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Abstract 

This work is a study of subject teachers in social studies and science understand the concept 

of sustainable development. The work uses a qualitative and a quantitative approach. 

Teachers in various schools and stages have been answering questions about how they 

perceive sustainability, how they implement it in teaching and if they feel that school is 

important for the future of sustainable development at large.  

The theoretical background is based on environmental ethics as well as the different meanings 

and definitions of the concept of sustainable development. These theories and definitions are 

coupled with the empirical results.  

The study concludes that all teachers throughout the study perceive the concept of sustainable 

development as something ecological, something that has to do with nature. A few teachers 

also state economic and social dimensions.  

 Questions about how the teachers in the study implement the concept in their teaching can be 

seen as three different approaches. The first one focuses on the role of education in the form 

of democracy and values. Teachers who promote this way do not view sustainable 

development as a clear course in science teaching, but advocate a form of respect for nature 

and our shared society. The second way is more about classic education with lectures and 

books and testing of how much the students learned. This teaching focuses more on pure 

factual knowledge. The third and final way of teaching is to have "theme days" on 

environmental and sustainable development. It was not so common among teachers in 

science, but more common among teachers in social studies.  
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1. Inledning 

Det är idag inte ovanligt att gå förbi en kiosk eller mataffär och läsa följande löpsedlar från 

våra större kvällstidningar ”Polarisen smälter – halva västkusten riskerar att försvinna!” eller 

”Medeltemperaturen rekordhög – forskare larmar!”. På senaste tiden har även våra 

morgontidningar fyllts med exempel på ”larmrapporter” som pekar på att apokalypsen är nära, 

vi kommer inte ha kvar vårt samhälle såsom det ser ut idag, och så vidare 

(www.aftonbladet.se och www.expressen.se ).  

Det finns risker med detta. Gemene man som läser dessa artiklar i tidningarna kommer med 

stor sannolikhet känna en viss rädsla för dessa larmrapporter. Vi vet att kvällstidningar har en 

förmåga att ”krydda” sina artiklar för att öka nyhetsvärdet i en artikel, men det är som läsare 

svårt att bedöma korrektheten i en artikel när det dels är om ett ämne (miljö, klimat) som alla 

inte vet så mycket om, dels att det ofta i dessa artiklar citeras forskare. Vi vet med oss sedan 

barnsben att forskare vet vad de pratar om, de pratar vetenskap, och vetenskap litar vi på.  

Det finns dock flera exempel med forskare som blivit felciterade, eller rapporter där endast 

den mest sensationella informationen blivit nyheter. Sedan har vi självklart problemet med 

forskare som arbetar på uppdrag av oljeföretag, och liknande. Detta gör medias 

nyhetsrapportering problematisk, eftersom det inte är enkelt för allmänheten att avgöra vad 

som är korrekt återgiven fakta, samt vad som är mer tveksamt att lita på. Allt eftersom 

allmänhetens kunskap förmodligen har vissa luckor i kunskap kring vad som påverkar vårt 

klimat, vår miljö samt våra ekosystem.  

Detta arbete ska dock inte handla om medierapportering, även om det skulle vara intressant att 

dyka in i den sfären. Detta arbete ska handla om begreppet hållbar utveckling, och hur lärare i 

våra skolor idag ser på detta begrepp, och hur de implementerar detta i sin undervisning. Jag 

anser att det största problemet med medierapporteringen är just den att vi som läsare kan ha 

svårt att bedöma riktigheten i de påståenden som ges i media, därmed borde utbildning vara 

den bästa vägen att råda bot på problemet.  

Utbildning får vi i skolan, och miljöundervisning har långa traditioner i den svenska skolan. 

Miljön har dessutom blivit ett hett ämne i samhället och därmed har skolverket satt nya mål i 

läroplan och kursplaner för att trycka på behovet av en bra miljöundervisning i våra skolor. 

Därmed har begreppet hållbar utveckling kommit att få en central roll i den moderna 

miljöundervisningen. Men vad betyder egentligen hållbar utveckling? Hur definierar lärare 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.expressen.se/


2 

 

begreppet och hur använder de sig av detta begrepp i sin undervisning? Detta arbete syftar till 

att besvara dessa frågor.  

 

  



3 

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 ”Hållbar utveckling” 

Begreppet hållbar utveckling myntades efter en utredning inom FN ledd av Norges första 

kvinnliga premiärminister, Gro Harlem Bruntland. Därmed kom publikationen att inofficiellt 

kallas Bruntlandsrapporten. I denna rapport kallad ”Our Common Future – From One Earth to 

One World” kom den första definitionen av en hållbar utveckling att presenteras på följande 

sätt: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  

I rapporten som publicerades 1987 sätts flera mål upp för hur en hållbar utveckling på den 

globala arenan ska gå till, bland annat nämns målet att till det 21 årtusendet skall världen 

(globalt) utvecklas på ett hållbart sätt. Rapporten är dock tydlig med att det är mer troligt att 

världens fattiga blir fattigare innan utvecklingen vänder och världens människor blir mer 

jämställda än de är idag.  

Nedan redogör jag för de tre olika perspektiv på hållbar utveckling som finns, samt kopplar 

dessa till miljöetiken.  

2.1.1 Ekologisk hållbar utveckling 

Ur ett ekologiskt perspektiv handlar hållbar utveckling om att se på jordens resurser som en 

form av miljökapital. Människor måste alltså förhålla sig till deras miljöresurser som att det 

var en ändlig resurs, och därmed hushålla med resursen så att den har tid att återhämta sig. 

Bruntlandskommissionen menade år 1987 att vi inte hushåller med våra ekologiska resurser, 

vilket innebär att vi nyttjar detsamma utan att se till hur nästa generation skall nära sig (Our 

common future 1987). 

Att bruka våra vatten, jordbruk och belasta ekosystem är något vi måste göra, men 

Bruntlandskommissionen menade att vi måste göra detta på ett moraliskt sätt. 

Gustafsson skriver i sin licentiatavhandling om naturvetenskaplig utbildning för demokrati 

och hållbar utveckling. I undersökningen har 264 lärarstudenter skriftligt argumenterat för 

naturvetenskaplig utbildning i skolan. Flertalet visar sig då skriva att det viktigaste argumentet 

för naturvetenskaplig bildning är att dessa kunskaper är nödvändiga för att hantera 

samhällsfrågor kring natur och miljöproblem (Gustafsson 2007). Stenmark menar att denna 

uppfattning, att naturkunskapen (eller det ekologiska perspektivet/dimensionen) är en 
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vetenskap som kommer lösa våra miljöproblem, denna syn är problematisk. Om hållbar 

utveckling fokuserar på det ekologiska perspektivet kommer de andra två perspektiven hamna 

i skymundan, vilket inte leder till hållbar utveckling (Stenmark 2000). 

Det visade sig även att lärarstudenterna tyckte att det saknades en demokratiaspekt på den 

naturvetenskapliga bildningen i skolan. De upplevde till och med att det fanns en motsättning 

mellan de två. Gustafson kommer i sin avhandling fram till att lärarnas dubbla uppdrag, 

demokratiuppdraget och ämneskunskapsuppdraget är mycket väl lämpat för undervisning 

kring hållbar utveckling. Mycket på grund av att undervisning om hållbar utveckling enligt 

skolverket och Lpo-94 handlar om att ge elever en värdemässig grund att stå på, samt att 

undervisningen skall ske på demokratisk basis (Gustafsson 2007). 

2.1.2 Social hållbar utveckling 

Den sociala hållbara utvecklingen handlar om att se till alla människors lika värde, 

människans egenvärde. Här lyfts det fram att resurser i form av kapital, demokrati, inflytande 

och makt fördelas på vår befolkning enligt ett jämlikt, rättvist och jämställt sätt. Individen 

skall känna en social trygghet, oavsett var personen ifråga är hemmahörande (Stenmark 

2000). Ett socialt nätverk med funktioner såsom utbildning, sjukvård och arbete skall vara 

allas rättighet. Bruntlandskommissionen menade att det handlar om att bygga upp ett 

dynamiskt samhälle där grundläggande behov tillfredställs långsiktigt. Alltså måste samhället 

vara stabilt.  

”Kommissionen är övertygad om att utbredd fattigdom inte längre är något 

oundvikligt. Fattigdom är inte bara något ont i sig, men en hållbar 

utveckling fodrar att man tillgodoser alla människors grundläggande behov 

(…)”(Our Common Future s.22).  

