organisationer (ex. Naturskyddsföreningar, WWF, fredsorganisationer) och 

skolor eller mellan skolor och lärarutbildningar/universitet vara givande. Det finns en 

rad webbaserade internationellt nätverk för utbildning för hållbar utveckling, som 

knyter samman lärare, elever, föräldrar, olika organisationer och forskare världen över 

kring gemensamma frågor om hållbar utveckling. (ex. Associated Schools Project 

Network-ASP-net UNESCOs skolnätverk
15

, Baltic Sea Project- BSP
16

, Eco-

Scholls/Grön Flagg). 

 

Ett exempel på ett nätverk som arbetar med fortbildning och utbildning för hållbar 

utveckling mot skolor är Eco Schools, som kallas i Sverige Grön Flagg. Programmet 

startade i Europa i början av 1990-talet och introducerades i Sverige 1996, som 

samordnas av Stiftelsen Håll Sverige Rent.
 17

   I Sverige kallas programmet "Grön 

Flagg" och idag finns cirka 1900 skolor i det svenska nätet. Grön Flagg är en 

internationell miljöutmärkelse för skolor. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att 

man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är 

engagerade. Fem miljömål ska formuleras inom ett av följande teman: klimat och 

energi, konsumtion, kretslopp, livsstil och hälsa, vattenresurser, närmiljö. Redovisning 

                                                      

11Statens offentliga utredningar (SOU 2004:104) Att lära för hållbar utveckling. Stockholm 2004 

12http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434. htm (2011-11-08) 

13Myndigheter för skolutveckling (2004). Lärande om hållbar utveckling. Stockholm: Liber Förslag 
 

14 Björneloo, I.(2008). Hållbar utveckling- att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Liber 

AB Stockholm. s.35 

15 http://www.programkontoret.se/sv/program-stipendier/program1/UNESCOs-skolnatverk-ASPnet/ 

16 http://www.b-s-p.org/home/newsletter/ (2011-11-08) 

17 Officiell webbsida Håll Sverige Rent http://www.hsr.se (2011-11-08) 
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sker till Håll Sverige Rent för att få certifikat och grön flagga. För att behålla certifikat 

och flagga ska rapporter avläggas och godkännas årligen. 

 

Grön Flagg är den svenska grenen av det internationella Eco Schools nätverket och är 

ett program för skolor och förskolor som syftar till att höja elevernas medvetenhet om 

hållbara utvecklingsfrågor. Grön Flagg är ett system för miljöledning i skolan, baserat 

på en International Organisation for Standardization - ISO 14001 och Environmental 

Management Audit Scheme – EMAS i strategi. En gemensam regel för alla länder som 

deltar i programmet Eco-Schools/Grön Flagg är att en förtroendevald kommunal 

politiker har tagit del av anmälan. Flera av landets kommuner har redan beslutat att 

deras skolor och förskolor ska ha Grön Flagg som sitt miljöledningssystem.  

 

Vid en jämförelse med andra program visade det sig att Grön Flagg är Sveriges största 

miljöcertifieringsprogram.
18

 Man kan därför anta att det är ett mycket populärt och 

också framgångsrikt program i arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige.  

Grön Flagg, som alltså är ett etablerat miljöcertifieringsprogram, vore därför intressant 

att undersöka i syfte att synliggöra framgångsfaktorer för utbildning för en hållbar 

utveckling.  

 

Problemformulering 

 

Om man tar hållbar utveckling som utgångspunkt i undervisningen förändras syftet i 

undervisningen. Kunskaperna behöver behandlas på ett annat sätt. Enligt Skolverket
19

 

blir syftet med undervisningen att eleverna ska förstå förutsättningarna för en hållbar 

livsstil och ett hållbart samhälle. Med hjälp av detta perspektiv på hållbar utveckling 

kan vi ställa frågan om vilka kunskaper vi behöver för att kunna göra goda val i våra liv. 

Undervisningen kan syssla med verkliga problem, frågor som har relevans i elevernas 

liv och i den verklighet och det samhälle som de lever i. En sådan utbildning hjälper 

eleverna att koppla lokala till globala perspektiv, dvs. den sätter in saker som händer i 

vardagen lokalt i ett globalt perspektiv. Det är viktigt att ta upp olika miljö- och 

utvecklingsfrågor i skolan för att få elever att bli medvetna om människans påverkan på 

miljön. Det globala perspektivet är speciellt viktigt när eleverna kan förstå samband i ett 

vidare perspektiv. Detta för att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer.  

 

En del lärarstudenter är vilsna och vet inte hur de ska ta upp hållbar utveckling. Andra 

lärare vill gärna ha ett färdigt facit på hur de ska ta upp och betygsätta frågor om hållbar 

utveckling. Men det är svårt att bedöma tankar och värderingar. Det är ett sätt att 

undervisa som ligger närmare filosofin än undervisningen i naturvetenskap. Lärare 

måste själva skapa innehållet i undervisningen och göra det till sitt eget. Det är inte 

                                                      

18 Detta kan jämföras med det näst största programmet ASP-net UNESCO, till vilket 400 skolor är 

anslutna till i Sverige. 

19 Skolverket (2002) Hållbar utveckling i skolan. Referensmaterial s.37 
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hemlighet att det finns stora skillnader mellan olika skolor och olika lärare på vilket sätt 

de arbetar med hållbar utveckling. Därför är det viktigt att hitta framgångsfaktorer i 

arbetet med miljö och hållbar utveckling och samla bra positiva metoder som kan vara 

till hjälp för en effektiv utbildning för hållbar utveckling. 

Syftet med min undersökning är att fördjupa förståelsen för vilka faktorer som 

är viktiga för att främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling. 

 

Frågeställning 
 

 Vilka framgångsfaktorer främjar utbildning för hållbar utveckling enligt lärare 

som praktiskt arbetar med Grön Flagg certifieringsprogram? 

 Finns det skillnader mellan olika skolnivåer (förskolor, grundskolor, 

gymnasieskolor) i deras uppfattningar om vilka faktorer som är viktiga för en 

utbildning för en hållbar utveckling?  

 

Metod 

Datainsamlingsmetoder 

Den primära metod som tillämpas under datainsamlingen och analysen är av kvalitativ 

natur, eftersom föremålet för arbetet är lärare och deras uppfattningar om faktorer som 

viktiga för att främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling. Då studien syftar 

till att utreda lärares uppfattningar om framgångsfaktorer som främjar utbildning för 

hållbar utveckling bedömdes kvalitativ intervju vara en lämplig metod. Genom att 

använda öppna frågor ges en möjlighet att samla in kvalitativa data. 

