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FN har deklarerat år 2005 till år 2015 som ett decennium för utbildning om hållbar 
utveckling. Därför var det intressant att undersöka om det har fått någon genomslagskraft i 
den gymnasiala undervisningen. Syftet med den här undersökningen var att undersöka om ett 
skifte från traditionell miljöundervisning till undervisning för hållbar utveckling har skett.  
 
Det empiriska materialet består av sex kvalitativa intervjuer med två fysiklärare, två 
naturkunskapslärare och två samhällskunskapslärare. Resultatet av denna studie visade att 
kunskaperna för hållbar utveckling varierar bland lärarna och att det inte har skett ett skifte 
från traditionell miljöundervisning till undervisning för hållbar utveckling fullt ut. Den 
undervisning som idag bedrivs ligger inom den normativa miljöutbildningen. En slutledning 
som kan dras av den här undersökningen är att om vi skall få undervisning för hållbar 
utveckling inom skolvärlden krävs ett bättre stöd från skolledning och tydligare 
styrdokument.  
 
 

 
Nyckelord: Undervisning för hållbar utveckling, Baltic 21 E, ämnesövergripande, 
miljöundervisningstraditioner, demokrati 
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Förord 
 
”Människan vävde inte livets väv, hon är bara ett inslag i denna. Vad hon än gör mot väven 
gör hon också mot sig själv”. Dessa kloka ord yttrades av indianhövding Seattle 1854 i ett brev 
till den dåvarande amerikanska presidenten. Jag hoppas att vi människor snart kommer till 
insikt om att vi är på väga att repa upp livets väv och att vi i framtiden kan leva för en hållbar 
utveckling. Därför har jag en förhoppning om att vi ska få en utbildning för hållbar utveckling 
i framtiden. Jag hoppas därför att detta arbete skall bidra till att väcka en del tankar. 
 
Jag vill här passa på att tacka alla som har hjälpt mig i arbetet med denna uppsats, framförallt 
de lärare som ställde upp med sin tid och sina tankar i intervjuerna.  Utan er hade inte 
undersökningen gått att genomföra. Tack Lotta Karlsson för att du har varit ett sådant stort 
stöd för mig under hela arbetet. Jag vill även tacka min handledare Nicklas Ekebom och Tor 
Nilsson för alla kommentarer och inspiration. 
 
Slutligen vill jag tacka familjen för att de har ställt upp och har haft förståelse då jag har varit 
helt fokuserad på arbetet. 
 
Laila 

 
 
 
 
 
 
 
 

Först när det sista trädet huggits ner, 
Först när den sista floden blivit förgiftad, 

Först när den sista fisken fångats, 
Först då -  

Kommer människorna att upptäcka, 
Att pengar inte går att äta... 

(Indianordspråk) 
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1. Inledning 
 
Idag duggar larmrapporterna tätt om vad som håller på att hända vår planet med stora 
miljöförstöringar och klimatförändringar. De val vi gör idag kommer att få följder som består i 
ett århundrade eller ännu mer och påverkar inte bara våra egna liv utan framför allt våra 
barns och barnbarns.  Därmed blir miljöfrågorna allt viktigare.  Miljöundervisningen har 
länge varit en del av verksamheten i skolan. I början låg fokus på miljön vi hade runt omkring 
oss och de skador som kunde åsamkas den. Ämnet hade sin grund i ekologin men har idag 
ganska snabbt utvecklats till ett nytt förhållningssätt – hållbar utveckling. Denna utveckling 
finns väl beskriven av Per Wickenberg, Lunds universitet, i Hållbar utveckling i skolan 
(Skolverket 2002).  
 
Hållbar utveckling innebär såväl ekologisk som ekonomisk som social hållbarhet. För att få en 
hållbar framtid och utveckling, krävs att vi tar hänsyn till alla tre dimensioner, ekologisk 
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och att de vägs samman på ett 
balanserat sett. Alla dimensioner är lika viktiga, men fokus, ingång och balans mellan dem 
kan variera, beroende på sammanhang. Det är dessa ytterligare perspektiv som skiljer 
undervisning för hållbar utveckling från traditionell miljöundervisning. Oavsett om ingången 
är klimatförändring, konsumtionsmönster, jämställdhet eller något annat som ryms inom de 
tre dimensionerna, så innebär perspektivet hållbar utveckling att alla dimensioner skall 
behandlas integrerat. Detta innebär att utbildningen måste ges en helhetssyn med ett bredare 
och globalt perspektiv. Detta i sin tur ställer ändrade krav på skola och lärarna, att de skall 
kunna svara upp mot det tvärvetenskapliga innehållet och de snabba växlingarna som hela 
tiden sker i samhället.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att ”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar utan lånar den av 
våra barn” (gammalt indianordspråk). Jordens resurser är inte oändliga och vi har bara ett 
jordklot. Det handlar om våra elevers framtid. Hållbar utveckling berör inte bara enbart 
miljöfrågorna. Utveckling som skapas med metoder som riskerar att utarma vår miljö och 
försämra den mänskliga livskvaliteten är ingen utveckling, eftersom de långsiktiga 
samhällskostnaderna kommer att överstiga de kortsiktiga vinsterna. Enligt FN är utbildning 
en viktig kanal för att nå hållbar utveckling. FN har deklarerat år 2005 till år 2014 som ett 
decennium för utbildning om hållbar utveckling, vilket ytterligare trycker på utbildningens 
roll för att skapa ett hållbart samhälle. Satsningen kallas The Decade och innefattar all 
utbildning från förskola till folkbildning. Ett av de mest effektiva medel som samhället har, för 
att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar, är just utbildning. Därför är 
undervisning för hållbar utveckling en så viktig del av undervisningen ute i våra skolor. 
Miljöutbildning alternativt utbildning för hållbar utveckling, tillhör en av vår tids viktigaste 
framtidsfrågor.  Den här undersökningen handlar om hur känt begreppet hållbar utveckling 
är ute i skolan och hur undervisningen bedrivs i klassrummet.  
 
”Vi har bara en jord – hur skall det gå om eleverna inte lär sig ta hand om den bättre än vi?” 
(Björneloo, 2007, s. 162). 
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2. Problemformulering 
 

Ända sedan mitten av sextiotalet har vi haft en speciell miljöundervisning men det är inte 
tillräckligt. Samhället har förändrats och det har gjort att FN och Agenda 21 uttrycker ett 
behov att utveckla undervisningen mot hållbar utveckling. Hur ser det då ut? Har vi fått 
undervisning för hållbar utveckling i skolan? Den här undersökningen vill undersöka hur 
lärare jobbar i sin undervisning för att se om det har skett ett skifte från traditionell 
miljöundervisning till undervisning för hållbar utveckling. Vet lärarna vad hållbar utveckling 
innebär och gör de en koppling mellan de tre perspektiven i sin undervisning?  

2:1 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare arbetar med miljöundervisning och om det 
har blivit något skifte från traditionell miljöundervisning till undervisning om hållbar 
utveckling. Varför/ varför inte? 

2:2 Frågeställningar 
 

1. Hur väl känt är begreppet hållbar utveckling hos lärarna? 
2. Hur förhåller sig lärarna till de tre dimensionerna (ekologiska, ekonomiska och sociala) 

i sin undervisning? 
3. Hur förhåller sig lärare till olika miljöundervisningstraditioner? 
4. Hur arbetar fysiklärare, naturkunskapslärare och samhällskunskapslärare med 

miljöundervisningen och undervisning för hållbar utveckling?  

2:3 Avgränsningar 

 
De avgränsningar som gjorts är att bara titta på hur lärare inom naturkunskap, fysik och 
samhällskunskap på gymnasiet jobbar med undervisning inom miljökunskap och hållbar 
utveckling.  
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3. Teoretisk bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden som är indelad i fem delar. Den första 
delen tar upp begreppet hållbar utveckling. Den andra delen tar upp de olika 
miljöundervisningstraditionerna inom miljöutbildningen. I del tre behandlas demokrati och 
pluralism. Del fyra tar upp tidigare forskning och del fem behandlar styrdokument och andra 
stöd.  

3:1 Begreppet hållbar utveckling 

 
”Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar 
utveckling och göra det till en verklighet för människorna över hela världen”.  (Kofi Annan, 
SOU 2004:104, s.31.) 
  
Begreppet ”hållbar utveckling” lanserades ursprungligen omkring 1980 av IUCN 
(International Union for Conservation of Nature). I början på 80-talet tillsatte FN:s 
generalförsamling en kommission för miljö och utveckling, World Commission for 
Environment and Development, som kom att kallas för Brundtlandkommissionen efter den 
norska stadsministern Gro Harlem Brundtland. 1983 presenterade kommissionen sin rapport 
”Vår gemensamma framtid”. I rapporten pekades på sambandet mellan ekonomisk utveckling 
och miljöförstöring. I och med detta fick begreppet hållbar utveckling sitt internationella 
genombrott och man introducerade ett mera holistiskt sätt att betrakta världen. I rapporten 
Att lära för hållbar utveckling definieras hållbar utveckling som, "en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov" (SOU, 2004:104, s. 32). Av alla definitioner av hållbar utveckling, så 
är det här kanske den mest citerade och den som har fått störst genomslagskraft.  
 