Detta citat kommer från ”vår gemensamma framtid” och speglar synen på ett hållbart 

samhälle, eller en hållbar samhällsutveckling, om man så vill. Det finns alltså ett perspektiv 

på hållbar utveckling som speglar det sociala värdet i världen. Stenmark (2000) analyserar 

stora delar av miljöpolicydokument såsom ”vår gemensamma framtid” och Agenda 21 med 

flera ur ett etiskt perspektiv. Han menar bland annat att ovanstående citat pekar på att alla 

länder har en moralisk rättighet att få sina behov tillfredsställda, både idag och kommande 

generationer. Därmed måste västvärlden sänka sin levnadsstandard, eller i alla fall förändra 

den, så att fördelningen av resurser blir jämställd (Stenmark 2000). 
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2.1.3 Ekonomisk hållbar utveckling 

Gro Harlem Bruntland skriver i förordet till ”Vår gemensamma framtid” att en ny tidsålder av 

ekonomisk tillväxt måste till som är ekologisk och socialt hållbar. Detta innebär att en 

kvalitetsförbättring måste ske, i stället för en ökad resursanvändning (Our Common Future 

1987). Det handlar om att hushålla med våra gemensamma resurser på ett långsiktigt, stabilt 

sätt.  

Det ekonomiska perspektivet på hållbar utveckling kan ses som medlet för att uppnå ett mål, 

och många väljer att betrakta den sociala hållbara utvecklingen som detta mål. På så sätt kan 

det ekonomiska perspektivet vara medlet, om den ekonomiska utvecklingen faller inom ramen 

för det ekologiska och sociala perspektivet (SOU 2004:104). Det ekonomiska perspektivet är 

överhuvudtaget ett bra exempel för att visa hur de tre perspektiven håller ihop: 

1. Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för social hållbar utveckling 

2. Ekonomisk tillväxt är eventuellt inte möjligt utan en försämrad ekologisk miljö. 

3. En försämrad ekologisk miljö leder till försämrad ekonomisk tillväxt vilket i sin tur 

leder till en försämrad social utveckling.  

4. En försämrad ekonomisk tillväxt leder till en försämrad social utveckling vilket leder 

till en möjlig risk i form av ökad miljöpåverkan eller försäkrad ekologisk utveckling, 

om den försämrade sociala utvecklingen innebär mindre utbildning i miljöpåverkan. 

Således hänger de tre perspektiven ihop som dimensioner av ett dilemma. I nedanstående 

avsnitt redogörs dock för hur dessa tre dimensioner är helt oförenliga om inte etiken vävs in i 

handlande och tankesätt.  

2.2 Miljöetik 

Enligt Nationalencyklopedin är miljöetik; ”Den del av etiken som handlar om värderingar av 

miljö och natur samt normer för människors handlingar gentemot denna” (www.ne.se). 

Annorlunda uttryckt kan det sägas att miljöetiken behandlar hur människors normer i olika 

delar av världen styr användandet av naturen, och synen på denna. Ses naturen som något som 

styr människors handlande, eller styr människors handlande naturen? (Stenmark 2000) 

Stenmark (2000) behandlar etiska frågor inom olika miljöpolicydokument, såsom Agenda 21 

och ”Vår gemensamma framtid”, med flera. Han menar att finns problem med alla dessa 

dokument eftersom de menar att människor måste förändra sitt handlande och tänkande kring 

och i naturen, för att till exempel en hållbar utveckling skall kunna gro.  
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”Problemet är emellertid att det i Vår gemensamma framtid och i andra 

centrala miljöpolicydokument som Agenda 21 och Naturvårdsverkets 

aktionsprogram Ett miljöanpassat samhälle inte sägs så mycket mer än att 

vi behöver en ny global etik. Ingen ansats görs för att precisera vilken 

relevans värderingarna har för miljöfrågor (…)” (Stenmark 2000:5) 

Stenmark menar att människors handlande bygger på värderingar och moraliska val. Hållbar 

utveckling utifrån ett miljöetiskt perspektiv handlar då om att det finns två olika sätt på att se 

på relationen mellan människa och natur. Dels den människocentrerade miljöetiken, dels den 

icke-människocentrerade miljöetiken. Den människocentrerade miljöetiken utgår från 

människans värderingar, de är avgörande för att lösa dagens miljöproblem.  

Ett bra exempel är att vi talar om naturresurser. En naturresurs kan ses som att vi använder 

naturen som en tillgång som kan nyttjas, men bör inte utnyttjas. Enligt 

Bruntlandskommissionen ses naturen som en resurs som måste nyttjas för att nå ekonomisk 

och social tillväxt. Naturen måste dock användas inom ramen för den ekologiska 

bärkraftigheten. Tänk att vi läser samma mening men byter ut ordet natur mot människa. 

Människan kan i allra högsta grad ses som en resurs på ett företag eller liknande, så tanken är 

inte helt främmande. Om vi då säger att människor är resurser som andra människor får 

använda för sina syften. Eller exempelvis säger att en människa endast får nyttjas så mycket 

den tål, så mycket att hennes bäraktighet inte förminskas? Detta är uttalanden om människor 

som inte bara kränker deras integritet, utan även förminskar människans roll i världen och på 

jorden (Stenmark 2000). 

Således är den människocentrerade miljöetiken fokuserande på människan, och 

rättfärdigandet samt normaliseringen av naturanvändandet. Därmed inte sagt att det måste 

vara av ondo, så länge nyttjandet av naturen görs med väl avvägda val och metoder kommer 

naturen återhämta sig, men för att detta skall ske måste alla människor göra medvetna 

moraliska val, något Stenmark (2000) ställer sig frågande till om de gör. 

 Om den människocentrerade miljöetiken handlar om att värna naturen för människan, handlar 

den icke-människocentrerade miljöetiken om att skydda naturen mot människan. Senast 

nämnda miljöetik handlar alltså om att bevara naturen på grund av att naturen har ett 

egenvärde, likt oss människor. Därmed skall inte naturen ses som en resurs, utan som en typ 

av organism. David Ehrenfeldt (1978) sade exempelvis:”There is no true protection for 
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Nature within the humanist system – the very idea is a contradiction in terms” (Ehrenfeldt 

1978). 

2.3.1 Miljöetikens tre dimensioner 

Enligt Stenmark finns det minst tre dimensioner på miljöproblemen i allmänhet. Alla tre 

måste beaktas för att komma tillrätta med miljöproblemen menar Stenmark (Stenmark 2000). 

Dessa tre är en samhällsvetenskaplig, en naturvetenskaplig och en värderingsmässig. Den 

naturvetenskapliga är kanske den enklaste att förstå, den handlar kort och gott om vetenskap. 

Håller ozonskiftet på att tunnas ut? Blir jorden varmare och varmare? Hur fungerar 

växthuseffekten och finns det skäl att oroas över ökade koldioxid utsläpp? Hur påverkas 

ekosystem av nybyggda vägar, ökad regnskogsskövling och så vidare? Den 

naturvetenskapliga dimensionen bedrivs alltså av fakta och kunskap om den biologiska sfären 

(Stenmark 2000).  

Den samhällsvetenskapliga dimensionen handlar om en kunskap om den sociala sfären. Vi 

behöver kunskap om vilka olika livsstilar det finns, hur konsumtionsmönster ser ut i olika 

regioner, hur miljöförstöring och ekonomisk tillväxt ser ut och så vidare för att lösa 

miljöproblem inom ramen för hållbar utveckling.  

Stenmark (2000) menar till sist att relationen mellan den sociala sfären och den biologiska 

sfären måste redas ut, och detta görs med hjälp av värderingsdimensionen. Är det till exempel 

värt att bevara en art utrotningshotade djur om effekten av bevarandet blir att tusen människor 

måste förändra sitt sätt att leva, eller kanske flytta? Hur borde natur och kultur förhålla sig till 

varandra? Vad är moraliskt korrekt och inkorrekt?  

Stenmark menar att det är den naturvetenskapliga och den samhällsvetenskapliga 

dimensionen våra gemensamma miljöpolicydokument vilar på, därmed kommer de förbli 

dokument och inte nå sitt mål. För att lösa miljöproblem på lång sikt måste en beaktning av 

människors värderingsmönster ske. Det räcker alltså inte att skriva i dokumenten att ”ett 

gemensamt moraliskt ansvar måste tas gentemot nästa generation”, eller liknande. Det måste 

först utredas vilka moraliska utgångspunkter och mönster som finns idag, och därifrån 

analyseras vilka som måste ändras (Stenmark 2000). 

2.4 Traditioner inom miljöundervisning 

Miljöundervisningen har som tidigare nämnts funnits länge inom svensk undervisning. På 60-

talet kom miljöundervisningen att handla om naturen och hur vi förhåller oss till denna. 
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Däremot låg fokuset på vad som redan var förstört i naturen på grund av människans 

livsstilar. Miljöundervisningen på denna tid var faktabaserad. Den tog sin början under 1960 

för att bli än mer omfattande kring år 1970, då Sverige var värd för en miljökonferens inom 

FN (Skolverket 2002). Att undervisningen var faktabaserad innebar att uppfattningen inom 

skolan var att miljöproblemens lösning var kunskapsbetingade. För att lösa miljöproblemen 

måste det forskas och ges information till allmänheten. Undervisningen baserades alltså på 

fakta och vetenskapliga data som presenterades för eleverna, vilka på så sätt förväntades 

kunna handla i enlighet med hur de uppfattat dessa fakta (Karlsson 2008).  