 

Ryen
20

 påpekar att intervjun är ett ofta använt redskap i forskningsstudier inom 

utbildningsvetenskap och mycket av den systematiserade kunskap vi har om 

undervisning och lärande baseras på intervjuer. Kvalitativ forskning kan ses som en 

samtalsprocess där människors erfarenheter studeras i ett sammanhang för att bli 

begripliga. Genom kvalitativa djupintervjuer med lärare, som har av erfarenhet i 

praktiskt arbete med hållbar utveckling inom Grön Flaggs certifieringsprogram, 

representanter av Håll Sverige Rent, Solna Naturskolan, finns det möjlighet att 

synliggöra deras erfarenheter om vad som de bedömer vara framgångsfaktorer inom 

utbildning för hållbar utveckling. 

 

I studien användes även observationer i form av aktiv deltagande, som samordnare och 

tolkare för 18 lärare från Ryssland, Vitryssland och Ukraina inom ett internationellt 

                                                      

20 Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Liber AB 
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seminarium ”Education for Sustainable Development” i mars 2011 med studiebesök till 

Regionalt Utvecklingscentrum (RUC) Stockholms universitet, stiftelsen Håll Sverige 

Rent och studiebesök till förskolan, som arbetar framgångsrikt med Grön Flagg 

certifieringsprogram och deltagande av Inspirationsträffen med pedagoger som en del 

av Håll Sverige Rents kompetensutbildnings verksamhet den 5 december 2011 och i 

form av en rad djupintervjuer med utvalda relevanta informanter. 

 

Arbetet innebär även vissa kvantitativa inslag i form av relevant statistisk som 

understödjer och kompletterar analysunderlag samt slutsatsformulering. Den 

kvantitativa datainsamlingen kommer att genomföras via officiella källor (UNESCO, 

Skolverket, Håll Sverige Rent). Databasen från Håll Sverige Rent om Grön Flagg 

sammanställdes för att utreda hur stor del av skolorna som var anmälde till Grön Flagg 

konto (s.11)  

 

Urval  
 

Utgångspunkten för val av informanter har varit att söka efter informationsrika 

undersökningspersoner. Tid är alltid en bristvara. Man bör inte okritiskt omfamna alla 

som villigt iklär sig rollen som informant. Miles och Huberman
21

 rekommenderar 

forskare att ställa sig frågan om hur valid och reliabel vederbörande person är som 

instrument för insamling av information och vara kritiska till informantens lämplighet. 

Patton använder begreppet "ändamålsenlig sampling", dvs. urvalet ska svara mot ett 

ändamål. Och han ger rådet att spåra upp informationsrika undersökningspersoner:  

 

"Logiken och styrkan i ändamålsenlig sampling ligger i att välja informationsrika fall 

och studera dem på djupet. Informationsrika fall är fall från vilka man kan lära sig en 

hel del om frågor som är av stor vikt för ändamålet med forskningen, därav termen 

ändamålsenlig sampling.” 
22

  

 

Patton hävdar att man under hela urvalsprocessen måste förhålla sig till två moment. 

Det ena är att välja vem och vad man ska studera, de källor man tror ska kunna svara på 

de centrala frågorna i studien och därmed uppfylla dess målsättning. Det andra är att 

välja bort vem och vad man inte vill undersöka för att reducera antalet möjliga källor. 

 

Då syftet med studien är att synliggöra lärares uppfattning om faktorer som är viktiga 

för att främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling är det intressant att framför 

allt studera lärare som arbetar i en verksamhet som kan sägas vara, i någon mån 

framgångsrik. Jag har därför valt att intervjua lärare som arbetar praktiskt med Grön 

Flagg certifieringsprogram.  

 

Informanter i denna studie är 6 lärare som varit delaktiga i arbetet för hållbar utveckling 

med olika pedagogiska erfarenheter: förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare 

                                                      
21 Miles, M. & Huberman, M. (1984) Qualitative Data Analysis. A  Sourcebook of New Methods, Beverly 
Hills: Sage 
22 Patton, M.Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods, London: Sage 
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och lärare som har arbetat hos stiftelsen Håll Sverige Rent och Naturskola. Lärarna har 

olika ämneskombinationer i sina grundexamina, de är olika gamla och de har arbetat 

olika längre. Lärarna har arbetat mellan 7 och 28 år i yrket. Deras utbildningar har olika 

inriktningar. Jag hade från början avsikten att få med lika många män som kvinnor i 

studien, men detta lyckades dessvärre inte. I min studie intervjuerades följande lärare: 2 

män och 4 kvinnor. Tre lärare deltog i ett internationellt 

kompetensutvecklingsseminarium i mars 2011 för 18 lärare från Ryssland, Vitryssland 

och Ukraina, då blev jag koordinator av svenska kontakter och jag observerade deras 

pedagogiska metoder på praktiska plan.  Andra lärare hittade jag tack vare 

rekommendationer från representanter av Håll Sverige Rent, Naturskola och Regionalt 

Utvecklingscentrum (RUC) på Stockholms universitet.  

 

Informant 1. Projektledare Grön Flagg från stiftelsen Håll Sverige Rent, gymnasielärare 

i företagsekonomi och samhällskunskap med 13 årspedagogisk erfarenhet. Han 

fortbildar lärare och förklarar på vilket sätt Håll Sverige Rent arbetar med skolor och 

om Grön Flagg program, som ett verktyg och en certifiering, som erbjuder tips och 

material om hur förskolor och skolor kan arbeta med miljö och hållbar utveckling, ger 

stöd och inspiration genom utbildning och informations- och nätverksträffar.  

 

Informant 2. Lärare från Naturskola, ämneslärare Bi/Ke/Fy/Geovetenskap med 28 års 

pedagogisk erfarenhet. Hon undervisar på en naturskola som är ett komplement till 

andra undervisningsformer och undervisar alla åldrar från förskoleålder till vuxna. Hon 

har många kurser som är handlar om hållbar utveckling och samarbete med Håll Sverige 

Rent.  

Informant 3. Förskollärare, med 8 årspedagogisk erfarenhet som arbetar på förskola 

med Grön Flagg. Hon deltog i ett internationellt kompetensutvecklingsseminarium 

”Education for Sustainable Development” och gav öppen lektion om energi för 

utländska lärare i mars 2011.  