Begreppet har sedan bearbetats vidare i två internationell dokument, Caring for Earth (1991) 
och Agenda 21 (1992).  I Caring for Earth får hållbar utveckling följande definition enligt 
Björneloo (2007): ”Att förbättra kvaliteten hos mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen 
för de stödjande ekosystemens bärkraft” (s. 21).  1992 samlades världens ledare till den hittills 
största miljökonferens i Rio de Janeiro, där Agenda 21 är den mest kända överenskommelsen. 
Agenda 21 är en detaljerad handlingsplan för att uppnå en global hållbar utveckling. Den 
anger mål och riktlinjer för hur hållbar utveckling skall uppnås.  Kaptitel 36, Promoting 
education, public awarness and training,  i Agenda 21 betonar att miljö- och 
utvecklingsfrågor är viktiga och att utbildning är avgörande för att främja en hållbar 
utveckling. Enligt Brundtlandrapporten och Rio de Janeiro-konferensen så betonar man en 
försiktighetsfilosofi och förebyggande strategier som en ytterligare komponent i hållbar 
utveckling. Det är också viktigt att så många människor som möjligt, i en demokratisk anda, 
deltar i en lärprocess. 
 
Under FN-toppmötet i Johannesburg (2002) togs diskussionen ytterligare ett steg framåt, all 
utveckling skall vara hållbar. Det innebär att ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer 
ska vägas samman och att hållbar utveckling och Agenda 21 inte enbart skall ses som en 
miljöfråga. Toppmötet bidrog till att erkänna begreppet hållbar utveckling som en överordnad 
princip för FN:s arbete. Från världstoppmötets politiska deklaration (Johannesburg 
deklarationen om hållbar utveckling. Skr. 2002/03:29 Bilaga  
nr. 1):  

 
21. Vi påtar oss därför ett gemensamt ansvar för att främja och förstärka de 
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ömsesidigt beroende och förstärkande pelare som utgör grunden för hållbar 
utveckling – ekonomisk utveckling, social utveckling och miljöskydd – på lokal, 
nationell, regional och global nivå.  

 
1998 antogs Baltic 21 som är en Agenda 21 för Östersjöregionen, och 2002 antogs Baltic 21 
Education (Baltic 21E), eller Haga-deklarationen som den också kallas. Baltic 21E är en 
överenskommelse om utbildning för hållbar utveckling. Vägen för att uppnå målen 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara samhällen, enligt Baltic 21E, är relevant utbildning 
som skapar nödvändig kompetens. Utbildning för hållbar utveckling skall grundas på de tre 
dimensionerna och omfatta en bred uppsättning anknytande ämnen som demokrati, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det här breda perspektivet måste finnas både inom 
naturvetenskap och samhällsvetenskap och bör implementeras i den befintliga 
miljöundervisningen. Utbildning är viktigt eftersom nya kunskaper och färdigheter kommer 
att krävas för att vi skall få ett hållbart samhälle, och även för att öka medvetandegraden i 
frågor angående hållbar utveckling.  
 

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling i SOU 2004:104 skriver att: 
 
Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan 
generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder [… ] att 
värna om framtida generationers behov, samtidigt som dagens utvecklingsbehov 
tillgodoses för alla människor i alla länder. En tydlig linje är tanken om individens 
delaktighet och ansvar. Begreppet hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i en 
helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem. Den 
bärande principen är att ekonomisk, sociala och miljömässiga förhållanden och 
processer är integrerade – de är varandras förutsättningar och stöd (s.32-33).  

 
De presenterade definitionerna är inte tillräcklig för alla och åsikterna om innebörden av 
hållbar utveckling går isär och tolkas inte på samma sätt av alla, vilket har gjort det svårt att 
komma överens om en gemensam definition. Därför finns det ett stort antal definitioner av 
hållbar utveckling (Skolverket 2002, s. 29). Olika länder och olika intressegrupper ger den 
ibland helt skilda innebörder. 

 

Sundqvist i Björneloo (2007) ifrågasätter den svenska översättningen av sustainable till 
hållbar. Han anser att det saknar en tidsdimension. Han menar också att bärkraftig utveckling 
kan betyda samma sak som hållbar utveckling, men anser att ”uthållig är ett begrepp som mer 
inrymmer ett tidsperspektiv och är framåtsiktande” (s. 23).  
 
Sammantaget kan man säga att hållbar utveckling är ett komplext ämne som handlar om både 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som i praktiken tar upp den tidsmässiga, 
rumsmässiga och innehållsmässiga problematiken. (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
 
 
 



 9 

 
  
 
Figur 1. Förhållandet mellan den hållbara utvecklingens tre dimensioner 

3:2 Undervisningstraditioner inom miljöundervisningen 

 
För att få en förståelse för vad lärande för hållbar utveckling innebär så krävs en redogörelse 
för synen på miljöundervisning. Inom miljöundervisningen har skilda traditioner utvecklats. 
Dessa olika traditioner har olika sätt att se på hur miljöundervisningen skall bedrivas. Sandell, 
Öhman och Östman beskriver i boken ”Miljödidaktik; Naturen, skolan och demokratin” 
(2003) tre olika traditioner inom den svenska miljöundervisningen. De tre traditionerna är: 
faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och undervisning om 
hållbar utveckling. För att definierar dessa tre traditioner används två faktorer: olika synsätt 
på miljöproblematiken och utbildningsfilosofier. En miljöundervisningstradition består 
således av en kombination av dels ett sätt att se på miljöproblematiken dels en 
utbildningsfilosofisk uppfattning. Utbildningsfilosofier innebär att det finns flera olika sätt att 
se på lärande och på vilket sätt man skapar förståelse om undervisningens syfte och dess plats 
i samhället. Synen på miljöproblematiken har didaktiska implikationer vad gäller så väl 
undervisningens mål, innehåll och vilka arbetsformer som skall användas. Från senare delen 
av 1990-talet och början av 2000-talet har tre olika utbildningsfilosofiska riktningar 
dominerat: essentialism, progressivism och rekonstruktionism. (Sandell et al, 2003). 
 
Essentialismen – baseras på vetenskapliga disciplinerna. Själva ämnet ställs i centrum och 
undervisningen skall förmedla vetenskapliga begrepp och modeller. Läraren förmedlar sin 
kunskap till eleverna i egenskap av ämneskunnig expert. (Sandell et al, 2003). 
 
Progressivismen – ställer eleven i centrum. Utgångspunkten är elevernas intressen och 
nuvarande och framtida behov. Man betonar samarbete och socialt framåtskridande 
(problemlösning) vilket innebär att val av undervisningsmetoder ges stor betydelse. Genom 
projekt, experiment och direkta erfarenheter från naturen och samhället skall eleverna 
utveckla sin kunskap, inte genom andrahandskällor så som läroböcker och lärarens 
redogörelser. (Sandell et al, 2003). 
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Rekonstruktionismen – betonar skolans roll i ett demokratiskt system och därmed 
påverkande för ett framtida gott samhälle. Här uppmärksammas undervisningens innehåll 
och de synsätt som olika innehåll förmedlar. Syftet är att eleverna skall skapa sig en kritisk 
och värderande förhållning till en mängd olika alternativ. (Sandell et al, 2003). 

3:2:1 Faktabaserad miljöundervisning – miljö som ett kunskapsproblem - 
resultat 

 
Den här traditionen växte fram under 1960-talet och framförallt under 1970-talet. Här 
betraktas människan skild från naturen och miljöproblem betraktas som orsakade av brist på 
kunskap och främst som en ekologisk fråga. Naturen har ett instrumentellt värde, dvs. den 
värderas utifrån den nytta den har för människan. Vetenskaplig fakta och begrepp ligger i 
fokus och vetenskapen kan lösa problem. Undervisningen är ämnesinriktad och har enbart ett 
nutidsperspektiv. Det är vanligt med lärarledda lektioner och läraren får oftast rollen ”som 
den som vet bäst”. Utbildningsfilosofiskt ansluter denna tradition till essentialismen. (Sandell 
et al, 2003). Fokus ligger på förmedlande pedagogik med tillrättalagda vetenskapliga fakta 
och begrepp som eleverna på egen hand förväntas ta ställning till och handla efter (Skolverket 
2002). (Se även tabell 1, s. 12) 

3:2:2 Normerande miljöundervisning – miljö som ett attitydproblem - effekter  

 
Under 1980-talet utmanades den traditionella synen på miljöfrågor och miljöundervisning 
vilket gjorde att den normerande miljöundervisningen etablerades. Här ses problematiken 
främst som en värdefråga, en konflikt mellan människa och natur. Människan anses som en 
del av naturen och människan bör anpassa sig till den. Vetenskaplig kunskap ses som 
normerande och föreskriver bestämda värderingar och efterföljande handlingar. 
Undervisningen behandlar såväl lokala som globala problem och syftar till att eleverna skall 
utveckla miljövänliga värderingar och beteenden. Utgångspunkt tas i eleverna erfarenheter 
och föreställningsvärld. Stor vikt läggs vid arbetsformer och undervisningen är ofta tematisk 
och baseras mycket på grupparbeten. Elevernas erfarenheter och föreställningsvärld är en 
viktig utgångspunkt. Här har man både ett nutidsperspektiv och ett framtidsperspektiv. 
Utbildningsfilosofiskt ansluter denna tradition till progressentialism (blandning av 
essentialismen och progressivismen). Undervisningen utgår ifrån elevens intresse och behov. 
(Sandell et al, 2003, Skolverket 2002). (Se även tabell 1, s. 12) 

3:2:3 Undervisning för hållbar utveckling – miljö som ett demokratiskt 
problem - processer 