Under 1980 förändras synen på miljöundervisningen i skolan. En ny tradition växte fram på 

basis av den skepsis som riktats mot den faktabaserade undervisningen (Eslami & Öberg 

2003). Denna nya tradition kallas normerande miljöundervisning. Den normerande 

undervisningen fokuserar inte på fakta som tidigare, utan på värden och värderingar 

(skolverket 2000). Miljöproblemen ses som ett resultat av den konflikt som finns mellan 

människa och natur. Därmed måste människan se sig som en del av naturen som måste handla 

i enlighet med naturens lagar och naturens bärkraftighet (Eslami & Öberg 2003). 

Undervisningen kom därför att fokusera på etik och val. Elever skulle lära sig att handla 

miljövänligt, och detta skulle uppnås genom att undervisningen skulle ske i enlighet med 

elevernas värld och livsrum. Undervisningen skulle ta avstamp i elevernas egna erfarenheter 

för att sedan vidga sig till ett mer globalt perspektiv (Skolverket 2002). 

Under 1990 utvecklas den normerande miljöundervisningen till undervisning om hållbar 

utveckling. Anledningen till denna utveckling är arbetet med Rio-konferensen år 1992 samt 

Agenda 21 och liknande miljöpolicydokument (Karlsson 2008). Inom den normerande 

undervisningen sågs miljöproblem som ett resultat av en moralisk konflikt mellan natur och 

människa – inom detta nya sätt att undervisa, undervisning för hållbar utveckling, kom 

miljöproblem att ses som ett resultat av konflikter mellan olika mänskliga intressen. Detta 

innebär att miljöproblem ses olika av olika människor, det är sociala strukturer som avgör vad 

som ses som ett miljöproblem i en del av världen. En annan del av världen kanske bedömer 

ett annat miljöproblem större än något annat, och så vidare, allt beroende på vilka värderingar 

som är normer i ett visst samhälle eller kultur (Eslami & Öberg 2003). Miljöproblem och 

miljöundervisning kommer därför att ses som något förknippat med hela 

samhällsutvecklingen, och därmed vidgas begreppet miljöundervisning till undervisning om 

hållbar utveckling. Undervisningen kom därför att handla mer om samtal kring hur människor 

ska leva för att säkra sin levnadsstatus idag och i framtiden (Skolverket 2002). 
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2.5 Hållbar utveckling i skolans styrdokument och kursplaner 

Nedan redogörs tre citat som alla visar på kopplingen mellan hållbar utveckling och skolans 

utbildning. Ett citat behandlar Lpo-94, ett tar upp naturkunskap A, ett rör samhällskunskap i 

grundskolan, det fjärde och sista behandlar biologi inom ramen för NO i grundskolan.  

”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande 

perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 

beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den 

miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 

skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling.”(Lpo-94 s.6) 

Citatet ovan från Lpo-94 är faktiskt det enda som faktiskt nämner hållbar utveckling som 

begrepp, dock finns det flera meningar som betonar hållbar utveckling, men med andra ord – 

såsom ”vår gemensamma miljö” samt ”(…) omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 

vidare perspektiv”. Läroplanstexten beskriver hur skolan och undervisningen skall fungera i 

sin helhet, i läroplanerna ges inga kursmål. Därmed är det intressant att det trots allt finns 

skrivet på flera ställen att det är skolans ansvar att belysa hur samhället bör fungera för att en 

hållbar utveckling skall ske. Som tidigare nämnts finns det ytterligare beskrivet hur skolans 

skall arbeta för att främja elevernas omsorg för den gemensamma naturen och liknande. 

Läroplanen kan sägas vara moralisk, det vill säga, i Lpo-94 finns det flera områden som rör 

exempelvis elevers värderingar och skolans uppdrag att främja demokrati, för att bara nämna 

två (Alexandersson 1999).  

Läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan rör alltså skolan roll i helhet, och inte 

kursers roll inom skolan. Precis som att det finns mål för skolan finns det även mål för 

undervisningen inom vissa ämnen. Kursplanerna ska visa hur ett ämne bidrar till att eleverna 

utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen (Skolverket 2010).  

”Utbildningen i biologi syftar också till att göra kunskaper och erfarenheter 

användbara för att främja omsorgen om och respekten för naturen och 

medmänniskorna.” (Kursplan i biologi för grundskolan 2000 s. 1) 
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Ovanstående citat visar att lärare i biologi har ett övergripande ansvar att förmedla 

värderingar och kunskaper till eleverna som fokuserar på att visa respekt mot naturen och de 

människor som lever i världen. I kursplanen för biologi står det vidare om ämnets karaktär 

och uppbyggnad. Det står att biologiämnet har fyra centrala teman, vilka är: ekosystem, 

biologisk mångfald, cellen och livsprocesserna samt människan. Det är intressant att båda 

ekosystem samt biologisk mångfald hamnar inom ramen för den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Därmed fastställs det ytterligare att ett stort ansvar för undervisning i 

hållbar utveckling faller på NO-läraren.  

”Eleven tillgodogör sig kunskaper för att kunna agera i lokala och globala 

frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle” (Kursplan för 

samhällskunskap i grundskolan 2000 s. 2) 

Ovanstående citat är valt för att visa på SO lärarens roll i elevens utbildning för hållbar 

utveckling. Samhällskunskapen bygger på att elever ska få en uppfattning om vårt samhälle 

idag och de olika pelare samhället i Sverige och omvärlden vilar på idag, samt hur samhället 

kan komma att se ut i framtiden. Därmed kan det te sig troligt att de flesta samhällslärarna i 

undersökningen kommer att betona hållbar utveckling ur ett socialt och ekonomiskt 

perspektiv. 

Kursplanen för naturkunskap A i gymnasiet använder denna formulering för undervisningen i 

ämnet: 

”Eleven skall ha kunskaper om livsstilens betydelse för miljön och en 

hållbar ekologisk utveckling.” (Kursplan för naturkunskap A 50p 2002 s.1) 

Här är första gången det finns en tydlig ingång i vilken del av den hållbara utvecklingen 

naturkunskapsämnet skall behandla – den ekologiska. Det är även första gången en egentlig 

distinktion mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling påvisas i läroplanen.  

Därmed är det klarlagt vad hållbar utveckling innebär, hur det definieras och vilka 

beståndsdelar begreppet innefattar. Jag har beskrivit en miljöetik som kritiserar definitionen 

av hållbar utveckling samt problematiserar förhållandet mellan miljöproblem och värderingar. 

Miljöundervisningens utveckling har kortfattat redogjorts för, och utmynnat i hur våra 

politiker vill att denna skall se ut idag inom ramen för hur skolans styrdokument är skriva till 

dags dato.  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur lärare idag definierar ”hållbar utveckling”. Hållbar 

utveckling är ett begrepp som florerar inom alla skikt i samhället, om det så handlar om 

demokrati, ekologi eller ekonomi. Därför anser jag det vara intressant att se hur lärare 

definierar begreppet.  

Det är även av intresse och ett av syftena med denna uppsats att undersöka hur lärare 

implementerar begreppet i sin undervisning. Är det ett stående inslag? Är det ett ämne inom 

NO eller SO som tas upp under temadagar? Är det ett ämne i undervisningen som inte har 

någon självklar plats?  

Till sist syftar denna uppsats till att undersöka hur definitionen och implementeringen i 

undervisningen skiljer sig mellan SO och NO lärare. Jag finner detta intressant då NO lärare 

har en naturvetenskaplig utbildning som ofta kretsar kring lagbundenhet och naturen som 

kärna. SO lärare har en utbildning kring statsvetenskap, och har samhället som kärna. Således 

kommer den klassiska frågan kring relationen mellan samhälle och natur in i arbetet. 

3.1 Frågeställning 

1. Hur definierar dagens lärare begreppet hållbar utveckling? 

2. Hur implementerar lärarna begreppet i sin undervisning? 

3. Finns det en skillnad i definitionen bland SO-lärare och NO-lärare?  
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4. Metod 

Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa drag. Den har en teoretisk utgångspunkt i en 

bakgrund som till stora delar består av källor såsom statliga utredningar, artiklar, läro- och 

kursplaner samt statliga och internationella överrenskommelser angående hållbar utveckling. 

Litteraturen har valts ut för att bilda en bakgrund till begreppet hållbar utveckling, 

implementering, samt hur miljöundervisning i skolan skett både tidigare och i nutid.  