 

Informant 4. Grundskolelärare, biologi och modersmål lärare med 11 årspedagogisk 

erfarenhet 

 

Informant 5. Grundskole- och gymnasielärare, ämneslärare, modersmål lärare, historia 

och samhällsvetenskap med 15 årspedagogisk erfarenhet. 

 

Informant 6. Gymnasielärare Bi/ Ke, tidigare forskare i genetik med 7 årspedagogisk 

erfarenhet. 
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Forskningsetiska principer 

Johansson och Svedner 
23

 påpekar på att man genom att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, kan öka deltagarnas motivation och förtroende till 

undersökningen. Som forskare strävar jag efter att uppfylla forskningsetiska principer.  

I den studien uppfyllts tre huvudkrav av forskningsetiska principerna: 

informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Alla utvalda 

lärarinformanter hade blivit informerade om undersökningens syfte, att deltagande var 

frivilligt samt att de deltagande när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. De 

berörda hade självklart även blivit informerad om att de data som spelas in, endast 

kommer att användas till denna studie samt att alla deltagare förblir anonyma 

(konfidentialitetskrav). Även nyttjandekravet är uppfyllt då all information har endast 

nyttjas i vederbörande ändamål. 

Genomförande  

I denna studie intervjuades 6 lärare från olika skolnivåer, förskolelärare, 

grundskolelärare och gymnasielärare om sin erfarenhet inom praktiskt arbetet för 

hållbar utveckling och om sina uppfattningar av faktorer som främjar utbildning för 

hållbar utveckling. 

 

Flera metodböcker innehåller enkla råd om hur man bör bete sig som intervjuare: lägga 

vikt vid ärlighet, vara naturlig, vara lugn och stödjande, vara uppmärksam och 

intresserad, inte försöka imponera med egna kunskaper.
24  

 

För att de intervjuade lärare skulle känna sig mer bekväma fick de själv välja var och 

när vi skulle träffas. Jag valde att varje lärare skulle intervjuas enskilt för att de inte 

skulle påverkas av någon annan lärares svar eller närvaro. För att kunna vara så flexibel 

som möjligt valde jag att ha en låg grad av standardisering i mina intervjuer (Bilaga 1). 

Användning av öppna frågor kan ge utrymme för lärare att svara med egna ord och kan 

även lämna utrymme för inslag, som jag som forskare inte har tänkt på, men som kan ha 

stor betydelse för undersökningen. Dessutom kan man få en uppfattning om hur viktiga 

olika frågor är för lärare.
25

  

 

Jag gjorde en förberedande intervju med en lärare - projektledare Grön Flagg från 

stiftelsen Håll Sverige Rent då jag provade mig fram med olika frågor. Tack vare denna 

provintervju kommer fram tanken att be lärarna berätta om framgångsfaktorer och hur 

de arbetar praktiskt för hållbar utveckling och blir tydligare formuleras intervjufrågor 

                                                      

23 Johansson, B., & Svedner, P.O. (2010) Examensarbete i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB 

24Ryen A. (2004) Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Liber AB s.64-65 
25 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 
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och för att göra lättare intervjudatabearbetning och tolkningsprocess förbereda en 

lärareenkätmall. 

 

När jag fått kontakt via mejl med lärarna presenterade jag mig och mitt syfte och 

berättade att jag beräknade att intervjun högst skulle ta en timme, samt berättade att jag 

vill ha stöd av diktafon under intervjun. I brevet till lärarna bifogade jag frågorna som 

jag planerade att ställa, detta för att de skulle kunna ta ställning till om de ville ställa 

upp på intervju eller inte. Lärarna som var intresserade att delta bestämde tid och plats 

som passade de för genomförandet av intervjun. Kvalitativa intervjuer tar olika lång tid 

beroende på svaren. Mina intervjuer tog mellan 40-90 min. Eftersom lärarna var väldigt 

villiga att prata under intervjun var det svårt ibland att styra in dem på det relevanta för 

studien. Efter intervjun tackade jag så mycket för att läraren hade tagit sig tid att delta i 

studien och förklarade hur värdefullt det var. 

 

Efter varje intervju lyssnade jag igenom inspelningarna och transkriberade ner de delar 

av intervju som jag insåg relevanta för min studie. Vid transkription av de bandade 

intervjuerna skrev jag ner vad lärarna sade i stort sett ordagrant. Jag försökte få viktiga 

relevanta aspekter för mitt syfte genom att lyssna på inspelningarna flera gånger.  

Databearbetning 

Jämförande analys visade att Grön Flagg valdes på grund av det är Sveriges största 

miljöcertifieringsprogram, med andra ord mest populärt och framgångsrikt program i 

praktiskt arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige.  

 

Under en kvalitativ djupintervju med projektledare på Grön Flagg från stiftelsen Håll 

Sverige Rent (24 november 2011) fick jag råmaterial i form av Grön Flagg databas. 

Dessutom har jag arbetat med en Excellista som är ett direkt utdrag från Grön Flagg 

databas av Håll Sverige Rent. Här ser jag alla utbildningsorganisationer som har ett 

Grön Flagg konto. Grön Flagg certifieringen har ökat jämfört med föregående år.  

Jag har begränsat mig att arbeta med bara Stockholms databas. Arbetet med 

kategorisering hade tagit en lång tid, eftersom det var bristinformation angående 

kategori av utbildningsorganisationer. Resultat av databearbetning med Excelldatabas 

framkommer i Tabell 1.  

Tabell 1 visar antalet utbildningsorganisationer som är anmälda till Håll 

Sverige Rent (HSR) för Grön Flagg- certifiering i Stockholm (HSR data, 

november 2011).  

Total Förskolor Grundskolor Gymnasium Övrigt/  

Olika kategorier* 

187 146 26 8 7 

100 % 78,07 % 13,9% 4,28% 3,74% 

 

* Övrigt/Olika kategorier av utbildningsorganisationer  
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1 folkhögskola utbildningscentrum, 1 friskolor, 2 särskolor, 3 fritidshem  

Den statistiska undersökningen visar att det finns skillnader mellan olika skolnivåer angående 

hur många skolor/förskolor som är anmälda sig till Grön Flagg konto i Stockholm, flest hos 

förskola (78,07%) och minst på gymnasienivå (4,28 %). Figur 1. 