 
Denna tradition utvecklades under 1990-talet i spåret efter FN:s miljökonferens i Rio 1992 
och Agenda 21. Inom traditionen undervisning för hållbar utveckling handlar miljöfrågor om 
konflikter mellan olika mänskliga intressen. Olika grupper av människor har varierande 
synsätt och värderingar på hur allvarliga problemen är, och också hur dessa skall lösas. Därför 
ger vetenskapen ingen entydig moralisk vägledning. Lärande för hållbar utveckling innebär 
att undervisningen innehållsmässigt vidgats såväl i tid och rum som i omfattning och ses som 
förknippad med hela samhällsutvecklingen.  Därmed integreras de ekologiska, ekonomiska 
och sociala aspekterna. Fler skolämnen är involverade och undervisningen har blivit mer 
inriktat på att hantera en komplex verklighet och att förstå mönster och system. Den 
demokratiska processen sätts i fokus och där framhålls att alla människors synpunkter och 
värderingar som lika betydelsefulla. Pluralismen blir utgångspunkten i undervisningen. 
Läraren blir handledare och eleverna tar själva ansvaret för planeringsarbetet.  Målet är att 
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eleverna skall lära sig att aktivt och kritiskt värdera olika alternativa perspektiv på miljö- och 
utvecklingsfrågor.  Till skillnad från de övriga två undervisningstraditionerna har denna 
undervisning ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv. Undervisningen har en 
rekonstruktivistisk karaktär. (Sandell et al, 2003). Tidigare var det mycket fokus på att 
förändra elevers beteende genom bl.a. attitydförändringar. Nu ligger fokus på att utrusta 
eleverna med handlingskompetens, vilja och mod att förändra samhällsutvecklingen till det 
bättre. (Se även tabell 1, s. 12) 
 
Enligt Per Wickenberg har miljöundervisningen kommit att bli en form av ”lärande för hållbar 
utveckling, vilket innebär att vi måste förhålla oss till viktiga frågeställningar som värde, 
moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, genus, jämställdhet, etnicitet och 
samhälleliga konflikter” (Skolverket, 2001, s.21). Myndigheten för skolutveckling (2004) säger 
att hållbar utveckling skall ge ett övergripande perspektiv och att koppla samman kunskaper 
och perspektiv från olika ämnen. Undervisning för hållbar utveckling har alltså en bredare 
ansats än tidigare miljöundervisning. Det innebär att ett ämnesövergripande samarbete 
därför blir ett viktigt inslag i undervisning för hållbar utveckling. Det krävs också ett 
reflekterande och kritiskt arbetssätt. Det medför i sin tur att nya krav ställs på skola och på 
lärarna. Både lärare och skola måste kunna svara upp mot det tvärvetenskapliga innehållet 
och de snabba skiftningar som sker i omvärlden idag.  
 
Kritik har framförts mot begreppet hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling. 
Kritikerna menar att hållbar utveckling är en specifik ideologi och att utbildning för hållbar 
utveckling därför riskerar att bli en indoktrinering medan förespråkare framhåller att 
undervisning för hållbar utveckling skall ses som ett sätt att utveckla kritiskt tänkande kring 
många olika utvecklingsalternativ där man också tar hänsyn till etiska och moraliska aspekter 
(Öhman, 2006). 
 



 12 

3:2:4 Sammanfattning av miljöundervisningens traditioner 

 
För att lättare identifiera betydelsefulla skillnader mellan traditionerna sammanfattas 
beskrivningar av de tre miljöundervisningstraditionerna nedan i tabellform (tabell 1).  
 
Tabell 1.  Sammanfattning av miljöundervisningens traditioner 
 

Miljöundervisningstradition 

 

Faktabaserad 

miljöundervisning 
Normerande 

miljöundervisning 
Undervisning om 

hållbar utveckling 

 Perspektiv på miljö 

Problematiken. 
Miljöproblemen är 

vetenskapliga 

kunskapsproblem 

som 

löses genom 

forskning 

och information 

Miljöproblemen är 

värdefrågor som 

kan lösas 

genom att 

människors 

miljömoral 

påverkas 

 

Miljöproblemen 

är politiska frågor 

som behandlas i en 

demokratisk process 

Miljöproblemens 

grund. 
Konsekvens av 

samhällets 

produktion och 

resursutnyttjande 

Konflikt mellan 

människan 

och naturen 

Konflikter mellan olika 

människors värderingar 

och intressen 

Utbildningsfilosofi. 

 
Essentialism Blandning av 

essentialism och 

progressivism 

Rekonstruktivism 

Mål. Att eleven får 

kunskap om 

miljöproblem 

utifrån förmedling 

av objektiva 

vetenskapliga 

fakta. 

Att eleven aktivt 

utvecklar 

miljövänliga 

värderingar utifrån 

vetenskapligt 

baserade argument. 

Att eleven utvecklar sin 

förmåga att kritiskt 

värdera olika alternativa 

perspektiv på miljö- och 

utvecklingsproblematiken. 

(Tabell: modifierad efter Sandell et al, 2003). 

 

Traditionerna kan betraktas som en historisk beskrivning, där den ena traditionen bygger på 
den andra. Enligt Skolverkets undersökning så förekommer alla tre traditioner parallellt i 
skolan idag. Enligt Haga-deklarationens syfte och perspektiv, så framstår undervisning för 
hållbar utveckling som den mest eftersträvansvärda traditionen (Skolverket, 2001). 

3:3 Demokrati och pluralism 

 
Dessa tre ovanstående traditionerna kan sägas representera tre olika sätt att se på 
demokratiprocessen. I den faktabaserade miljöundervisningen kommer demokratiprocessen 
efter utbildning. Med objektiv vetenskaplig fakta skall eleverna engagera sig i den 
demokratiska processen och utbildningens syfte är att förbereda eleverna för att delta i ett 
demokratiskt samhälle. I den normbaserade traditionen kommer demokratiprocessen före 
utbildning. Eleverna skall lära sig de normer som det råder politisk konsensus kring och lära 
sig förstå den kunskap som ligger bakom. I undervisning för hållbar utveckling så är 
demokratiprocessen en integrerad del av undervisningen.  (Sandell et al, 2003, Öhman, 
2006).  
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Öhman (2006) anser att den största skillnaden mellan miljöundervisning och undervisning 
för hållbar utveckling, är den pluristiska synen. I den tidigare miljöundervisningen skulle alla 
elever få rätt attityd och på så sätt bli miljövänliga på samma sätt, men utbildning för hållbar 
utveckling innehåller en mängd konflikter. Det finns konflikter mellan olika grupper av 
människor, vår bekvämlighet, oss själva och vår omgivning. Här finns ett stort utrymme för 
att diskutera olika lösningar och det finns inga självklara svar. Ett mera demokratiskt sätt att 
hantera miljöfrågorna. Lundegård (2007) skriver att den pluristiska processen förutsätter en 
öppenhet inför andras argument och en insikt att de egna argumenten endast är en möjlighet 
bland många andra. Det blir därför också viktigt i lärande för hållbar utveckling att låta alla 
individer få göra sina röster hörda och att alla har möjlighet att delta i demokratiska 
diskussioner om vad som är viktigt att prioritera både nu och i framtiden. Pluralistiska samtal 
innebär att eleverna får mötas och pröva olika moraliska ståndpunkter utan att begränsas av 
olika kulturer, tabun och ”tystnader”. För att klara det så måste skolan utnyttja så många olika 
uttryckssätt och uttrycksformer som möjlig och ge utrymme för olika perspektiv (Zackari och 
Modigh, 2000). 
 
Enligt skolverkets rapport Ung i demokratin (2001) så kan skolan förmedla kunskaper om 
demokrati och samhälle till eleverna genom att skolan skapar miljöer där eleverna känner att 
de fritt och öppet kan diskutera. På så sätt är det möjligt att positivt ge eleverna goda 
kunskaper i demokrati för att därigenom påverka för att skapa toleranta attityder. Både 
läroplanerna och skollagen säger uttryckligen att de demokratiska principerna att kunna 
påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever. Undersökningen visar också att 
eleverna känner att de har medelgoda möjligheter att påverka undervisningens innehåll och 
utformning men små möjligheter att påverka skolans normer, regler, schema och läromedel. 
Resultatet från kunskapstestet i rapporten visar att eleverna kan reproducera fakta, men 
däremot så är deras djupare förståelse och insikt för demokratifrågorna mindre utvecklad. 

3:4 Tidigare forskning 

 
Enligt SOU 2004:104 så har de tre dimensionerna ekonomiska, sociala och ekologiska hittills 
inte fått någon större genomslagskraft i skolans verksamhet. Begreppet hållbar utveckling är 
bekant, men innebörden och innehållet tycks på de flesta håll inte realiseras inom 
undervisningen. Lärarna uttrycker också osäkerhet om hur perspektivet skall konkretiseras 
genom pedagogiska metoder. Även om det förekommer ämnesövergripande och tematiskt 
arbetssätt så är det vanligast att lärandet organiseras inom ramen för ämnet. Hållbar 
utveckling betraktas mer som ett moment och inte som ett bredare perspektiv vilket gör att 
begreppet hållbar utveckling får konkurrera med andra moment. (Skolverket 2002). 
 