4.1 Intervjustudie 

Urvalet av skolor skedde godtyckligt. Valet av skolor jag skickade ut undersökningen till 

baserades på en googlesökning med sökorden ”skola+stockholm+emailadresser”. Sökningen 

hänvisade mig till Stockholms stads websida för utbildning. Samtliga skolor i Stockholm var 

listade i bokstavsordning. Jag valde ut två skolor från varje bokstav, förutom Q och C, och 

skickade ut enkätundersökningen (se bilaga 1) till dessa skolors rektorer.   

En av frågorna i enkäten var om respondenten i undersökningen skulle kunna tänka sig att 

genomföra en djupintervju. De respondenter som svarade ja på denna fråga kontaktades av 

mig via mail för att ge en tydligare beskrivning om syftet med intervjun, hur den skulle gå 

tillväga och så vidare. Därefter fick de återkomma med en tid som skulle passa dem för 

intervju, om de fortfarande ville vara med i studien. Sju lärare svarade alltså på detta mail och 

intervjuades. Samtliga intervjuer ägde rum under vecka 15 och 16 år 2010. I genomsnitt 

varade de i mellan 25 och 45 minuter, och samtliga spelades in med diktafon och 

transkriberades i sin helhet.  

En intervju anses vara en kvalitativ forskningsmetod som ställer stora krav på undersökaren 

och respondenten, enligt bland andra Patel och Davidsson (Patel & Davidsson 2002). Syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka mekanismer bakom handlande, eller att upptäcka 

och identifiera egenskaper eller attityder hos någon som påverkar dennes handlande i någon 

fråga. Till exempel hur någon upplever en viss händelse, eller hur ett beslut upplevs längre 

ned i en beslutskedja. Patel och Davidsson menar att ett bra exempel på en kvalitativ 

intervjufråga kan vara ”Hur ser en valig arbetsdag ut för dig?” eller ”Hur ser du på 

relationen mellan arbetet, familj och fritid?” (Patel & Davidsson 2002).  Det viktigaste i en 

kvalitativ intervjustudie är att ha ett utarbetat syfte med frågorna, intervjuaren måste kunna 

motivera för sig själv, och för sina respondenter, varför intervjun ska äga rum, varför vissa 

frågor ställs, och syftet med frågorna. (Patel & Davidsson 2002) 
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Intervjufrågor kan ha olika former av standardisering och formalisering, med detta innebär att 

frågorna i en intervju kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Som med allt annat i 

uppsatsskrivande och inhämtande av empiri handlar valet om ostrukturerade frågor, eller 

strukturerade, om syftet med frågorna, eller om man så vill, vilket svar intervjuaren är ute 

efter. Jag valde att använda mig av relativt ostrukturerade frågor (se bilaga 2) för att få så 

öppna svar som möjligt. Jag ville inte styra min respondent, utan jag ville att respondenten 

skulle känna att denne hade kontroll över samtalet. Detta är ett bra sätt för att få respondenten 

att känna sig trygg i samtalet (Holmberg & Solvang 2003). 

4.2 Enkätstudie  

Det finns många olika tekniker att göra enkäter, allt från attityds formulär till enkät under 

ledning. Enkät under ledning innebär att enkätskrivaren sitter med respondenten under tiden 

som denne skriver enkäten för att släta ut frågetecken eller förtydliga en viss fråga. Syftet med 

alla enkäter är dock att mäta något, kvantitativt (Patel & Davidsson 2002).  

I denna studie har jag valt att skicka ut en enkät med fyra frågor (se bilaga 1). Frågorna i 

enkäten rörde sig alla om hur respondenterna definierar hållbar utveckling, samt hur de 

använder begreppet i sin undervisning. Jag ville mäta hur stor andel lärare som använde den 

definition av begreppet som används i Lpo-94, samt de olika internationella 

överrenskommelserna kring ”den rätta” definitionen av hållbar utveckling i samhället och 

skolan. Enkätfrågorna höll en låg form av standardisering, vilket innebär att frågorna inte 

enkelt kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”. Detta för att jag ville ha reda på en definition, inte 

en åsikt. Patel och Davidsson skriver att alla undersökningar, oavsett om de är intervjufrågor 

eller enkätfrågor bör undvika vissa saker, såsom långa frågor, negationer, ledande frågor samt 

oklara frekvensord som ”ibland” ”regelbundet” och ”brukar”(Patel & Davidsson 2002). 

Därför vägde jag mina frågor och prövade enkäten på två närstående lärare. Testet gick bra, 

men jag fick ändå tillslut lägga till en faktaruta kring vad hållbar utveckling innebär, eftersom 

en del svar i enkäten var otydliga.  

Enkäten skickades ut till ett 50-tal slumpmässigt valda rektorer på olika skolor i Stockholms 

län med ett personligt brev till rektorn ifråga där jag bad denne vidarebefordra enkäten till 

berörda SO samt NO lärare. Valet att skicka enkäten via rektorer och inte direkt till lärare var 

att rektorerna skulle på ett sätt sanktionera lärarna att genomföra enkäten. I vårtider har lärare 

mycket att göra med utvecklingssamtal, betygssättning och många lov varpå jag inte ville 

lägga ännu en börda på de lärare som har mycket på sitt bord. Därmed tänkte jag att 
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rektorerna förmodligen hade en bra uppfattning om de trodde att lärarna kunde hinna med 

ännu en uppgift.  

Missivet till enkäten som delades ut till lärarna var långt, med en syftesbeskrivning av 

uppsatsen samt hur deras svar skulle spela roll i uppsatsen. Den kom även senare att 

uppdateras med en faktaruta kring vad hållbar utveckling innebär, då jag fick flera svar som 

visade att mina frågor inte hade träffat rätt.  

Allt som allt fick jag 30 enkäter tillbaka, ett resultat som inte var så bra som jag hoppats på, 

men absolut tillräckligt. Tillsammans med intervjuerna fick jag ett stort empiriskt underlag, 

mer om detta i metoddiskussionsdelen.  

4.3 Analys av empiri 

Svar från både intervjuer samt enkäter transkriberades och lades in i ett dokument med 

förutbestämda kategorier. Kategorierna kom till störst del från de frågor som fanns i intervju- 

samt enkätmall. Dessa kategorier var: 

 Definition av hållbar utveckling 

o Socialt 

o Ekologiskt 

o Ekonomiskt 

 Implementering i undervisning 

 Skolans betydelse för hållbar utveckling i samhället 

 Hur viktigt är det med hållbar utveckling 

 Eventuellt miljöarbete för att stärka skolans miljöutveckling/kvalitetssäkring 

Citat från enkäter och intervjuer plockades ut och lades in under den kategori där det passade 

in. Sedan applicerades litteraturen på dessa citat och dito problematiserades inom ramen för 

miljöetik och didaktik.  

Jag personligen anser att den ekonomiska och den sociala dimensionen av hållbar utveckling 

är snarlika. Därmed var jag orolig för att inte kunna sortera mina respondenters svar i rätt 

kategori gällande detta. Det visade sig sock att respondenternas svar var väldigt tydliga och 

differentierade mellan sociala och ekonomiska perspektiv. Detta gjorde att jag är mycket 

säker på att rätt citat och svar hamnat i rätt kategori. 
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4.4 Etiska överväganden 

Eftersom uppsatsens empiriska del äger rum på skolor är etiska överväganden viktiga. Alla 

svar som respondenter gett till mig i enkäter och intervjuer har varit konfidentiella. Skillnaden 

mellan konfidentiell och anonym är att jag som undersökare vet vem som gett mig 

informationen när det är konfidentiellt. I en anonym undersökning vet inte ens jag vem som 

gett mig svar. Att göra en helt anonym undersökning är svårt, eftersom jag eftersökte att 

respondenterna skickade svar till mig via mail. Därmed röjdes deras personliga emailadress. 

När jag fick ett svar skrev jag ut detta i tre kopior, sparade texten på ett USB-minne och tog 

bort mailet från min server. Därmed kan inte jag, men mina kunskaper inom IT, återskapa 

mailet från personen som skickat det. Det är dock säkert möjligt, på något sätt. På grund av 

denna potentiella risk skrev jag i enkätens missiv att undersökningen var konfidentiell. I den 

första enkäten stod det dock anonym, varpå jag skickade ut den igen med den nya 

informationen för att ingen skulle känna sig vilseledd. 

Jag valde att skicka ut enkäten via skolans rektorer eftersom dem är skolpersonalens chef. I 

efterhand kan det antas att detta gjorde att jag fick in färre enkätsvar. Detta beslut är inget jag 

ångrade eftersom det var att göra allt enligt de råd Patel och Davidsson rekommenderar. 