 

 

78,07%

13,90%

4,28%

Cirkeldiagram. Kategorisering av utbildningsorganisationer 
med Grön Flagg konto

i Stockholm ( 2011)

Förskolor

Grundskolor

Gymnasium

 

 

Figur 1 visar ett cirkeldiagram över en kategorisering av utbildningsorganisationer 

med Grön Flagg konto i Stockholm (november 2011). 

 

Det ovanstående diagrammet redovisar procentuellt antalet förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor med Grön Flagg konto i Stockholm (november 2011) och visar tydligt 

att det finns stora skillnader mellan olika skolnivåer.  

 

För att besvara min frågeställning har jag valt att använda SWOT- analys. SWOT-

analys har fått sitt namn efter de engelska begreppen: Strengths, Weakness, 

Opportunities och Threats och tillämpas i denna undersökning som ett angreppssätt, 

slutsatsformulering och utvärdering av faktorer för förbättring av utbildning för hållbar 

utveckling. Med andra ord SWOT – analys kan hjälpa kategorisera olika lärares utsagor, 

uppfattningar av olika faktorer i fyra olika kategorier i termer av styrkor (starka sidor), 

svagheter (svaga sidor), möjligheter och hot (s.15-16). Utifrån en SWOT- analys kan 

man sedan dra slutsatser om hur utbildning för hållbar utveckling kan förbättras. 
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Resultat 

Tolkning och analys av intervjudata  

Tolkningsprocessen kan ses som en vandring från det vaga och ogripbara till det klara 

och tydliga. Det finns olika kontexter av förståelse och här beskrivs varianter som 

medvetet tagits hänsyn till i denna studie. En aspekt i den kvalitativa intervjun som hör 

samman med tolkningsproblemen är mångtydlighetsrisken.
26

 I mina intervjuer fanns 

olika beskrivningar av hållbar utveckling och jag försökte knyta ihop de exempel på 

undervisning som lärarna gav med deras uppfattning vilka faktorer som viktiga för att 

främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling.  

 

Enligt Ryen är datainsamling och analys en interaktiv process och tolkning ”blir därför 

en ringdans, inte en rad stadier som följer varandra.”
 27

 Det andra momentet är 

forskaren står inför en rad olika möjligheter när han ska välja analysform. 

 

De utvalda lärarna i denna studie har själva bestämt vad de vill prata om utifrån min 

uppmaning: Är det lätt eller svårt att arbeta med miljö och utbildning för hållbar 

utveckling? Vad beror det på? 

Fem av sex lärare svarade att det är både lätt och svårt.  När lärare får chansen att tala 

om utbildning för hållbar utveckling är det mycket lätt att skapa ett intresse. Det är 

svårare att få människor att byte attityder i handling. Bara en lärare med 28 

årspedagogisk erfarenhet (informant 2) som undervisar på en Naturskola för alla åldrar 

från förskoleålder till vuxna, svarade att det var mycket lätt: 

 

”Att det handlar om livet, vår vardag, samhället, naturvetenskapen - det finns med 

överallt och kan därmed komma med i all undervisning, det gäller bara att 

pedagogerna SER det och tar vara på möjligheterna. Att det går att koppla till aktuella 

händelser som lyfts upp i medier, så undervisningen knyts till verkligheten. All 

undervisning som är konkret och verklig är mer lättfattlig och blir också intressantare.”  

 

Det speglas i min SWOT- analys i Möjligheter i formulering av ”Att utveckla intresse, 

motivation och inspiration” och ”Verklighetsbaserad utbildning. Att koppla till aktuella 

händelser som lyfts upp i medier, så undervisningen knyts till verkligheten”.  

 

                                                      

26 Olsson, H., Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Författarna och Liber AB 

27 Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Liber AB 
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Det andra exemplet, kommer det fram fragment av djupintervjun med Informant 1 som 

är projektledare för Grön Flagg från stiftelsen Håll Sverige Rent och gymnasielärare i 

företagsekonomi och samhällskunskap med 13 årspedagogisk erfarenhet. Han fortbildar 

lärare och förklarar på vilket sätt Håll Sverige Rents arbetar med skolor och berättar om 

Grön Flagg programmet, som ett verktyg och en certifiering, som erbjuder tips och 

material om hur förskolor och skolor kan arbeta med miljö och hållbar utveckling och 

som ger stöd och inspiration genom utbildning och informations- och nätverksträffar.  

”Vi kommer lyfta exempel på hur pedagogerna kan ta sig an miljöfrågorna på ett 

övergripande sätt för att eleverna ska få en bild av verkligheten där miljöfrågor och 

samhällsfrågor är tätt sammankopplade. Också konkreta exempel på hur andra skolor 

har jobbat ämnesövergripande och tematiskt.” 

Grön Flagg certifieringsprogram har sex olika teman: Klimat och Energi, Konsumtion, 

Kretslopp, Livsstil och hälsa, Vattenresurser, Närmiljö. 

Enligt informant 1 finns följande framgångsfaktorer för utbildning för hållbar 

utveckling: 

1.  Det är tydligt att styrdokumentet har som uppgift att arbeta med hållbar utveckling. 

2. Samarbete och demokrati. Ett bra samarbete mellan all personal i skolan är en viktig 

framgångsfaktor som man måste börja med. Grön Flagg bygger på barnens/elevernas 

tankar och viljor. Det gäller både när arbetet med ett Grön Flagg-tema påbörjas, när mål 

och aktiviteter väljs och utförs samt när ett tema avslutas genom utvärdering.  

3. Delaktighet. En av de viktigaste grundtankarna inom Grön Flagg är att alla i 

verksamheten ska vara delaktiga och ha inflytande. Hela skolan/förskolan arbetar mot 

gemensamma mål och barnen/eleverna får chanser att samarbeta och genomleva 

demokratiska processer. 

4. Grön Flagg handlar om att elever/barn och personal blir medskapare av ett hållbart 

samhälle där alla känner att de gör något för att förbättra för sig själva, andra och 

miljön, nära och långt bort. Genom att sätta upp nåbara och utmanande mål tar 

skolan/förskolan sig an olika lokala och globala utmaningar såsom att förbättra sin 

närmiljö, samtala om en hållbar livsstil, lära sig om klimatfrågan och minska sin 

energiförbrukning.  

5. Förmåga att handla/agera. Barnen/eleverna och personalen får en känsla av att de kan 

göra något för att förbättra situationen och lära sig mer – de får handlingskompetens och 

får en mer positiv framtidstro. Grön Flagg är både ett pedagogiskt förhållningssätt och 

ett praktiskt arbete för att skapa en mer hållbar skola/förskola och ett hållbart samhälle. 