Det kan finnas ett flertal anledningar till att undervisning för hållbar utveckling inte har slagit 
igenom. 
Några av orsakerna kan vara att: 

- miljön är ett lågt prioriterat område hos myndigheter och skolledning. 
- Komplexiteten hos miljöfrågorna har ökat och därmed är det inte självklart vad som är 

rätt svar. 
- Ökad pressad arbetssituation bland lärare. Sociala problem har ökat och andra frågor 

har tillkommit som anses viktigare. (Skolverket 2002) 
 
Skolverket gjorde 2001 en kartläggning vad gäller miljöundervisningen och undervisning för 
hållbar utveckling. Analys gjordes av lärarnas miljöundervisning bland olika beskrivningar av 
undervisningens mål, innehåll och arbetssätt (se tabell 2). Undersökningen visar att alla tre 
olika undervisningstraditioner finns närvarande och att det är normerande- och faktabaserad 
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tradition som dominerar undervisningen. Ett helhetsperspektiv där miljö- och samhällsfrågor 
integrerats saknas.  
 
 
 
Tabell 2. Andelen lärare inom skilda miljöundervisningstraditioner. 
 Faktabaserad Normerande Hållbar utveckling 
Gymnasiet 
procent 

13 47 40 

 
Undersökningen visar också att, framför allt, samhällskunskapslärare (51 %) befinner sig 
inom traditionen hållbar utveckling. Om man använder det strängare perspektivet på hållbar 
utveckling, att det skall genomsyra all undervisning, så blir andelen endast 4 %. Bilden att 
relativt få lärare undervisar enligt traditionen hållbar utveckling, förstärks ytterligare om 
lärarna skall ta hänsyn till de ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiven. I 
undersökningen tar de flesta lärarna hänsyn till ett eller två perspektiv. Bara ett fåtal tar 
hänsyn till alla tre perspektiv. Kartläggningen visar också att utvecklingen inom 
miljöundervisningen många gånger avstannat eller att det t.o.m. skett en tillbakagång.  
 
Jonsson (2004) skriver i antologin Learning to change our world? (red. Wickenberg) att 
ingen är villig att ta ett övergripande ansvar. Det i sin tur innebär att studenterna får svårt att 
greppa alla dimensioner som ingår i hållbar utveckling. Han skriver också att det finns många 
metoder för att beskriva delar, men få metoder för att beskriva helheter. Vi behöver därför nya 
metoder för att kunna ta itu med helheter. Det innebär att ett tvärvetenskapligt angreppssätt 
och samverkan över ämnesgränserna måste till för att kunna erbjuda en utbildning för hållbar 
utveckling. Detta stöds av det Hansson (2004) skriver i antologin Miljö och hållbar utveckling 
– samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont (red. Wickenberg). Hon skriver 
att bristen på ett holistiskt synsätt kan försvåra upptäckten av sammanhang. Detta bidrar till 
att öka riskerna för människa, djur, växter och deras omgivning. Ett holistiskt angreppssätt 
innebär att man överbrygger skillnader mellan olika ämneskulturer. Det kan också bidra till 
att utveckla det logiska tänkandet. Även Björneloo (2007) säger att undervisning för hållbar 
utveckling kan ses som ett kulturbygge och som ett etiskt projekt. 
 
Jonsson (2004) skriver vidare att lärarens förståelse av hållbar utveckling är avgörande för 
kvaliteten på det som studenterna lär sig. Det finns ett klart samband mellan vad vi förstår 
och tänker och på hur vi agerar.  För att få ett skifte mot hållbar utveckling så måste vi utbilda 
flera människor att bli kunniga, motiverade och att jobba mot hållbar utveckling. Björneloos 
(2007) studie visar att lärarna tycker att det är viktigt att utgå från elevernas intresseområde 
och att konkretisera undervisningen för att kunna fånga deras intresse och stimulera lusten 
att lära. Enligt Björneloo (2007) visar flera studier att man framgångsrikt kan bedriva 
undervisning där man utgår från elevens eget intresse. 
 
Öhman (2006) säger att en annan bidragande orsak till att utbildning för hållbar utveckling 
inte har slagit igenom kan vara att lärarna tills nyligen saknat tillgång till teoretiskt didaktiska 
problematiserande texter. Man har också saknat praktiska exempel på genomförande av 
utbildning för hållbar utveckling. 
 
Björneloo (2007) konstaterar att ”Det verkar inte som om man på skolorna i särskilt hög 
utsträckning diskuterar hållbar utveckling, vare sig som fenomen i samhället eller i 
undervisningen” (s. 162).  Hon konstaterar också att lärarens uppdrag är komplext och att 
perspektivet ideligen skiftar.  Undervisningen präglas av ett relativt högt tempo och det 
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tillsammans med relativt korta lektionspass, kan göra att utrymmet för flexibla lösningar 
begränsas. Lärarna känner sig också pressade av fulla kursplaner och scheman, vilket gör att 
lärarna tycker att det är svårt att ta in ytterligare innehåll i undervisningen. Tillsammans med 
flera andra forskare påpekar hon behovet att skapa utrymme för samverkan mellan olika 
ämnesdiscipliner, vilket skulle bidra till att komplexa frågor kan diskuteras gemensamt. 
Björneloo (2007) resonerar också kring att lärarna i hennes undersökning tar för givet att 
hållbar utveckling passar in i det som de alltid gjort, och att de alltid har undervisat för hållbar 
utveckling. 
 

För att eleverna ska lära sig något som eventuellt kan bidra till en hållbar framtid i 
världen så behöver lärarna vara medvetna om vad de gör och vad det ska leda till 
[…] Innehållet ändrar karaktär beroende på hur världen ser ut och på hur 
människor ser på världen och frågor om hållbar utveckling måste ständigt ställas 
och hållas levande (Björneloo, 2007, s. 163). 

  

3:5 Styrdokument och andra stöd 

 
Sveriges riksdag och regering fastställer läroplaner, nationella mål och riktlinjer. Skollagen, 
som är instiftad av riksdagen innehåller bestämmelser som gäller alla skolformer. I skollagen 
står det att:  
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Skollagen, 
första kapitlet, andra paragrafen). 

  

Myndigheten för skolutveckling (2004) säger att fyra övergripande perspektiv skall 
genomsyra all undervisning, nämligen: miljöperspektivet, det historiska, det internationella 
och det etiska. Gemensamt bildar dessa övergripande perspektiv kärnan i hållbar utveckling. 

 
Det är viktigt att perspektivet hållbar utveckling genomsyrar all utbildning och allt 
lärande. Målet är att kunskap om hållbar utveckling skall förmedla ett budskap, 
men framförallt bör den stimulera aktivt deltagande och kritiskt tänkande kring 
byggandet av ett hållbart samhälle. För individen är utbildning avgörande för att 
tillgodogöra sig information om hållbar utveckling och göra medvetna val som 
konsument och samhällsmedborgare. (Regeringens skrivelse, 2005/06:126, s.68) 

 

3:5:1 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94 

 
Det finns relativt gott stöd i Utbildningsdepartementet (2006) Läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf94) för att utveckla undervisningen mot hållbar utveckling. Flera områden 
som är viktiga för hållbar utveckling lyfts fram som t.ex. etik, miljö, demokrati, jämlikhet, 
värdegrunden, mänskliga rättigheter, ett holistiskt perspektiv där miljöfrågorna kombineras 
av historiska, ekonomiska och internationella perspektiv. Kritiskt tänkande samt 
handlingskompetens och att eleverna skall använda ny kunskap för att lösa problem lyfts 
också fram. 
 
 I Lpf94 (Lärarförbundet, 2006) står det att läsa: 
 

Miljöperspektivet i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själv 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen 
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skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling. (s. 39). 

 
Mål att uppnå: 
Kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. (s. 44) 
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 
för människor också utanför den närmaste gruppen. (s. 46) 

 
Mål att sträva emot: 
Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. 
(s. 46) 

 
Myndigheten för skolutveckling (2004) har formulerat ett mål där eleven efter genomgången 
utbildning ska ”ha en förmåga att kritiskt överväga alternativ och en vilja att aktivt deltaga i 
den demokratiska debatten om samhällets hållbara utveckling” ( s. 17). Lpf94 säger också att 
det inte räcker med att förmedla kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar. 
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och på så sätt förbereda eleverna 
för att aktivt kunna deltaga i samhällslivet och att utveckla deras förmåga att ta ett personligt 
ansvar (Lärarens handbok, 2006, s. 38). 

3:5:2 Kursplaner 

 
”Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt 
ämne” (SOU 2004, s. 124). Kursplanerna ser olika ut och kännetecken för hållbar utveckling 
framträder olika tydligt. I kursplanerna finns tydliga mål för undervisning i miljö- och 
utvecklingsfrågor i nio ämnen av arton. Skolverket (2007) skriver i kursplaner för 
naturkunskap: ”Ämnets syfte är dessutom att ge naturvetenskapliga kunskaper för att kunna 
ta ställning i frågor som är viktiga för individ och samhälle som t.ex. genteknik, hållbar 
utveckling och energifrågor”. 
 
Skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva efter att eleven (Skolverket, 2000): 
 

Utvecklar sin förmåga att tolka och kritiskt granska olika typer av information, 
delta i diskussioner i olika samhällsfrågor och ta ställning utifrån ett 
naturvetenskapligt och etiskt perspektiv, 
 
 Utvecklar sina kunskaper om människan som en del av naturen och det ekologiska 
sammanhanget samt om kretsloppstänkandets roll för att minska samhällets 
miljöbelastning. 
 