I uppsatsen kommer inga namn att nämnas på respondenter, skola eller kommun personen 

jobbar i. Det som kommer framgå är vilket kön läraren har, hur många år i yrket denna 

arbetat, vilken utbildning personen i fråga har samt vilka årskurser och ämnen personen 

jobbar i och med.  
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5. Resultat 

5.1 Presentation av respondenter 

Sju intervjuer genomfördes med lärare i Stockholms län. Tre respondenter var kvinnor och 

fyra män. Av kvinnorna hade alla ämnesbehörighet i sina ämnen, vilka var NO. Samtliga 

kvinnor arbetade i grundskolan, en i grundskolans tidigare år samt två i grundskolans senare 

år. En av kvinnorna hade arbetat i skolan i ett år, och var därmed relativt nyutexaminerad. 

Hon var utbildad för grundskolans senare år men arbetade i de tidigare åren, i en årskurs 1 

samt en årskurs 5. Övriga kvinnor hade 10 respektive 12 års erfarenhet av undervisning. En av 

kvinnorna hade arbetat på samma skola i 10 år, den andra hade bytt län och kommun till 

Stockholm. De tre kvinnorna kommer i arbetet benämnas A, B och C. Jag har inte valt att 

koppla en respondent till presentationen ovan, annat än i den löpande texten, om detta är 

relevant.   

Av männen var två SO lärare och två NO lärare. Alla var behöriga i sina ämnen. SO-lärarna 

hade tre respektive fem års erfarenhet av läraryrket, och hade arbetat på samma skola under 

denna tid. De två NO lärarna hade 18 respektive fyra års erfarenhet. SO lärarna arbetade i 

klasser inom grundskolans senare år tillika en av NO lärarna. Den andra NO läraren arbetade i 

grundskolans tidigare år, tillsammans med den kvinna jag intervjuade ansvarade dem för 

denna skolas NO-undervisning. De fyra männen kommer benämnas R, X, Y och Z. Som med 

kvinnorna i studien kommer jag inte koppla alias till yrkeserfarenhet och så vidare, om det 

inte känns relevant i den löpande texten.  

Lärare Kön Ämne Åldersgrupp Behörighet Erfarenhet 
(år) 

A Kvinna NO Gsk. Senare år Ja 10 

B Kvinna NO Gsk. Tidigare år Ja, dock inte för Gsk. Tidigare 
år 

1 

C Kvinna NO Gsk. Senare år Ja 12 

R Man NO Gsk. Tidigare år Ja 4 

X Man NO Gsk. Senare år Ja 18 

Y Man SO Gsk. Senare år Ja 3 

Z Man SO Gsk. Senare år Ja 5 

 

Respondenterna i enkäten var 30 stycken. För en djupare presentation av dessa, se bilaga 3.  

Tabell 1. Presentation av respondenter i intervjustudie. 
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5.1.2 Skillnad i svar mellan respondenter 

Svar i intervjuform är mer omfattande och djupgående. De svar jag fått i mina intervjuer är 

dessutom fullständiga eftersom det i en intervjusituation finns en möjlighet att ställa 

följdfrågor och öka förståelsen för respondentens tankegångar. Frågorna i enkätstudien var 

öppna och gav utrymme för fria tankar även dem. Detta gjorde att svaren från enkäterna var 

uttömmande även dem, dock inte lika fullständiga som intervjusvaren. Det torde även förhålla 

sig så att de respondenter som valde att ingå i intervjuundersökningen har ett större intresse 

för dessa frågor än andra, eftersom de alla jobbade heltid och hade rimligtvis lika mycket att 

göra som andra lärare. De valde dock att ställa upp på en intervju, möjligtvis av rent intresse 

för frågorna, och därmed kan det tänkas att svaren blev än mer givande. 

5.2 Definition av hållbar utveckling 

Tre lärare i intervjustudien vittnar om en medvetenhet kring det faktum att arbetet med hållbar 

utveckling i samhället präglas av ett samarbete mellan olika instanser på såväl lokal som 

global nivå. Alla av dem har dessutom med detta i sin definition av begreppet.  

”(…) Alltså… En definition är ju att hållbar utveckling innebär att vi måste 

lösa problemen med våra resurser, som oljan, att den håller på att ta slut 

till exempel. Då måste vi ju lösa det, eftersom vi alla behöver den, och våra 

barn. Då räcker det inte med att några länder fixar tillgången, utan vi måste 

ju samarbeta kring det, globalt. Och se till så att vi inte slösar (…)” 

(intervju med B) 

”Min definition skulle vara att spara på våra resurser, de ska räcka till 

nästa generation. Att spara på våra resurser i världen med hjälp av 

samarbete” (Intervju med X) 

”Att komma på nya sätt att minska på ”trycket” av olika former på resurser 

(…) det är något som måste ske genom att alla bidrar.” (Enkätsvar) 

Således hävdar dessa tre lärare att deras definition handlar om att minska trycket eller spara på 

våra resurser. 

I enkätundersökningen fanns 30 olika definitioner av hållbar utveckling, varav 27 stämde väl 

överrens med Bruntlandskommissionens samt skolverkets definition av hållbar utveckling på 

vissa punkter. Bruntlandskommissionens korta definition, att tillfredsställa våra behov utan att 
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riskera kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov, uppfylls av 29 

respondenter. Däremot finns det en social, ekonomisk och ekologisk dimension av hållbar 

utveckling. Ingen lärare i undersökningen gav alla tre dimensionerna i sin definition. Det är 

noterbart att märkbart färre i enkätstudien i förhållande till de intervjuade definierade hållbar 

utveckling utifrån solidaritets och gemenskapsaspekter. Ingen skillnad kunde ses i svar 

gentemot kategorier såsom kön, ålder eller år i yrket.  

Nedan kommer jag redovisa hur svaren i enkätundersökningen och intervjuundersökningen 

stämde in på de tre olika dimensioner av hållbar utveckling och miljöproblem som Stenmark 

beskriver, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. 

5.2.1 Den sociala dimensionen 

Fyra lärare i undersökningen kopplande hållbar utveckling till social hållbar utveckling, 

varken i enkät- eller intervjuundersökning var den sociala hållbara utvecklingen framträdande. 

De fyra som nämnt hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv är tre SO-lärare och en NO-

lärare. Några citat som visar på detta är; 

”Det finns flera aspekter av hållbar utveckling. Visst måste vi skydda 

miljön, men det måste ske på bekostnad av oss i västvärlden och inte 

människorna i utvecklingsländerna”. (Enkätsvar SO-lärare) 

”Alltså, att skapa en jämlikhet och en hög status för alla människor måste 

ju också vara en del av den hållbara utvecklingen” (Intervju X) 

”Vi måste se på samspelet mellan miljö och ekonomi, men också effekterna 

för den enskilda människan. Vi här i Sverige måste tänka mer på naturen 

och offra mer av vår livsstil för att gynna personerna i fattigare 

länder”(Intervju Y) 

5.2.2 Den ekologiska dimensionen 

Undersökningen visar att oavsett vilken typ av lärare som tillfrågades, NO eller SO, påpekade 

alla den ekologiska dimensionen. Den ekologiska dimensionen var även den dimensionen 

som fick mest svarsutrymme.  

”Vi måste vårda naturen, se till att vi inte skräpar ner och förstör så 

mycket. Vi måste alla hjälpas åt med att se till att den finns kvar till nästa 

generation. Till exempel genom att åka mer kollektivt, cykla, inte åka långt 
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bort på semester… Köpa ekologisk mat, närproducerat utan 

bekämpningsmedel (…) vi måste också göra världen mer rättvis, det kan 

man ju göra ”på köpet” om man till exempel köper fair trade
1
” (Intervju 

med R) 

En viss skillnad i svar kunde ses mellan SO- och NO-lärare i definitionen av hållbar 

utveckling, där NO-lärare tenderade att betona begrepp inom naturvetenskapen oftare, 

emedan SO-lärare valde att benämna ”naturen” som ”naturen”. 

”Hållbar utveckling innebär att vi inte utnyttjar naturen och att vi 

respekterar naturen som resurs, den ska räcka länge” (SO-lärare enkätsvar) 

”Att bevara vår biologiska mångfald, att bevara artrikedomen. Se till 

biosfären som en känslig organism som vi måste vårda till våra barn och 

barnbarn” (NO-lärare enkätsvar) 

Som kan ses är alltså terminologin något annorlunda, dessa exempel emellan. Samma skillnad 

i svar mellan SO- och NO-lärare kunde märkas genomgående.  

5.2.3 Den ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen var intressant nog den som var minst representerad i 

undersökningen. Endast två lärare i intervjusituation reflekterade över den ekonomiska 

utvecklingen, efter en diskussion kring de tre dimensionerna.  