Arbetet med Grön Flagg ska genomsyras av handling – det ska synas i handling och 

märkas på skolan/förskolan att man arbetar med certifieringen. Detta arbete kan ske 

både i det pedagogiska arbetet på skolan/förskolan och i den övriga verksamheten som i 

skolmatsalen eller på skol/förskolegården. I detta positiva förändringsarbete ska alla få 

möjlighet att bidra och känna delaktighet och en möjlighet att kunna påverka. 

6. Att dela sina erfarenheter med andra och att ta in andras erfarenheter. Att arbeta med 

Grön Flagg innebär att man delar med sig av sina erfarenheter och vänder sig ut mot 

samhället. Att visa upp utbildnings organisationer arbete inspirerar själva, familjer och 

hela omgivningen och ger ringar på vattnet. Att vända sig ut mot samhället gör också 
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skolan/förskolan mer verklighetsförankrad. Grön Flagg-arbetet är en kontinuerlig 

process där arbetet inte slutar vid första certifieringen utan arbetet är tänkt att fördjupas 

och utvecklas med tiden. När skolan/förskolan har avslutat ett tema och valt ett nytt ska 

arbetet med de gamla målen helst fortsätta parallellt med de nya. Det speglas också i 

följande SWOT- analys. 

SWOT- analys 

Denna studie har syftet att fördjupa förståelsen för vilka faktorer som är viktiga för att 

främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling. För att besvara min 

frågeställning, har jag valt att använda SWOT- analys, med andra ord kategorisera olika 

lärarnas uppfattningar av olika faktorer i fyra olika kategorier i termer av styrkor (starka 

sidor), svagheter (svaga sidor), möjligheter och hot. 
 

Styrkor/starka sidor: 

Samtliga skolnivåer: 

 De växande trenderna för globalisering. Aktualitet. Utbildning för hållbar 

utveckling kan hjälpa hantera de globala utmaningarna på den moderna 

utvecklingen. 

 Positiv attityder och framtidsperspektiv. Utbildning för hållbar utveckling har 

skapat en positiv framtidsbild. 

 Att man som lärare kan använda en mångfald av kreativa pedagogiska 

metoder.  

 Delaktighet och handlingskompetens. Praktiskt lösningsinriktat arbete. 

 Helhetsperspektiv. Hållbar utveckling nödvändigt att undervisa utifrån 

helheter och sammanhang. 

 Etiskt perspektiv. Den globala värdegrunden i samhället och skolan utgör 

också en viktig faktor för hållbar utveckling.  

 God implementering av styrdokumenten, som har tydlig uppgift for att arbeta 

med hållbar utveckling kan bli en nyckel till framgång. 

 Demokratiska arbetssätt. Ett bra samarbete mellan all personal i skolan är en 

viktig framgångsfaktor som man måste börja med. 

Enbart grundskola och gymnasieskola: 

 Ämnesövergripande samarbeten. Integrering av arbete för hållbar utveckling i 

olika ämnen. 

 Kritiska förhållningssätt, för att elever skall lära sig att hantera problem i 

verkligheten som är komplexa och svåra – inte förenklade och väldefinierade, 

för att elever kan presentera flera olika scenarier för hur det kan utvecklas 

hållbart. Med andra ord kan hitta hållbara lösningar.  

 

Svagheter/Svaga sidor: 

Enbart grundskola och gymnasieskola: 

 Hållbar utveckling är till skillnad från de flesta begrepp inom undervisningen 

inte särskilt väldefinierat. Många lärare blir osäkra på vad som ska göras. 
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 Många pedagoger vet vad som krävs och vad som ska göras men i 

verkligheten kanske inte lever som man lär. 

 Relativt omfattande arbete.  Lärare kan uppleva svårigheter, i synnerhet med 

integrering och ämnesövergripande arbete. 

 Det finns rädsla hos ämneslärarna (grundskollärare och gymnasielärare) för 

att ämneskunskaper får lägre prioritet. 

 Vissa lärare anser att något annat måste bort från kursplanen om frågor om 

utbildning för hållbar utveckling ska in. Tid är alltid en bristvara. 

 

 

Möjligheter: 

Samtliga skolnivåer: 

 En av de största fördelarna med praktiskt arbeta för hållbar utveckling att 

främja en positiv framtidsbild vilket blir en stor drivkraft för hållbar 

framtiden. 

 Att utveckla intresse, motivation och inspiration. 

 Verklighetsbaserad utbildning. Att koppla till aktuella händelser som lyfts 

upp i medier, så undervisningen knyts till verkligheten.  

 En förbättringspotential när det gäller kommunikationer och samverkan på 

lokalt och globalt nivåer. I detta positiva förändringsarbete ska alla få 

möjlighet att bidra och känna delaktighet och en möjlighet att kunna påverka. 

 Kompetensutveckling. Fortbildningen riktar sig till representanter från olika 

utbildningsformer (förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, fritidshem, 

utbildningscentrum osv.) Även rektorer/förskolechefer uppmanas att delta i 

fortbildningen. 

 Erfarenhetsutbyte. Nätverksbyggande. Att dela av sina erfarenheter och att ta 

in andras erfarenheter. 

 Lärare och studenter skulle bli uppmuntrade att prova att samarbeta i sin 

undervisning med NGO och andra aktörer utanför skolan/universitet som 

engagerar sig för hållbar utveckling. 

 Utveckla samarbete på alla nivåer. Internationellt samarbete. 

Enbart grundskola och gymnasieskola: 

 Vidareutveckla en didaktik som innehåller ”hållbar utveckling” i varje ämne. 

 

Hot: 

Enbart grundskola och gymnasieskola: 

 Det potentiella hotet för utbildning för hållbar utveckling kan vara att det bara 

upplevs som propaganda. 

 Om man tar arbetet för hållbar utveckling som ett ”mode” som flammar upp 

då och då och sedan slocknar. Det kan göra negativ inverkan på kvaliteten i 

upplevelsen av fenomenet av hållbar utveckling. Arbetet måste vara varaktig 

och ihållande. Det måste vara en viktig del av utbildningen. 
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Diskussion 

Diskussion – analys 

Studien är inriktad på att fördjupa kunskapen om lärares uppfattningar om vilka faktorer 

som är viktiga för att främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling, genom att 

använda lärares utsagor som empiri.  

 

SWOT-analys tillämpas i denna undersökning för att utvärdera faktorer för att förbättra 

utbildning för hållbar utveckling. Utifrån en SWOT-analys kan man sedan dra slutsatser 

om hur utbildning för hållbar utveckling kan förbättras.  