Skolverket (2000) skriver i kursplaner för samhällskunskap: 
 

Att utbildningen skall syfta till att eleven utvecklar kunskaper för att kunna ta 
ställning och agera i lokala, regionala och globala frågor som är av betydelse för ett 
ekologiskt hållbart samhälle, 
 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga 
att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för 
samhället, 
 
omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv 
och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället, 
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Skolverket (2000) skriver i kursplaner för fysik att syftet med ämnet är: 
 

att bidra till elevernas naturvetenskapliga bildning så att de kan delta i 
samhällsdebatten i frågor med anknytning till naturvetenskap. I detta ingår att 
analysera och ta ställning i frågor som är viktiga för både individen och samhället, 
som t.ex. energi- och miljöfrågor samt etiska frågor med anknytning till fysik, 
teknik och samhälle. 
 

Wickenberg (1999) anser att kursplanerna med avseende på miljön inte ger entydiga 
anvisningar för vad eleverna skall nå för mål och att det är en komplex väv av mål som skall 
hanteras av skilda lärare och andra pedagogiska aktörer i skolan. Ett av de största problemen 
med läroplanerna är att de stora övergripande linjerna om miljön försvinner bland alla 
detaljer eller blir inte alls urskiljbara skriver Wickenberg (1999).  Harriet Axelsson (1997) 
skriver att det finns ett behov att formulera vad eleverna skall bär med sig för kunskaper inom 
område miljökunskap och att det i sin tur skulle leda till en välbehövlig översyn av 
läroplanerna. Slutsatsen hon drar är ”lärande för hållbar utveckling bör ersätta begreppet 
miljöundervisning samt att övergripande kunskapsmål bör definieras för detta lärande 
(Axelsson, 1997, s. 286). 

 
3:6 Sammanfattning styrdokument och stöd 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att det alltså inte saknas dokument och överenskommelser 
som uppmärksammar undervisning för hållbar utveckling. Frågan är bara hur dessa skall 
tolkas och hur undervisningen utformas i praktiken. Styrdokumenten innehåller ett visst 
tolkningsutrymme och lärare ser olika saker ur olika perspektiv och lägger olika betydelse i 
det som står i våra kurs- och läroplaner.  I praktiken har arbetet med att främja undervisning 
som förenar den hållbara utvecklingens tre dimensioner varit svårt (SOU 2004:104 s 97). Att 
lära för hållbar utveckling kom till slutsatsen att det behövs en översyn av de aktuella 
läroplanerna och kursplanerna. Där ges ett tydligt uppdrag till lärarna att medverka till ett 
lärande som utvecklar förmågor för att främja en hållbar utveckling. Däremot beskrivs inte 
helhetsperspektivet på hållbar utveckling, där de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna inkluderas (SOU 2004:104 s 155).  
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4. Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs undersökningens metod. Här redogörs för datainsamling, urval, 
genomförande, etiska övervägningar och bearbetning av materialet. 

4:1 Datainsamlingsmetod 

 
Val av undersökningsmetod grundar sig på att få en djupare förståelse om vad det är som styr 
läraren i dess val av vilket stoff och på vilket sätt läraren introducerar begreppet hållbar 
utveckling. Därför valdes att genomföra det Denscombe (2000) kallar en kvalitativ studie som 
bygger på intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär låg grad av standardisering eftersom den 
ger stort utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord och det innebär också att 
variationen på svaren får lov att vara stor (Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna kan ses som 
standardiserade eftersom de i största möjliga utsträckning är utförda så lika som möjligt.  Till 
hjälp fanns en intervjuguide med frågor (se Bilaga 1). Undersökningen bygger på vad lärarna 
säger. Eftersom det inte har funnits några bestämda svarsalternativ men ett fastställt 
intervjuschema har varit det Denscombe (2000)  kallar semistrukturerade intervjuer. Det 
innebär att det inte finns några fasta svar, utan det finns utrymme för informanten att 
utveckla sina synpunkter och idéer.  Intervjun (se Bilaga 1) är formad utifrån de tre 
perspektiven för att fånga upp lärarnas uppfattningar om hållbar utveckling i allmänhet, i 
skolan och i sin undervisning. 

4:2 Urval 

 
Undersökningen är gjord på en gymnasieskola i Mellansverige. Alla ämnen, och därmed alla 
lärare, berörs av hållbar utveckling, vilket också understryks i Baltic 21E där det står att ”inte 
bara lärare i naturvetenskap utan även de i samhällsvetenskap och humaniora liksom andra 
lärare måste involveras” (Baltic 21E, 2006, s. 8). I den här undersökningen är urvalet 
begränsat till naturkunskapslärare, samhällskunskapslärare och fysiklärare. Kontakt togs med 
sex lärare och sex intervjuer genomfördes med två fysiklärare, två naturkunskapslärare och 
två samhällskunskapslärare. Intervjuerna skedde med så kallad tillgänglig grupp, vilket 
innebär att intervjupersonerna är valda efter personliga kontakter. Därför kan inte alltför 
generella slutsatser dras av undersökningen (Patel & Davidson, 2003). De sex informanterna 
representerar de båda könen och olika ålderskategorier. Ingen vetskap om lärarnas 
förkunskaper kring ämnet hållbar utveckling fanns innan intervjuerna genomfördes. 
 
Kort presentation av de intervjuade lärarna: 
Ip1 – samhällskunskapslärare. Har jobbat som lärare i sju år. Kvinna. 
Ip2 – fysiklärare. Har jobbat som lärare i 36 år. Man. 
Ip3 – samhällskunskapslärare. Har jobbat som lärare i 36 år. Man. 
Ip4 – naturkunskapslärare. Har jobbat som lärare i ca 5 år. Kvinna. 
Ip5 – naturkunskapslärare. Har jobbat som lärare i 35 år. Man. 
Ip6 – fysiklärare. Har jobbat som lärare i 22 år. Kvinna.  

4:3 Genomförande 

 
Efter det att kontakt tagits med lärarna genomfördes samtliga intervjuer i skolmiljö och 
endast mellan intervjuare och lärare. Detta för att skapa en avslappnad atmosfär. Innan 
intervjun började informerades lärarna om vad undersökningen syftade till. Lärarna 
informerades att intervjun skulle komma att spelas in och de tillfrågades om det var ok.  För 
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att lättare kunna dokumentera svaren, valdes att spela in intervjuerna på mp3 spelare, 
eftersom det skulle bli lättare att bearbeta materialet i datorn. Denscombe (2000) påpekar att 
bandspelare påverkar informanter olika och att inspelningsprocessen påverkar informantens 
sätt att tala öppet.  Jag är därför medveten om att inspelningen kan ha påverka svaren. 
Utfallet på intervjuerna har varierat, vissa pedagoger var öppna och svarade utförligt medan 
andra svarade kort och koncist. 

4:4 Etiska överväganden 

 
Enligt de etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog i mars 1990 finns det fyra huvudkrav att ta 
hänsyn till (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
Informationskravet 
Den intervjuade läraren fick veta ungefär hur lång tid intervjun beräknas att ta och att den 
skulle komma att handla om hållbar utveckling. Läraren informerades också om att 
informationen skulle användas i ett examensarbete.  
 
Samtyckeskravet 
Informanterna blev i god tid innan intervjutillfället tillfrågade om de vill delta i 
undersökningen. De informerades också om att deltagandet är frivilligt och att deltagandet 
kan avbrytas när som helst. 
 
Konfidentialitetskravet 
Deltagande lärare kommer att vara anonyma och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 
Hållbar utveckling kan och bör behandlas i alla årskurser varför det inte är relevant att ange 
vilken årskurs som läraren arbetar i. Endast forskaren kommer att få tillgång till uppgifterna. 
 
Nyttjande kravet 
Informationen kommer enbart att användas för detta examensarbete. 
Undersökningsdeltagarna tillfrågades om de var intresserade att veta var forskningen skulle 
komma att publiceras och om de var intresserade av att ta del av resultatet av 
undersökningen. 

4:5 Databearbetning 

 
Bearbetningen av insamlade data från intervjuerna har gjorts genom att lyssna igenom dem 
flera gånger och sedan transkriberat dessa till skriftlig form. Att transkribera materialet 
innebär att man ändrar från en form till en annan, från muntlig diskurs till skriftlig diskurs 
(Kvale, 1997). Han beskriver utskriften som avkontextualiserade samtal. Utskriften bygger på 
tolkningar och blir en sorts grundläggande verbal data, snarare än ett sätta att framkalla och 
återuppliva det personliga samspelet i intervjun. (Kvale, 1997). Dock är en utskrift av 
intervjuerna nödvändig för att kunna göra en närmare analys. Det transkriberade materialet 
har sedan lästs igenom flera gånger för att analyseras och hitta mönster, likheter och 
skillnader, för att i resultatet lyfta fram de relevanta delarna av intervjuerna. Resultatet är 
sedan uppställt utifrån frågeställningarna och indelade i fem olika teman. De fem olika teman 
som identifieras är: Förståelse för begreppet hållbar utveckling, miljö och hållbar utveckling i 
utbildningen, vilken roll spelar deltagande och demokratiska arbetsmetoder inom 
utbildningen för hållbar utveckling, hinder och stöd samt hållbar utveckling i framtiden. En 
del frågeställningar bygger på personliga uppfattningar om hur hållbar utveckling och 
undervisning för hållbar utveckling skall tolkas och tillämpas. Det gör att det kan vara svårt 
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att jämföra dessa med varandra för att hitta generella mönster. Vid analysen har det 
transkriberade materialet studerats utifrån studiens syfte.  