”Det handlar ju om att lösa ekonomiska problem också, om människor i 

fattiga länder blir fattigare medan vi blir rikare är det ett problem, det är 

inte hållbart. Tillslut kommer vi behöva agera på det, vilket kommer skapa 

nya problem för oss i västvärlden” (Intervju med Y) 

”Vi som har god ekonomi måste vara räddare om miljön och utveckla en ny 

ekonomi som fungerar tillsammans med naturen och dessutom människorna 

i vår värld. Globaliseringsekonomin gynnar ju inte alla till exempel” 

(Intervju med X) 

                                                 

1
 Fair Trade – en typ av rättvisemärkning som indikerar att varan tillverkats med bra villkor för alla inom 

produktionskedjan, odlare, natur, etc.  
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Det var alltså inte en självklar association – den mellan hållbar utveckling och ekonomi, 

däremot kom alltså två SO lärare fram till en ekonomisk dimension under intervjuns gång.  

Mönstret som kan ses ur min undersökning kring olika lärares definitioner av hållbar 

utveckling är att alla lärare ser en ekologisk aspekt som självklar. Tre SO-lärare och en NO-

lärare definierade även en social aspekt, emedan endast två SO-lärare av totalt 30 definitioner 

gav en ekonomisk aspekt på hållbar utveckling.  Totalt sett var det ingen som gav alla tre 

dimensionerna i ett svar. 

Någon skillnad i svar mellan kön och erfarenhet har inte kunnat ses i definitionsfrågan, 

däremot kan en viss skillnad i svar ses efter åldersindelning. Yngre lärare poängterar 

solidaritet och globalisering mer än de äldre lärarna i undersökningen. Dock är inte 

spridningen av åldrar så pass stor att resultatet kan ses som generellt. 

5.3 Implementering i undervisning 

Det går att urskilja tre olika varianter på hur hållbar utveckling används i skolan. Citat 1 

speglar det jag i undersökningen kallar ”dold undervisning/medborgarfostran”. 12 av 30 

tillfrågade lärare hävdar att det är på detta sätt undervisningen går till. Citat 2 benämns som 

”klassisk undervisning” och handlar om att ha hållbar utveckling som en kurs i skolans 

undervisning. 15 lärare använder sig av denna form av implementering. Citat 3 är den minst 

vanliga implementeringsformen. Tre SO- lärare hävdade att de använde sig av denna form av 

implementering, vilken jag i studien kallar ”temaundervisning”. 

”Ja i min klass använder vi oss av flera olika sätt att prata och arbeta med 

hållbar utveckling. Vi har inte alls det som ett område i utbildningen, vi har 

det som ett arbetsområde i skolan. Det innebär att vi låter eleverna panta 

burkar, återvinna saker, ha bazaar. Sådana saker. Så vi har inga lektioner 

kring hållbar utveckling, vi har det som en beståndsdel i vår skola.” 

(Intervju med B) 

”Vi har hållbar utveckling inom arbetsområdet miljö i åttan och nian. Då 

tar vi upp sådant de arbetat med i sjuan som till exempel vattnets kretslopp 

och biologisk mångfald och pratar om hur miljön påverkas, hur vi använder 

den och hur vi måste förändra vårt avtryck på miljön inom ramen för 

hållbar utveckling” (Intervju med Y) 
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”Vi arbetar inte med hållbar utveckling så… Alltså, vi har temadagar kring 

miljö och samhälle där vi pratar om globalisering och påverkan på miljön 

och samhället. Det är ofta tre dagar i mitten av terminen” (Intervju med Z) 

5.3 Skolans roll i arbetet mot hållbar utveckling 

Lärarna hade i stort sett tre olika uppfattningar kring hur implementeringen av hållbar 

utveckling som undervisningsobjekt i skolan. När det gäller vilken roll de anser skolan ha i 

arbetet mot hållbar utveckling är de dock samstämmiga. Av de tillfrågade 30 respondenterna 

skriver eller säger 30 stycken att skolan är enormt viktig för arbetet med hållbar utveckling. 

”Skolan är fundamentet som elevers utveckling vilar på”(Enkätsvar) 

”Vi möter eleverna mer än deras föräldrar!”(Enkätsvar) 

 ”Utbildningen i skolan är mer än bara skola, det är ju en form av fostran” 

(Enkätsvar) 
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6. Diskussion 

6.2 Lärares uppfattning om hållbar utveckling 

I intervjuundersökningen fick sju lärare frågan ”hur ska vi lösa miljöproblemen idag?”, sex av 

dessa lärare angav svar som att det handlar om samarbete, gemenskap, solidaritet med dem 

som inte kan göra så mycket själva på grund av bristande resurser. Detta stämmer väl 

överrens med den statliga utredningen ”För en hållbar värld” (SOU 2004:104). Enligt denna 

handlar hållbar utveckling om en solidaritet mellan generationer, ett gemensamt ansvar som 

håller samman olika människor, länder, nationaliteter och grupper. Därmed delar utredningen 

också Bruntlandskommissionens uppfattning kring vad hållbar utveckling är samt hur den 

skall uppnås.  

Sex lärare poängterade alltså globaliseringen och vikten av solidaritet och gemenskap kring 

arbetet mot hållbar utveckling. Alla tillfrågade ansåg att begreppet var viktigt för deras 

undervisning. Hur kommer det sig att så många påpekar samarbete, jämlikhet, solidaritet och 

globalisering i fråga i hur vi ska lösa problemen – trots att de inte har med den sociala 

aspekten i sin uppfattning eller definition av begreppet?  

Litteraturen i studien är samstämmig ifråga om att miljöproblemen i världen måste lösas 

genom att samarbeta kring exempelvis minskande resursanvändning. Intressant att notera är 

att i intervjuerna hävdar bara två lärare, X och A, att deras definition är tagen från skolverkets 

handledning ”Hållbar utveckling i skolan” (2002). Denna skrift handlar om miljöarbetet i två 

skolor samt hur man som lärare kan använda sig av hållbar utveckling och föra in det i 

undervisningen. I denna skrift används en definition av hållbar utveckling, men det ges även 

en intressant diskussion kring själva utbildningen för hållbar utveckling. Det står att 

utbildning för hållbar utveckling skall ske på alla nivåer och integreras i alla ämnen, samt att 

utbildning för hållbar utveckling som begrepp skall utvecklas ur ett eget perspektiv. Det står 

vidare även att utbildning för hållbar utveckling kräver dynamiska undervisningsmetoder som 

betonar vikten av kritiskt tänkande och demokratiska processer (Skolverket 2002). Eftersom 

skriften från skolverket är framtagen som ett hjälpmedel till skolorna för att tolka Lpo-94 och 

andra transnationella avtal kring miljöutbildning för medborgare, är det remarkabelt att så 

pass få har en uppfattning kring alla delar av begreppet ”Hållbar Utveckling”. 

Alla lärare i studien nämnde den ekologiska dimensionen på hållbar utveckling, men knappast 

förvånande som Stenmark påpekar att det är ett av problemen med policydokument (Stenmark 
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2000). Ofta finns det fler aspekter än en på ett problem, likt miljöproblemen som har tre 

dimensioner. Om en av dessa får ett större genomslag än de andra kan det leda till en 

felinställning till vad miljöproblemen egentligen innebär och hur vi kan lösa dem (Stenmark 

2000). Gustafsson menar även att det är en vanlig uppfattning att lärarstudenter argumenterar 

för naturvetenskapens varande genom att hävda att dessa kunskaper är viktiga för att förstå 

naturen och lösa miljöproblemen (Gustafsson 2007). Denna inställning kan då leda till en 

fokusering på det ekologiska perspektivet vilket inte gynnar utvecklingen mot hållbar 

utveckling. I min undersökning kom alla lärare först fram till det ekologiska perspektivet. Det 

var självklart för alla. För övrigt var det två som kom fram till alla perspektiven i sin 

uppfattning kring hållbar utveckling. Tio lärare av trettio tog in två perspektiv. Eftersom alla 

respondenter framhävde det ekologiska perspektivet i min uppsats stämmer det resultatet in i 

den studie Gustafsson (2007) gjort samt i Stenmarks (2000) uppfattning.  

6.3 Implementering i undervisningen 

Som tidigare nämnt beskriver Skolverket i sin handledning för lärare att undervisningen i 

densamma skall vara dynamisk, uppmana till kritiskt tänkande och vara demokratisk. Johan 

Öhman och Leif Östman menar även att undervisningen skall innefatta en rad olika 

undervisningsmoment, men framförallt kretsa kring samtalet där olika uppfattningar lyfts 

fram och diskuteras (Skolverket 2002).  