 

Styrkor/starka sidor kan vi betrakta som positiva faktorer, fenomen som främjar 

utbildning för hållbar utveckling. Möjligheter är också positiva faktorer, som kan 

utveckla och förbättra utbildning för hållbar utveckling. Dessa positiva faktorer ska vi 

betrakta som framgångsfaktorer. Det är intressant att det under i undersökningen 

identifieras många fler positiva faktorer (10 styrkor och 9 möjligheter) än negativa 

faktorer (5 svaga sidor och 2 hot). 

Likheter 

Studien visar att det finns stora likheter bland förskollärare, grundskollärare och 

gymnasielärare angående uppfattning om positiva faktorer (styrkor och möjligheter) 

som främjar utbildning för hållbar utveckling. Lärare på olika skolnivåer uppfattar att 

positiva attityder och framtidsinriktat helhetsperspektiv, mångfald av kreativa 

pedagogiska metoder, det demokratiska arbetssättet, delaktighet och handling och 

samarbete på olika nivåer är de grundläggande framgångsfaktorer som främjar effektiv 

utbildning för hållbar utveckling.   

 

Alla intervenerades lärare, förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare anser att: 

1) det är viktigt i mycket hög grad arbetar med frågor som rör miljö och hållbar 

utveckling; 2) det finns behov av kompetensutveckling inom hållbar utveckling i 

mycket hög grad; 3) det finns behov av internationellt samarbete inom utbildning för 

hållbar utveckling i mycket hög grad. 

 

Kompetensutveckling har nämnts av alla lärare som en viktig framgångsfaktor inom 

utbildning för hållbar utveckling. Alla lärare uttryckte att de behöver ha kontinuerliga, 

pedagogiska diskussioner om hur utbildning för en hållbar framtid ska utvecklas. 

Dessutom borde det finnas med som ett obligatoriskt block på lärarutbildningen så att 

alla pedagoger får med sig grundkunskaper i hållbar utveckling. Det skulle vara en 

viktig del av utbildningen att innehållsmässigt fördjupa sig i hållbar utveckling och 

anknytningen till ens eget ämne samt att även lära sig att utveckla pedagogiska metoder 

som passar till detta. Det är viktigt att man samarbetar med verksamheter i 

ämnesområdet utanför skolan och universitet och även internationellt. 
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Olikheter  
 

Det är ett mycket intressant faktum att grundskollärare och gymnasielärare uttryckte i 

högre grad att det finns inte bara positiva faktorer utan också några faktorer som kan 

påverka utbildningen för hållbar utveckling negativt. I termer av SWOT- analys är det 

svaga sidor (5) och hot (2). Negativa faktorer/nackdelar som negativt påverkar 

utbildning för hållbar utveckling, svårigheter och hinder på vägen till ett aktivt arbete 

med miljö och hållbar utveckling. Grundskollärare och gymnasielärare uttryckte kritik 

mot att hållbar utveckling till skillnad från de flesta begrepp inom undervisningen inte 

är särskilt väldefinierat.  

 

Enligt lärares uppfattningar, finns ibland svårigheter i grundskolor och gymnasieskolor i 

synnerhet med integrering och ämnesövergripande arbete. Det finns rädsla hos 

ämneslärarna (grundskollärare och gymnasielärare) för att ämneskunskaper får lägre 

prioritet. Vissa lärare anser att något annat måste bort från kursplanen om frågor om 

utbildning för hållbar utveckling ska in. Tid är alltid en bristvara. Många pedagoger vet 

vad som krävs och vad som ska göras men i verkligheten lever man kanske inte som 

man lär.  

 

För att besvara frågan om det finns skillnader mellan olika skolnivåer (förskolor, 

grundskolor, gymnasieskolor) i arbetet för hållbar utveckling inom Grön Flagg 

certifieringsprogram, analyserade jag data från stiftelsen Håll Sverige Rent. Under min 

statistiska undersökning har jag upptäckt, att det finns stora skillnader mellan olika 

skolnivåer angående hur många skolor/förskolor som anmälde sig till Grön Flagg konto 

certifiering i Stockholm, flest hos förskola (78,07%) och minst på gymnasienivå (4,28 

%) se Figur 1, ett cirkeldiagram över en kategorisering av utbildningsorganisationer 

med Grön Flagg konto i Stockholm på s.12.   

 

SWOT- analysen visade att det finns ingenting som kan förklara denna skillnad, både 

förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare anser att det är viktigt att man i 

mycket hög grad arbetar med frågor som rör miljö och hållbar utveckling. SWOT- 

analysen belyser att grundskollärare och gymnasielärare uttryckte i högre grad än 

förskollärare att det finns inte bara positiva faktorer utan också några faktorer som kan 

negativt påverka utbildningen för hållbar utveckling (svaga sidor och hot). Snarare kan 

nog skillnader i utbredning av Grön Flagg förklaras av andra saker.  

 

Om vi ska diskutera varför finns så många förskolor och så få gymnasieskolor med 

Grön Flagg i Stockholm, kan följande förklaringar vara rimliga:  

 

1. Förskolor är mindre enheter som har lättare att komma överens om att man ska satsa 

på Grön Flagg-certifiering som ett gemensamt arbetssätt. Man är också mer van att 

dokumentera i bild och text vad barnen gör. Så det blir naturligt att redovisa det som ska 

skickas in till Håll Sverige Rent.  
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2. Grundskolor och gymnasieskolor är större enheter där personalen har svårare att 

komma överens om att det är detta man ska satsa på och allt är mer komplext i 

verksamheten.  

3. Ju högre upp i åldrarna ju mer blir undervisningen styrd av mål och betygsbedömning 

vilket också försvårar för många. 

4. Det blir färre pedagoger som då ser möjligheterna i hur de ska kunna få in Grön 

Flagg som arbetsverktyg att nå målen. Det kan upplevas som något som inte hinns med.  

5. Man måste ha engagerade rektorer, lärare och kommunpolitiken för att uppnå 

framgång inom utbildning för hållbar utveckling. 

Denna studie hjälper att förstå att det finns objektiva skillnader mellan olika skolnivåer 

(förskolor, grundskolor, gymnasieskolor) i praktiskt arbetet med hållbar utveckling 

exempelvis i arbetet med Grön Flagg-certifieringsprogram. Antalet skolor med Grön 

Flagg brukar betraktas som institutionell indikator av hållbar utveckling. Det är 

nödvändigt att undersöka dessa frågor vidare för att få möjlighet att dra slutsats om 

förskolor har större hållbarhetspotential än andra skolnivåer. 