4:6 Reliabilitet och validitet 

 
Kvalitativa studier innebär att intervjuer behöver transkriberas. I denna processa sker ofta en 
mer eller mindre medveten påverkan av det analyserade materialet. Det är viktigt för 
validiteten att forskaren är medveten om detta och reflektera över de val som gjorts. 
Kvalitativa undersökningar kännetecknas av stor variation och därför kan validiteten sällan 
avgöras genom att relatera utfallet till en objektiv yttre position utan en bra kvalitativ 
undersökning skall ha en god inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet 
(Patel och Davidson, 2003). I den här undersökningen har informanternas egna åsikter och 
funderingar fått möjlighet att framträda. Ett flertal citat har använts i resultatdelen för att 
påvisa de resultat som funnits och de frågor som varit relevanta har blivit besvarade. 
Analysmaterialet har förankrats i relevant empiriskt material. 
 
Med reliabilitet avses enligt Patel och Davidson (2003) om vi kan upprepa mätningen och få 
samma resultat dvs. att vi har ett instrument som är reliabelt. För att få god reliabilitet på 
intervjuerna användes en mp3 spelare för att dokumentera dessa och för att ge möjlighet att 
lyssna igenom intervjuerna ett flertal gånger och även skriva ned dessa för att på så sätt 
undvika missförstånd och feltolkningar. Vid användande av intervju som metod är 
reliabiliteten beroende på hur tränad den som intervjuar är och hur den som intervjuar 
bedömer de svar den får (Patel & Davidsson, 2003). Tillvägagångssätt, urval och 
databearbetning är tydligt beskrivet för att läsaren själv skall ha en möjlighet att bedöma 
uppsatsens trovärdighet och relevans. 
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5. Resultat  
 

I detta avsnitt återges delar av de intervjuer som genomförts med de sex olika lärarna. 
Intervjuguiden som låg till grund för frågorna finns i bilaga 1. Sammanställningen av 
intervjuerna är gjord i tematisk form utifrån frågeställningarna och särskilt intressanta 
och/eller representativa citat ur de sex intervjuerna återges. Citaten återges inte alltid 
ordagrant, men strävar efter att hålla sig så nära de ursprungliga citaten som möjligt.  
 
Sammanställningen av lärarintervjuerna har ordnats i sex delar. Först kommer en 
sammanställning av resultatet. Andra delen behandlar vad lärarna känner till om hållbar 
utveckling och vad de anser att undervisning om hållbar utveckling innebär. Del tre delen tar 
upp hur miljö och hållbar utveckling tas upp i undervisningen. Fjärde delen behandlar vilken 
roll spelar deltagande och demokratiska arbetsmetoder inom utbildning för hållbar 
utveckling? Femte delen belyser hinder, stöd och möjligheter för hållbar utveckling och den 
sista delen tar upp hur lärarna ser på framtiden för hållbar utveckling.  

5:1 Sammanfattning av resultatet 

 
När det gäller själv begreppet hållbar utveckling så framkommer det i intervjuerna att bara en 
av lärarna har en definition som liknar den som har utvecklats i samband med 
Brundtlandrapporten. En lärare (ip2) hade ingen tolkning av begreppet alls. Det samlade 
intrycket av de sex intervjuerna och dess svar är att undervisning för hållbar utveckling är 
starkt relaterat till miljöproblematiken. Endast två lärare behandlade frågor som demokrati, 
jämställdhet, social rättvisa eller andra ämnen, dvs. visade på länken mellan social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Dessa två lärare (ip4 och ip5) har en mera 
utvecklad idé vad det gäller hållbar utveckling och båda dessa lärare undervisar i 
naturkunskap. De två fysiklärarna (ip2 och ip6) är de som har minst utvecklad idé vad det 
gäller hållbar utveckling. Endast en av informanterna lyfter fram demokrati och jämställdhet 
som särskilda aspekter. En av informanterna påpekade att begreppet rymmer flera nivåer, allt 
ifrån individnivå till det globala perspektivet. Samma i informant var också den enda som 
påpekade det pluralistiska perspektivet.   
 
Vid analys av materialet så kan man se att det inte har skett ett skifte från traditionell 
undervisning till undervisning för hållbar utveckling fullt ut, även om inslag av undervisning 
för hållbar utveckling finns. Endast två av sex intervjuade lärarna tar hänsyn till alla tre 
dimensionerna fullt ut. Även om de nämner alla tre dimensioner i samband med tolkning av 
begreppet hållbar utveckling så får det inte genomslag i undervisningen. Vanligast är att de tar 
hänsyn till två av dimensionerna men helhetsperspektivet saknas många gånger. En annan 
viktig del av undervisning för hållbar utveckling är den demokratiska processen där elever får 
vara med och påverka. I undersökningen framkommer att eleverna bara delvis har inflytande 
och möjlighet att påverka. Det är fortfarande lärarna som bestämmer i stor utsträckning. 
Ip6:s  svar är ganska belysande ”det är lite en typ av skendemokrati”. En annan viktig del av 
undervisning för hållbar utveckling som saknas är det ämnesövergripande arbetet. 
Samhällskunskapslärare och naturkunskapslärare samarbetar enstaka gånger över 
ämnesgränserna, medan fysiklärare aldrig har samarbete med andra ämnesdiscipliner. 
Däremot efterlyser flera av lärarna möjligheter att arbeta ämnesövergripande. Enligt lärarna 
så är anledningen till att det inte sker mera ämnesövergripande arbete brist på tid och 
schema. Lärarna känner en pressad arbetssituation med redan fulla kurser, vilket gör att de 
inte känner att de har tid att planera och genomföra ämnesövergripande arbete och de känner 
också att hållbar utveckling är ytterligare en sak som skall pressas in i ett redan överfullt 
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schema. Ingen av de intervjuade lärarna känner att de har ett stort stöd i styrdokument eller 
från skolledningen.  

5:2 Förståelse för begreppet hållbar utveckling och undervisning för hållbar 
utveckling 

 

Tabell 3. Lärarnas definition och syn på hållbar utveckling. 

IP Definition. av begreppet 

hållbar utveckling 

Syn på hållbar 

utveckling 

Synen på hållbar 

utveckling som ett 

ämne eller 

förhållningssätt 

1 Återvinna och återanvända 

resurser. 

Återvinning, bränslen, 

miljölagar, företags 

påverkan på miljön, 

klimatförändringar. 

Förhållningssätt. 

2 Ingen definition. Energi. Förhållningssätt. 

3 Att produktion skall ske utan att 

skada omgivning och miljö. 

Varuproduktion, 

transporter, ekonomi. 

Förhållningssätt. 

4 En hållbar ekologisk-, 

ekonomisk- och social 

utveckling. 

Ekonomi, politik, etik 

och ekologi. 

Förhållningssätt. 

5 Ekonomisk-, social och 

ekologisk hållbarhet. 

Jämställdhet, 

demokrati, konflikter. 

Förhållningssätt. 

6 Att man jobbar för att något 

skall hålla utan att förstöra, även 

i framtiden. 

Energibesparingar, 

globalt och att tänka i 

flera steg. 

Förhållningssätt. 

 

  

Alla sex lärare har hört begreppet hållbar utveckling, men tolkningen varierar ganska mycket. 
Endast två av lärarna (ip4 och ip5) nämner de tre dimensionerna, ekologiska, ekonomiska och 
social perspektivet, som ingår i begreppet hållbar utveckling. Båda anser att det är viktigt att 
påpeka sambandet mellan de tre dimensionerna för eleverna.  
 
”Hållbar utveckling är väldigt, väldigt viktigt. Det handlar ju om jordens överlevnad” (ip5). 
 
”Man kan inte se miljöproblem som bara ett naturvetenskapligt problem utan det finns jämt 
en ekonomisk och politisk och t.o.m. en etisk del av allting” (ip4).   
 
En av lärarna lyfter fram demokrati som en särskild aspekt. ”Sen ingår allt det här med 
jämställdhet och demokrati” (ip5). Att begreppet rymmer flera nivåer, från det individuella till 
det globala och att tänka i flera steg poängteras av en av lärarna (ip6). Samma lärare 
poängterar också att det inte finns några rätta eller fel svar. Ip2 kan inga definitioner, men 
tänker i första hand på energihushållning och att det inte skall påverka naturen alltför 
menligt. Ip2 anser inte heller att hållbar utveckling är en stor del i undervisningen, ”möjligtvis 
att det dyker upp i energisammanhang”.  Även ip6 tar upp energihushållning och hur vi skall 
kunna spara energi för att minska vår miljöpåverkan. Ip1 och ip3 tolkar hållbar utveckling 
som att produktion skall ske utan att det skadar omgivningen eller miljön, och att vi skall 
försöka återvinna och använda resurserna om och om igen. Båda tar upp transporter och 
bränslen som viktiga bitar i hållbar utveckling. För ip1 innebär undervisning för hållbar 
utveckling att diskutera vad företag kan göra för att påverka klimatförändringar och vad 
privatpersoner kan göra. Ip1 tar också upp politik och vad miljölagar säger i sin undervisning. 
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För ip3 innebär undervisning för hållbar utveckling att diskutera:  
 
”vad ska vi producera, varför skall vi producera, vem skall ha nytta av det och på vilket sätt” 
(ip3).  
 
Tolkningen av begreppet som ip6 gör är ”att man jobbar för att något skall hålla utan att 
förstöra och som även fungerar i framtiden”.  
 