I min undersökning kunde jag reda ut tre olika sätt att undervisa kring hållbar utveckling. Det 

första var en form av ”dold” undervisning, där man inte har en direkt kurs som heter 

Miljökunskap, eller hållbar utveckling, utan att undervisningen kring hållbar utveckling 

handlar mer om en kontinuerlig undervisning i bakgrunden av annan undervisning som ger 

eleverna en form av känsla av vad som är rätt och vad som är fel. Att respektera naturen och 

få det som ett självklart sätt att vara, att inte överkonsumera, slänga tuggummi på gatan, och 

så vidare. Intervjun med B är ett bra exempel på hur denna typ av undervisning går till: 

”Ja i min klass använder vi oss av flera olika sätt att prata och arbeta med 

hållbar utveckling. Vi har inte alls det som ett område i utbildningen, vi har 

det som ett arbetsområde i skolan. Det innebär att vi låter eleverna panta 

burkar, återvinna saker, ha bazaar. Sådana saker. Så vi har inga lektioner 

kring hållbar utveckling, vi har det som en beståndsdel i vår 

skola.”(intervju med B) 
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Intervjun med B exemplifierar ett av tre sätt att tänka kring undervisningens upplägg, att inte 

ha någon direkt undervisning i hållbar utveckling, utan att lägga undervisningen som en form 

av medborgarfostran som implementeras i alla områden av skolan. Det ter sig relativt vanligt 

att göra på detta sätt enligt den empiri jag samlat in, 12 lärare av de tillfrågade 30 beskriver att 

det är på detta sätt undervisning om hållbar utveckling ter sig. Några exempel på hur denna 

undervisning i skolan ter sig är: 

 Elever får belöning efter de nått upp till ett visst mål i skolan. En lärare skriver i 

enkäten att skolan tidigare hade problemet att eleverna slängde för mycket mat på 

lunchen, således började de väga maten som slängdes och eleverna fick reda på att om 

de fem dagar i rad kom under 8,5 kilo slängd mat skulle de få en belöning. Belöningen 

i detta fall kunde vara en glasspinne efter maten eller ”mysmellis”.  

 Eleverna fick i uppdrag att på sin fritid panta burkar för att samla in pengar till en 

klassresa, enligt läraren som hävdade detta i enkätundersökningen motiverades denna 

typ av ”operation dagsverke” med att eleverna inte bara gjorde en insats för sig själva, 

utan för miljön.  

 Olika skolutvecklingsprogram som till exempel ”grön flagg” är vanliga på skolor nu 

för tiden i skolornas arbete mot en miljömärkt skola. Grön flagg är en typ av märkning 

för skolor i Sverige från HSR (Håll Sverige Rent). För att nå upp till utmärkelsen 

måste en del handlingsområden jobbas med, såsom klimat och energi, konsumtion och 

miljö samt livsstil och hälsa. Skolan arbetar med alla handlingsområden och skickar 

sedan in en slutrapport för godkännande. Det verkar vanligt att involvera eleverna i 

detta arbete för att på så sätt arbeta med hållbar utveckling aktivt och ständigt 

pågående. Nio lärare har i sina enkätsvar beskrivit att detta är sättet de arbetar med 

hållbar utveckling på skolan.  

”Vi har hållbar utveckling inom arbetsområdet miljö i åttan och nian. Då 

tar vi upp sådant de arbetat med i sjuan som till exempel vattnets kretslopp 

och biologisk mångfald och pratar om hur miljön påverkas, hur vi använder 

den och hur vi måste förändra vårt avtryck på miljön inom ramen för 

hållbar utveckling” (Intervju med X) 

Lärare X beskriver att annat vanligt förekommande sätt att arbeta med hållbar utveckling, 

nämligen genom klassisk undervisning. Miljöundervisningens i skolan har förändrats, från att 

vara faktabaserad till att bli normbaserad, och idag en mer utvecklad form av den 
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normbaserade utbildningen. Lärare X förmedlar ett sätt att tänka som inte bara är beprövat, 

utan dessutom relativt vanligt i skolan, nötning. Genom att återkoppla tidigare inhämtade 

kunskaper med nya fastnar båda bättre och eleven får en röd tråd genom sina kunskaper. 

Lärare X hävdar vidare att undervisningen inte är katederstyrd utan att det mer är en form av 

diskussion eller samtal kring miljöfrågor. Eftersom eleverna går i nian är de dessutom så pass 

gamla och mogna att de kan tillgodogöra sig kunskap genom att lyssna och prata med 

varandra. Kursen i miljövetenskap brukar inte sluta i ett prov enligt Lärare X, även om det har 

hänt. Det vanligaste är ett muntligt prov eller läxförhör. Lärare X var noggrann med att 

påpeka att trots att undervisningen mest sker i samtal med varandra har de ändå läxor att göra, 

samt att hitta information i deras lärobok kring miljön och olika miljörisker.  

”Vi arbetar inte med hållbar utveckling så… Alltså, vi har temadagar kring 

miljö och samhälle där vi pratar om globalisering och påverkan på miljön 

och samhället. Det är ofta tre dagar i mitten av terminen” (Intervju med Z) 

Lärare Z visar på det minst vanligt förekommande undervisningssättet, men tillräckligt många 

i undersökningen gav ett liknande svar, varpå ett mönster kunde urskilja sig kring dessa tre 

kategorier. Det är frågan om temadagar. Nästan alla SO lärare hävdade i intervju och enkät att 

skolan inte arbetar med undervisning i hållbar utveckling annat än på temadagar. Ingen NO 

lärare påpekade detta vilket är intressant, eftersom många respondenter arbetar på samma 

skola. Således kan slutsatsen dras att många av de SO lärare som hävdar att undervisningen i 

hållbar utveckling sker på temadagar helt enkelt inte är medvetna om att NO lärare på samma 

skola tar hand om undervisningen i hållbar utveckling. Risken med denna ickekommunikation 

lärare och lärarlag emellan är att det blir ett ekologiskt genomslag i undervisningen i hållbar 

utveckling. 

Det är intressant att ställa sig frågan vilka av dessa tre lärare (B, X och Z) som når upp till 

målet om att utbildning i hållbar utveckling skall vara dynamisk, demokratisk och utmana 

eleverna i olika värderingsfrågor och liknande. Att eleverna får en bra utbildning är självklart, 

men skolverket har gett en klar uppgift till skolorna när det gäller undervisning i hållbar 

utveckling: att barnen ska lära sig att (bland annat) respektera naturen och att visa eleverna 

hur vårt samhälle måste förändras för att uppnå hållbar utveckling. Implementeringen i 

undervisningen sker på tre olika sätt, och det är svårt att se vilket sätt som är det ”rätta”. 

Undervisningen i skolan skall vara individanpassad, vilket innebär att alla sätt kan vara rätt 
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för en elev, emedan ett annat sätt kan vara helt fel för en annan elev. Den skall dessutom vara 

likvärdig, vilket i sig på ett sätt kräver att den är individanpassad.  

6.4 Skolans roll i undervisningen 

Lärarna i undersökningen menar att skolan har en stor roll för arbetet med hållbar utveckling, 

det är inte alla som delar uppfattning i fråga om på vilket sätt skolan är viktig. Däremot menar 

de flest att skolan är viktig eftersom skolan träffar eleverna mycket, skolan är en myndighet 

med stor makt i samhället. Samt att skolan står för en form av medborgarutbildning som 

påverkar elevernas normer och ideal samt värderingar – om man delar Stenmarks uppfattning 

om att miljöproblemen inte går att lösa utan en värderingsdimension är det en uppfattning alla 

kan dela (Stenmark 2000) .  

Eftersom Stenmark menar att människans värderingar är avgörande för hur vi ska lösa våra 

miljöproblem, bör skolan fokusera på en normbildande undervisning som lär eleverna att 

reflektera över vilka värderingar som styr dennes handlingar. Skolverket håller med om att 

skolan är extremt viktig för elevernas värderingsbild och moral. Det står i skolans värdegrund 

att skolan skall ge eleverna de redskap de behöver för att fatta korrekta beslut på alla plan i 

livet, därmed borde även goda värderingar och tankar kring vår miljö och vår värld leda till 

moraliskt riktiga beslut hos eleverna (Lpo-94 2002). Därmed är skolverket och Stenmark 

(2000) kommer överrens ifråga om att det är viktigt att påverka elevers värderingar, för att få 

till stånd en förändring i arbetet mot hållbar utveckling.  
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Avslutning 

Kofi Annan sade detta när han förklarade att FN:s generalförsamling prioriterar lärande för 

hållbar utveckling för åren 2005-2014: 

 ”Vår största utmaning i detta nya århundrade är att ta en idé som låter så 

abstrakt – hållbar utveckling – och göra den till verklighet för alla världens 

människor” 

Hållbar utveckling är ett abstrakt begrepp med många olika innebörder. Det finns som vi vet 

en social dimension, en ekonomisk dimension samt en ekologisk dimension. Dessutom finns 

det dem som hävdar att det borde finnas flera. En värderingsdimension (Stenmark 2000) och 

en kulturell dimension är bara två exempel. Mina resultat visar att den ekologiska 

dimensionen har ett närmast oöverskådligt övertag i förhållande till de sociala och 

ekonomiska dimensionerna. 