 

Slutsatser 

Således kan vi dra slutsatser att vi har hittat 19 framgångsfaktorer som viktiga för att 

främja och förbättra utbildning för hållbar utveckling (10 starka sidor och 9 möjligheter 

enligt SWOT- analysen). Resultaten visar att en mångfald av kreativa pedagogiska 

metoder, delaktighet och handling, det demokratiska arbetssättet, samarbete på olika 

nivåer är de grundläggande framgångsfaktorerna som främjar effektiv utbildning för 

hållbar utveckling. Utbildning för hållbar utveckling har en tendens att utvecklas 

positivt i framtiden. Studien visar att utbildning för hållbar utveckling är ett mångtydigt 

begrepp och här identifieras både hinder och möjligheter för att komma vidare.  

 

Dessutom finns det flera olika faktorer som kan påverka en framgångsrik utbildning för 

hållbar utveckling: 

 

Ekonomiska faktorer utgör en betydande del av utbildningsutvecklingen och handlar i 

första hand om den ekonomiska situationen vilket i sin tur påverkar materiella och 

teknologiska resurser för undervisning på skolor.  Skolor och lärare måste ha råd med 

moderna datorer och läromedel. Detta påverkar val av pedagogiska metoder, typ av 

kreativa metoder osv. Ekonomiska faktorer blir viktigare i framtiden. 

 

Politiska faktorer kan påverka utbildningen. Det kan bero på hur nationell politik och 

kommunpolitik stimulerar och uppmuntrar engagerade rektorer och lärare. Här kan man 

också nämna sådana viktiga aspekter som fred, stabilitet och säkerhet.  

 

Sociala och kulturella faktorer handlar om sociala relationer, interaktion och 

kulturlänken mellan olika aktörer i samhället. Utbildning för hållbar utveckling kan ses 

som en form av kulturbygge. Lärare bygger broar mellan kulturer med avsikt att elever 



 

 20 

ska se, förstå och delta i dessa kulturer. Kultur, som ”sätt att leva” kan speglas i 

traditioner, religion och estetiskt skapande. Det kan ta sig kreativa uttrycksformer 

genom konst, teknologi, litteratur osv. 

 

Etiska faktorer handlar om värdegrunden i samhället och skolan. Det utgör också en 

viktig faktor för hållbar utveckling, att möjliggöra att så många som möjligt idag och i 

framtiden får leva ett bra liv (människor, djur, växter, hela världen)m inkluderar 

människosyn, miljöetik och global etik. En central värdering i en global etik skulle vara 

principen om mänsklighetens enhet, dvs. att alla människor skall betraktas och upplevas 

som medlemmar samma familj oavsett nations-, etnicitet- eller religionstillhörighet. 

 

Pedagogiska faktorer handlar om pedagogisk kompetens hos lärare, mångfald av 

kreativa pedagogiska metoder, kompetensutveckling, pedagogiskt ledarskap, didaktik 

osv.  

 

Sammanfattningsvis ska vi också nämna att denna studie hjälper att fördjupa förståelsen 

för vilka faktorer som är viktiga för att främja och förbättra utbildning för hållbar 

utveckling och förstå att det finns skillnader mellan olika skolnivåer (förskolor, 

grundskolor, gymnasieskolor) i praktiskt arbetet med hållbar utveckling med Grön 

Flagg certifieringsprogram.  

 

Förmåga att agera för hållbar utveckling handlar om att kunna se helheter och förstå 

komplexa samband mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.  För att 

förbättra utbildningen för hållbar utveckling behöver vi undersöka framgångsfaktorer 

som främjar en positiv framtidsbild vilket blir en stor drivkraft för en hållbar framtid. 

Därför är potentialen för utbildning för hållbar utveckling särskilt stor nu och i 

framtiden. 

 

Kritisk metoddiskussion/Felkällor 

Om vi ska diskutera om vetenskaplig ansats, då de två traditionella ansatserna inom 

vetenskapen utgörs av positivism och hermeneutik. Grunderna inom positivismen är att 

förklara orsak och verkanssamband, vid forskningen måste vetenskaparen vare neutral 

och opartisk. Inom hermeneutiken försöker forskaren istället tolka och förstå.
28

 

Ansatsen utgår från att forskaren inte kan vara helt opartisk i sin undersökning och 

tidigare erfarenheter samt värderingar kan omedvetet tänkas påverka studien. För den 

här uppsatsen innebär detta att den vetenskapliga ansatsen kommer vara mer 

hermeneutisk än positivistisk, eftersom min bakgrund och tidigare erfarenhet som 

forskare och intressen redan från start har påverkat uppsatsen inriktning, syfte och 

förståelse. 

 

                                                      
28 Olsson, H., Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv 
Författarna och Liber AB 
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Min studie bygger på lärarnas unika berättelser om sitt praktiska arbete, samt min 

tolkning och värdering av innehållet dessa berättelser. Jag valde att genomföra 

kvalitativa intervjuer med lärare. Jag tycker att kvalitativa intervjuer som metod var ett 

bra val för min studie eftersom lärarna skulle kunna svara med sina egna ord på 

frågorna. Genom att ställa följdfrågor kunde jag utveckla lärarnas svar och kontrollera 

att jag förstått allt korrekt. En viktig aspekt när man genomför en undersökning om 

uppfattningar är att intervjuarens egna uppfattningar inte ska färga den intervjuades 

svar. Detta har jag varit väl medveten om när jag genomfört intervjuerna men samtidigt 

finns naturligvist ingen garanti för att jag inte omedvetet påverkat svaren. Vidare valde 

jag att intervjua varje lärare enskilt för att de inte skulle påverkas av någon annan 

lärares svar eller närvaro.
29

 Diktafonen kan ha påverkat lärarna att säga mer korrekta 

svar till en början eftersom jag noterade att de sneglade på diktafonen. 

Kvalitet, validitet och reliabilitet 

För att bedöma kvaliteten på en undersökning kan man använda sig av begreppen 

reliabilitet och validitet.
30

 Reliabilitet syftar till ”mätnoggrannheten” (vilket betyder om 

undersökningen har gjorts på ett tillförlitligt sätt). Validiteten är ett mått på 

undersökningens giltighet. 