Alla sex lärare anser att hållbar utveckling är ett förhållningssätt (se tabell 3), även ip2 som 
inte har någon tolkning av begreppet. Ip2 anser att hållbar utveckling är ett förhållningssätt, 
men att det i skolan blir det ett ämne. Ip4 och ip5 säger att det kanske borde vara ett separat 
ämne i skolan, det skulle troligtvis fokuseras mera på hållbar utveckling, om det låg som ett 
separat ämne. Då skulle eleverna tydligare se kopplingen mellan de tre dimensionerna.  
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5:3 Miljö och hållbar utveckling i undervisningen 

 

Tabell 4. Lärarnas undervisning 

IP Gör du någon skillnad på 

miljöundervisning och 

undervisning för hållbar 

utveckling 

Mål med undervisningen Exempel på 

undervisning 

1 Nej, de går in i varandra. Att eleverna skall kunna 

lagar och att de skall veta 

att de kan vara med och 

påverka. 

Har svårt att ge 

exempel. 

Miljölagar, 

klimatekonomi, 

punktskatter. 

2 Vet ej. Energi, effekt och 

verkningsgrad. 

Energihushållning, 

verkningsgrader. 

3 Ja. Att eleverna skall känna 

att de har en möjlighet att 

lösa miljöproblemen. De 

skall också få ett 

förhållningssätt att bevara 

den miljö vi har. 

Aralsjöns 

utarmande, städers 

utveckling på gott 

och ont. Mycket 

diskussioner kring 

olika 

tidningsartiklar. 

4 Nej, egentligen inte. Att eleverna skall tänka 

själva, se följder och 

kunna göra medvetna val. 

Få grundläggande 

kunskaper. 

Projektarbeten om 

t.ex. överfiskning 

där alla tre 

perspektiv tas upp. 

Mycket 

diskussioner kring 

artiklar. 

5 Det hänger ihop. Eleverna skall få ett 

globalt perspektiv och 

kunskap att de kan vara 

med och förändra. 

Kretslopp, Agenda 

21, skövling av 

regnskogen, 

palmolja, 

ekologiskt 

fotavtryck. 

6 Nej. Att elever skall tänka på 

någon annan än sig själv. 

Energikällor 

Experiment och 

mätning av 

energiförbrukning. 

 

 
Endast en av de sex lärarna gör skillnad på miljöundervisning och undervisning för hållbar 
utveckling medan övriga lärare säger att de inte gör någon skillnad på miljöundervisning och 
undervisning för hållbar utveckling och sätter därmed likhetstecken mellan miljöundervisning 
och hållbar utveckling (se tabell 4). Detta visar tydligt att hållbar utveckling är starkt 
förknippat med miljö. 
 
”Däremot pratar jag mera här och nu i miljöundervisningen, medan jag i hållbar utveckling 
tittar mera framåt och vilka konsekvenser det har på miljön” (ip6). 

 
 Så som jag föreställer mig att det skulle fungera bäst är att det skulle finnas med 
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hela tiden det, här med hållbar utveckling. Om man skulle ha hållbar utveckling 
separat blir det som ett annat arbetsområde eller ämne, som upplevs som en 
skolgrej. Det måste vara med överallt om det skall bli något av det. Annars blir det 
en grej bland alla andra och inte en nödvändighet (ip2). 

 

På frågan om vilka mål de har med undervisningen och vad de tyckte var viktigt att eleverna 
ska kunna, samt exemplifiera svaren, så visade det sig att perspektiven var relativt spridda 
bland informanterna. Ip1 svarar att målet är ”att de skall veta att de har möjlighet att 
påverka”. Ip1 har svårt att ge något exempel på hur de jobbar med miljö och hållbar 
utveckling, men tar upp miljölagar och punktskatter på tobak, bensin och alkohol. Ip1 
försöker göra studiebesök och jobba praktiskt men säger också att det är svårt att hinna med.  
 
Ip2 har inte så stort miljöperspektiv i sin undervisning.  
 
”Det blir när eleverna tar upp det. Då spinner man vidare på det, men det är inte säkert det 
blir speciellt ofta”.   
 
Ip3:s mål med sin undervisning är att eleverna skall ha ett förhållningssätt, synsätt, att vi skall 
bevara den miljö vi har och inte skada den. Det är också viktigt att eleverna känner att de har 
möjlighet att lösa miljöproblemen. Det får inte bli för mycket skrämselpropaganda. Eleverna 
måste känna att de har möjlighet att påverka. Exempel på vad ip3 jobbar med är: problemet 
med Aralsjön (som håller på att försvinna), utveckling av städer på gott och ont och han 
jobbar mycket med tidningsartiklar. En annan stor bit i undervisning är handel och 
produktionsmetoder.  Att vi i EU vill skapa en trygg marknad och på så sätt kan skapa 
problem för länder i tredje världen.   
 
Ip4 har som mål att eleverna skall kunna tänka själva, se följder av saker och ting och kunna 
göra medvetna val och eventuellt se följderna av sina val. I biologin tar hon upp hotet mot 
biologisk mångfald och det sociala perspektivet med HIV, AIDS och virus. Hon tycker att de 
skall ha grundläggande kunskaper, rent naturvetenskapligt, t.ex. om klimatförändringar, men 
försöker samtidigt komma in på vad man kan göra åt det. Ip4 vill få eleverna att se samband. 
Inom miljökunskapen jobbar de med problemområden i projektform. Eleverna får själva välja 
ett problemområde, t.ex. överfiskning, och sedan redovisa problemet ur ett politiskt-, 
ekonomiskt- och miljöpolitisktperspektiv. De arbetar också mycket utifrån artiklar och 
diskuterar utifrån frågorna, vad skall vi göra, varför gör man inte det och vad finns det för 
nackdelar med att göra på det sättet? 
 

Ip5 vill att eleverna skall få ett globalt perspektiv och kunskap om att de faktiskt kan vara med 
och förändra till det bättre. 
 
”Det är alldeles för ofta som man bara kastar fram någonting till eleverna utan att de får tänka 
sig in i vem som har nytta av det och vad det har för betydelse i samhället” (ip5). 
 
Eleverna får börja reflektera över ord, t.ex. vad tänker du när du hör miljö. Sedan listar 
läraren positiva och negativa saker. I nästa fas får eleverna diskutera vilken kunskap man 
behöver för att kunna förbättra. Andra saker han tar upp i sin undervisning är 
regnskogsproblematiken och handeln med ädelträ och palmolja. Hur påverkar det regnskogen 
och miljön? Växthuseffekten. Transporter och livsstil och de fem viktiga grundprinciperna i 
Agenda 21. Eleverna skall bli medvetna om de miljömål som är uppställda.  
Målet för ip6 är att få eleverna att tänka på någon annan än sig själv och inse att det vi gör 
idag kan påverka om hundra år. I fysiken handlar det mycket om energiförbrukning och hur vi 
kan bli energieffektivare. Hur mycket förbrukar apparater i hemmet, vad kostar det, hur 
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mycket gör vi av med osv. Inom fysiken diskuteras också olika typer av energikällor och deras 
för- och nackdelar. Annars anser ip6 att miljöfrågorna mest kommer upp när eleverna 
kommer med funderingar och själva tar upp det.  
 
 

Tabell 5 Lärarnas koppling till de tre perspektiven och metoder i undervisningen. 

IP Koppling till de 

ekonomiska/ekologiska 

och sociala 

perspektivet 

Praktiskt 

arbete i 

undervisningen 

Ämnes 

övergripande 

Miljöunder-

visningstradition 

1 Tar upp det ekonomiska 

och sociala perspektivet 

men inte det ekologiska. 

Enstaka 

studiebesök. 

Fåtal tillfällen med 

naturkunskapen. 

Normerande 

miljöundervisning. 

2 Har ingen koppling 

mellan de olika 

perspektiven. 

Laborationer 

och 

demonstrationer. 

Nej. Faktabaserad 

miljöundervisning. 

3 Försöker få med alla 

perspektiv men oftast 

lämnas det ekologiska 

perspektivet. 

Nej. Enstaka tillfällen 

med svenskan och 

naturkunskapen. 

Normerande 

miljöundervisning. 

4 Har en tydlig koppling 

mellan de olika 

perspektiven. 

Laborationer, 

exkursioner och 

studiebesök. 

Enstaka gånger 

med 

samhällskunskapen. 

Normerande 

miljöundervisning. 

5 Har en koppling mellan 

de olika perspektiven, 

men trycker hårdast på 

det ekologiska 

perspektivet. 

Ibland 

exkursioner. 

Nej. Normerande 

miljöundervisning. 

6 Ingen tydlig koppling 

mellan de olika 

perspektiven. 

Laborationer 

och 

demonstrationer. 

Nej. Normerande 

miljöundervisning. 

 
 
Utifrån hur de sex intervjuade lärarna reflekterat över sin kunskapssyn och hur de bedriver 
sin undervisning, har de placerats in i en av miljöundervisningstraditionerna (se tabell 5). 
Ibland har det varit svårt att kategorisera lärarna. Fem av sex lärare hamnar inom den 
normerande miljöundervisningstraditionen, men alla lärare har inslag av faktabaserad 
miljöundervisning. Exempel på faktabaserat tänkande är att det många gånger är läraren som 
planerar innehållet och metoderna för inlärning och på så sätt förser eleverna med fakta.  
Undervisningen är oftast ämnesbunden och läromedelsstyrd. Trots detta hamnar fem av 
lärarna inom den normerande traditionen för att de lägger till en ytterligare aspekt som 
inbegriper känslomässiga och värderande aspekter. Ibland har lärare och elever en dialog om 
vad som skall tas upp i undervisningen och det förekommer ett visst tematiskt arbete och att 
eleverna får arbeta i grupp. Ingen av lärarna hamnar inom kategorin undervisning för hållbar 
utveckling. 
 