Det är vanligt att tänka på naturen först, eftersom miljöförstöring påverkar oss direkt. Det är 

enkelt att se hur oljeutsläppet från Deepwater Horizon påverkar djurlivet och den känsliga 

träskmarken utanför Louisiana. Det pratas dock inte lika mycket om hur oljekatastrofen 

påverkar de boende runt omkring området. Det pratas inte om hur dem ska försörja sig och 

liknande. Vilket stöd har familjerna som påverkats av detta fått från samhället? Hur tas det 

upp i skolan, vad lär de sina barn? Det pratas inte om vad som skulle hända världsekonomin 

om BP går i konkurs, eller hamnar i en mycket prekär ekonomisk situation. Däremot har jag 

och många med mig en väldigt klar bild över hur en drunknande pelikan ser ut! Ytterligare ett 

bevis på att det ekologiska perspektivet har ett större genomslag är att kolla i min inledning. 

Läs den igen, den är totalt ekologiskt inriktad. Jag nämner bara klimathotet och smältande 

polarisar. Jag hade lika gärna kunnat ta oljekatastrofen, eller varför inte, den enorma 

ekonomiska krisen i Grekland. Jag gjorde dock inte det, på grund utav att jag innan detta 

arbete skrevs inte hade en klar uppfattning om att Hållbar utveckling stod för mer än bara att 

panta burkar och inte skräpa ned i naturen.  

Min undersökning ger svar på att alla uppfattar hållbar utveckling som på många sätt är helt 

korrekt, även om det fattas några pusselbitar för att definitionen med alla sina 

underdimensioner skall stämma helt. Dessutom visar många lärare på att de inte bara har en 

bra förståelse för begreppet i sig, utan även på att det krävs samarbete globalt för att leda oss 

fram till en hållbar utveckling. Utbildningen i hållbar utveckling är sannolikt inte helt 

likvärdig, skolor emellan, men den är tillräckligt likvärdig för att vara hållbar.  
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Det som jag tror skulle behövas är att andra länder har en utbildning för sina barn i hållbar 

utveckling som även den fokuserar på samarbete och global solidaritet. Jag vet inte om det 

förhåller sig så, men det går att anta att i länder där skolundervisningen inte är garanterad för 

alla eller helt ickeexisterande, nås inte detta mål. Återigen kommer vi då tillbaka till den 

sociala aspekten av hållbar utveckling. Kanske är det så att det är denna aspekt som världen är 

i mest behov av just nu? En utbildning för alla, som ger alla barn kunskap i hållbar utveckling.  

Det är så att skolan är lösningen, att vi genom olika samarbetsprojekt, en bra undervisning 

kring hållbar utveckling och om hur våra val vi gör idag ekar in i framtiden? Det är inte bara 

kanske möjligt, det är relativt sannolikt att det är så. Sverige har kommit långt i utvecklingen. 

Det krävs dock ett fortsatt arbete med dessa frågor, ett arbete som borde sträcka sig över våra 

gränser till att hjälpa andra länder. Jag anser också att vi borde lära våra barn att ställa sig 

utanför sin egen kultur och värdera andras i förhållande till deras livsvillkor. Den kulturella 

dimensionen av hållbar utveckling är en jag valde att inte ta upp. Den är dock viktig lik de 

andra. Västvärldens kultur, ”Genre de Vie” i Frankrike, stamkulturer i Afrika… Även om vi 

är olika lever vi på ett sätt som vår kultur finner accepterat, därmed kan vi inte tvinga andra 

att ändra sig på basis av att deras kultur är ”fel”. Genom att lära våra barn och ungdomar ett 

interkulturellt perspektiv skulle kanske detta inte bli något problem längre. 
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Bilaga 1 
Enkät 

Hej! 

Jag heter Moa Ottosson och skriver C-uppsats i biologi för lärarstuderande vid 
Södertörns Högskola. Mitt ämne är hur lärare i SO och NO definierar begreppet ”hållbar 
utveckling”, något som nämns upprepade gånger i Lpo-94. Genom enkäter och intervjuer 
hoppas jag kunna redogöra för hur begreppet tolkas av lärare, läroplan och 
implementeras i undervisningen.  

För att kunna göra detta behöver jag Din hjälp. Följande enkät kommer att vara helt 
anonym, i uppsatsen kommer jag inte redogöra för vem Du är, var Du jobbar eller 
liknande. Uppsatsen kommer fokusera på Din tolkning av ett begrepp och inte lägga in 
några värderingar om Din tolkning. Enkäten borde inte ta mer än 10 minuter att fylla i 
och jag skulle uppskatta motiverade svar om det är möjligt!  

Enkäten kan Du välja att besvara på två olika sätt, antingen genom att Du skriver Dina 
svar i nedanstående dokument och mailar tillbaka, eller genom att du skriver ut den och 
skickar till min postadress. Om Du vill ha ett frankerat svarskuvert ber jag Dig maila mig 
så ordnar jag det.  

Självklart kan alla som vill få en kopia på uppsatsen när den är klar. 

 

Tusen tack för Din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Moa Ottosson 

Telefon: 070-763 41 48 

E-post: moaottosson@gmail.com 

Postadress:  Moa Ottosson 
 C/O Wikner 
 Fleminggatan 26 
 112 32 Stockholm 
 
PS. Om Du har några frågor, tveka inte att höra av Dig! 

 

 

 

 

"En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande 

generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov" 

Så lyder skolverkets definition av 

hållbar utveckling, en definition 

som ursprungligen kommer från 

FN. Det jag är intresserad av är 

hur Du tolkar ovanstående 

definition samt hur Din definition 

lyder. 

 

mailto:moaottosson@gmail.com
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Enkätundersökning om Hållbar Utveckling 

Tack för att du tar dig tid till denna undersökning! De första frågorna 
behandlar basfakta såsom kön, antal år i yrket och så vidare. Dessa 
frågor är till för att skapa kategorier för analysen av resultatet och de 
svar du ger kan inte spåras tillbaka till dig som person! 

 

Jag är: 

 Man    Kvinna 

 

Jag arbetar i årskurserna: 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

Jag är ämneslärare i följande ämnen: 

 NO  SO  

 

Jag har ämnesutbildning för de ämnen jag undervisar: 

 Ja    Nej 

 

Jag har _______ års erfarenhet av undervisning i ovanstående 
ämnen. 

 

Skulle du ha tid och lust att ställa upp på en intervju? Denna 
skulle ta cirka 15-20 minuter och ske när du har tid. 

 Ja    Nej 
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1. Hur skulle du definiera begreppet ”hållbar utveckling” utifrån 
ditt eget perspektiv, eller din egen definition? 

 

 

 

 

 

2. Skiljer sig denna definition från den du använder i din 
undervisning? 

 

 

 

 

 

 

3. Hur undervisar du kring hållbar utveckling? (ur t.ex. ett 
ekologiskt perspektiv, ett kulturellt perspektiv, temadagar etc.).  

 

 

 

 

 

4. Tror du att uppfattningen av vad hållbar utveckling är skiljer 
sig från ämneslärare till ämneslärare? 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

"En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 

Intervju med: _____________________________________________________________ 

 

1. Kan du ge en definition av vad hållbar utveckling innebär för dig?  

 a. Socialt 

 b. Ekonomiskt 

 c. Ekologiskt 

2. Använder du begreppet i din undervisning?  

3. På vilket sätt? 

4. Vad i ditt arbete anser du vara viktigast för att en hållbar utveckling skall nås? 

5. Arbetar ni i skolan med temadagar kring hållbar utveckling eller miljö, och liknande? 

 a. Vilka ämnen är då integrerade?  

b. På vilket sätt arbetar ni då? (skrivna uppgifter, information, någon form av 

kunskaps kontroll?) 

6. Hur ser du på skolans roll i arbetet mot en hållbar utveckling och framtid?  

7. Tror du att exempelvis SO-lärare arbetar annorlunda eller definierar begreppet hållbar 

utveckling annorlunda?  

 a. Ser du det som ett problem? Har du några tankar kring det?  

 

Undervisar i ämne: ________________________________________________ 

I klass: __________________________________________________________ 
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Bilaga 3  
Presentation av respondenter i enkätundersökning 

 

Figur 1 Respondenters årskurser de undervisar i 

 

Figur 2 Könsfördelning bland respondenter 

Åk 1; 2

Åk 2; 3

Åk 3; 5

Åk 4; 3

Åk 5; 2Åk 6; 3

Åk 7; 6

Åk 8; 4

Åk 9; 2

Män; 9

Kvinnor; 21
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Figur 3 Ämnesfördelning 

 

Figur 4 Andel behöriga ämneslärare 

  Tabeller presenteras på begäran 

SO; 9

NO; 21

Behörig; 
28

Inte 
behörig; 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-3 År 4-6 År 7-9 År 10-13 År 14- År

Antal år i läraryrket