Johansson och Svedner 
31

 pekar på validitet som en måttenhet för till vilken grad det går 

att göra generaliseringar utifrån en undersökning. I min undersökning intervjuades, som 

tidigare nämnts, endast sex lärare. Detta gör att jag inte kan generalisera det resultat jag 

fått fram. För att generalisera krävs det att undersökningen är mer omfattande och 

därigenom baseras på fler intervjuade. 

Validitet kan beskrivas som datas relevans eller hur bra den införskaffade informationen 

presenterar fenomenet medan reliabilitet redogör för insamlad datas tillförlighet. I 

strävan mot att nå högsta möjliga validitet och reliabilitet har denna studies författare 

använt sig av kombinationen kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Informanterna har 

valts utifrån sin kunskapsnivå om ämnet för att därmed kunna förse oss med de mest 

korrekta och tillförlitliga svaren och utifrån en framtida möjligheter till internationellt 

samarbete för kompetensutveckling inom utbildning för hållbar utveckling. 

Tre av lärarna hade jag träffat tidigare under ett internationellt 

kompetensutvecklingsseminarium, ”Education for Sustainable Development”, i mars 

2011. Detta kan ha påverkat intervjuerna en aning, även om jag inte hade någon aning 

om deras uppfattningar om faktorer som främjar utbildning för hållbar utveckling. Å 

andra sidan bör detta inte ha påverkat tolkningen av resultatet. 

 

                                                      

29 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 

30 Olsson, H., Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv 

Författarna och Liber AB 

 

31 Johansson, B., & Svedner, P.O. (2010) Examensarbete i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB. 
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För att uppnå hög precision i den kvalitativa studien, har intervjuerna spelats in och i 

efterhand lyssnats av för att minimera felciteringar och tolkningsfel. Som det tidigare 

påpekats, har svaren från intervjuerna tolkats av denna studies författare.  Utöver detta 

vid intervjuerna finns det en risk att informanterna kan vilja försköna verkligheten, 

därmed inte sagt att de far med osanning. Istället kan det tänkas att informanten väljer 

att framhäva de positiva sidorna istället för de negativa. Detta är dock något som en 

forskare är medveten om och har i åtanke vid informationsinsamlingen.  

 

Praktiska konsekvenser och vidare forskning 
 
För alla pedagoger är det viktigt att hitta framgångsfaktorer i arbetet med miljö och 

hållbar utveckling och samla bra positiva metoder som kan vara hjälp till för en effektiv 

utbildning för hållbar utveckling.  I min undersökning hade jag utrett och strukturerat 

uppfattningar om framgångsfaktorer för utbildning för hållbar utveckling på olika 

nivåer, vilket i sin tur kan ge vägledning i framtida utformning av nästa internationella 

kompetensutvecklingsseminarium/studiebesök för lärare från Ryssland. Samtidigt är 

denna studie en bra förberedelse för kreativt arbete i verkligheten. Alla lärare var 

överens om att det skulle bli mycket nyttigt och intressant med kompetensutveckling 

med temat Framgångsfaktorer för utbildning för hållbar utveckling. 

 

Intressant vidare forskning skulle vara att jämföra välkända skolnätverk och faktorer 

som främjar utbildning för hållbar utbildning i olika länder. Om det finns forskning om 

miljödidaktik
32

  och klimatdidaktik
33

, är det dags att forska om hållbarhetdidaktik och 

på vilket sätt man bättre kan organisera kompetensutveckling för lärare inom utbildning 

för hållbar utveckling.  

 

På längre sikt och som en fortsättning på denna studie kan dessa erfarenheter användas 

för internationellt utvecklingssamarbete för att sprida kunskap i utbildning för hållbar 

utveckling för olika lärare från olika länder. 

                                                      
32 Sandell, K., Öhman, J., Östman, L. (2003). Miljödidaktik, Naturen, skolan och demokratin. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

33 Kronlid, D.O. (2010) Klimatdidaktik - att undervisa för framtiden. Liber AB 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor för kvalitativa intervjuer med lärare  

 

Vilken roll och betydelse har utbildning för hållbar utveckling i din undervisning? 

 

Är det lätt eller svårt att arbeta med miljö och utbildning för hållbar utveckling? Vad 

beror det på?  

 

Kan du berätta mer om din erfarenhet inom utbildning för hållbar utveckling? Vad är 

starka sidor? Vad är svårt- svaga sidor? Vilka problem? 

 

Kan du ge bra positiva exempel från din undervisning för hållbar utveckling? 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6i0Ubak63nn5Kx95uXxjL6nr0expbBIr6eeSa6ws024qLI4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujsUuxrrdQsKq0PurX7H%2B72%2Bw%2B4ti7ffDf4T7y1%2BVVv8Skeeyzw2K1qq9OsK2kfu3o63nys%2BSN6uLyffbq&hid=12
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6i0Ubak63nn5Kx95uXxjL6nr0expbBIr6eeSa6ws024qLI4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujsUuxrrdQsKq0PurX7H%2B72%2Bw%2B4ti7ffDf4T7y1%2BVVv8Skeeyzw2K1qq9OsK2kfu3o63nys%2BSN6uLyffbq&hid=12
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6i0Ubak63nn5Kx95uXxjL6nr0expbBIr6eeSa6ws024qLI4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujsUuxrrdQsKq0PurX7H%2B72%2Bw%2B4ti7ffDf4T7y1%2BVVv8Skeeyzw2K1qq9OsK2kfu3o63nys%2BSN6uLyffbq&hid=12
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Vad är en nyckel till framgång i undervisning för hållbar utveckling? 

Vilka framgångsfaktorer för effektiv utbildning för hållbar utveckling tycker du finns? 

I vilken grad integreras miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i olika 

ämnen i din skola? 

På vilket sätt skulle du vilja förbättra utbildning för hållbar utveckling? 

Vilka möjligheter finns för att förbättra utbildning för hållbar utveckling? 

 

I vilken grad finns behov av kompetensutveckling utbildning för hållbar utveckling? 

Hur skulle du vilja att kompetensutveckling för lärare inom utbildning för hållbar 

utveckling ska se ut? 

I vilken grad finns det behov av internationellt samarbete inom utbildning för hållbar 

utveckling?  

Den statistiska undersökningen visar att det finns skillnader mellan olika skolnivåer 

angående hur många skolor/förskolor som har/ansluter sig till Grön Flagg, flest hos 

förskola och minst på gymnasienivå. Vad tycker du, varför finns det skillnader? Vad 

beror det på? 
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