Undersökningen visar att ett ämnesövergripande eller tematiskt arbete inte är speciellt vanligt 
(se tabell 5). Tre av lärarna säger att det aldrig förekommer medan tre lärare säger att det 
förekommer enstaka gånger. Det ämnesövergripande arbetet som sker är oftast mellan 
samhällskunskapen och naturkunskapen medan fysiken aldrig arbetar ämnesövergripande. 
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Endast en av lärarna är utomhus eller gör studiebesök i större utsträckning. Två av lärarna 
säger att de gör studiebesök eller är utomhus ibland. Övriga två lärare gör aldrig studiebesök 
eller är utomhus. Däremot jobbar dessa två lärare mycket med laborationer och 
demonstrationer (se tabell 5)  
 
”Ju högre upp i utbildningen du kommer, ju mera måste man gå på djupet och det känner jag 
att jag inte kommer åt, och jag kan inte på den här korta tiden ge dem det ute” (ip5).  
 
”Det mesta vi är ute är, att vi brukar hämta snö för att beräkna den energiåtgång som krävs för 
att smälta snön” (ip6).  
 

Endast två av lärarna har en tydlig koppling mellan de tre perspektiven.  Däremot trycker de 
olika hårt på de olika perspektiven. Samhällskunskapslärarna saknar kopplingen till det 
ekologiska perspektivet men har kopplingen mellan det sociala och ekonomiska perspektiven. 
De två fysiklärarna har ingen tydlig koppling mellan de tre perspektiven (se tabell 5). 

5:4 Vilken roll spelar deltagande och demokratiska arbetsmetoder inom 
utbildning för hållbar utveckling? 

 
På frågan om elevernas möjlighet till medbestämmande kring arbetsmetoder och innehåll i 
undervisningen menar flera av lärarna att det nog egentligen är lärarna som bestämmer 
ganska mycket. 
 
”Det är lite en typ av skendemokrati. Vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar” 
(ip6).  
 
Några av lärarna säger att det beror lite på klasserna hur mycket de får vara med och påverka 
undervisningen. En del klasser klarar av att ta ett större, ansvar medan andra inte fixar det, 
och då måste läraren ta ansvar.  
 
”Sen handlar det mycket om att lära elever att våga ta ställning och våga vara öppna och 
lyssna på andras idéer och synpunkter” (ip5). 
 
Lärarna har en vilja att utgå ifrån sina elever. De pratar om att eleverna skall lära sig ta 
ställning, våga påverka och att ta ansvar men ger i det praktiska arbetet eleverna små 
möjligheter till att kunna påverka. 
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5:5 Hinder, stöd och möjligheter  

 

Tabell 6. Hinder och stöd för undervisning för hållbar utveckling. 

IP Hinder Stöd från 

skolledning och 

kollegor 

Undervisning för 

hållbar 

utveckling i läro- 

och kursplaner 

Hållbar 

utveckling i 

litteraturen 

1 Schema, tid, pengar. Inget stöd. Kan inte återge 

vad som står där,  

men känner ett 

stöd  i dessa. 

Börjar komma. 

2 Tid, förståelse för 

begreppet. 

Inget stöd. Är ej medveten 

om vad det står i 

dessa och känner 

därför inte att de 

är något stöd. 

Dåligt. 

3 Brist på samplanering, 

tid. 

Ja. Vet att det finns 

med. Känner stöd 

i dessa. 

Dåligt. 

4 Intresse, otydligt 

formulerade läro- och 

kursplaner. 

Inget stöd. Att alla 

perspektiv skall in 

i alla ämnen. 

Tycker att dessa 

är ett stöd. 

Dåligt. 

5 Våra tankar vi har haft 

med oss sedan tidigare. 

Inget stöd. Kan inte återge 

vad dessa säger. 

Känner inte ett 

stöd i dessa. 

Dåligt. 

6 Tid, pengar. Ja. Har ingen aning 

om vad dessa 

säger om hållbar 

utveckling och 

känner inget stöd 

i dessa. 

Dåligt. 

 

 

På frågan om vad det största hindret för att utveckla undervisning för hållbar utveckling är, 
svarar flera av de intervjuade lärarna att det är tiden och pengar. Ett annat problem är 
schemaläggningen. Kurserna man kanske skulle vilja jobba ämnesövergripande med, kanske 
inte ligger parallellt, utan de ligger på en annan termin. (se tabell 6).  
 
”Skolan är fylld med så otroligt många uppgifter. Det finns inte tid. Jag tror inte att vi mäktar 
med” (ip6). 

 
När alla de här perspektiven skall in i kursen, då måste man ju på något sätt ta bort 
någonting för att det skall få plats. Ska man ta bort integraler för att få plats med 
hållbar utveckling? Det är en svår balansgång (ip4).   

 
En av lärarna upplever bristen på kunskap som ett hinder.  
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”För att kunna utveckla undervisning för hållbar utveckling krävs att man exakt vet vad det 
innebär, så det är väl ett hinder att man inte har tillräcklig kunskap” (ip2).  
 
Ytterligare en annan lärare upplever brist på intresse som ett hinder. 
 
”I skolan är nog det största problemet intresset. För alla är inte intresserade… man tänker att 
det tar naturkunskapen hand om medan det faktiskt borde finnas ett intresse över hela 
skolan” (ip4). 
 
”Ja, det största hindret är nog våra tankar som vi har med oss sedan tidigare” (ip5). Ip5 menar 
att det hos oss människor finns en rädsla att förändra våra tankar och att det hindrar 
utveckling i stort och att det också hindrar utveckling och utbyte mellan människor. 
 
”Ja, det största hindret är nog våra tankar som vi har med oss sedan tidigare. Det skulle 
behövas prata mycket mera, för då skulle man få en utveckling också” (ip5) 
 
Ingen av de intervjuade lärarna känner att hållbar utveckling är någonting som diskuteras 
speciellt mycket på skolan. Pratas det om miljöfrågor på skolan handlar det mycket om att 
inte använda onödigt mycket papper, källsortering och att släcka lampor. 
 
”Det är jättetungarbetat för det är ingen som prioriterar det. Det är så mycket med frånvaro 
och betyg, att miljöfrågor och hållbar utveckling kommer i skymundan” (ip4).  
 
De intervjuade lärarna känner inte att de har något stort stöd från skolledningen i den här 
frågan, men de känner inte heller att de blir motarbetade.  
 
”Vi har väl kanske inte sökt stöd (ip3). Det är ju deras skyldighet. Det står i skollagen, att de 
måste ge sitt stöd, men jag har inte tänkt på det” (ip1). 
 
Alla intervjuade lärare säger att läroböckerna släpar efter vad det gäller hållbar utveckling. 
Material om hållbar utveckling får de försöka hitta på andra ställen. Nyare läroböcker är 
bättre på att ta upp hållbar utveckling. I fysikböckerna nämns inte ens ordet hållbar 
utveckling. De sex lärarna anser att det inte är tillräckligt med fortbildning inom området. Ip1 
säger ”det har blivit inne med klimat och klimatförändringar” så det kommer mer och mer, 
både vad det gäller kurslitteratur och utbildning.  
 
”Det lilla som finns om hållbar utveckling är ofta rätt ytlig” (ip4). 
 
”Fortbildningen är under all kritik, alltså vi som skall vara pedagogiska förebilder, vi har det 
sämst på det området. Det är bara en spottstyver som man lägger ned på sådant” (ip 5). 
 
Åsikterna om läroplanerna är delade. Tre av lärarna känner att läroplanerna är ett stöd, 
medan tre anser att dessa inte utgör något stöd. På frågan om de är medvetna vad som står i 
läroplanen och kursplanerna om hållbar utveckling svarar två av lärarna att de inte vet vad 
som står i dessa. Övriga lärare säger att de vet vad som står i läroplanerna och kursplanerna, 
men ingen av lärarna kan återge vad som står i dessa. 
 
”Det som stod förr var så lite. Ordet hållbar utveckling stod, men mera konkret, idéer och vad 
man skall göra var inte speciellt uttalat” (ip6).  
 
”Hållbar utveckling måste bli ännu tydligare formulerat” (ip4) 
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5:6 Hållbar utveckling i framtiden 

 
Om undervisning för hållbar utveckling skall få större genomslagskraft i skolan så måste det 
stå mycket tydligare i läro- och kursplaner, samt att alla lärare måste lära sig börja använda 
det och inse att det skall ingå i all undervisning. Det säger ip1 och ip2. Ip6 är pessimistisk vad 
gäller hållbar utveckling. ”Personligen känns det som det är så jäkla trögt”(ip6). Hon tror 
också att förskolan och tidigare åldrar är betydligt bättre på undervisning för hållbar 
utveckling. ”Tyvärr så tar folk det inte så allvarlig och det är inte högt upp på 
prioriteringslistorna för chefer, rektorer och kommunledning” (ip5). Samtidigt tycker han att 
det går åt rätt håll tankemässigt. Människors tankar förändras, men att komma till handling 
är ett stort steg. 
 
På frågan om hur de skulle vilja utveckla sin undervisning för hållbar utveckling så tar alla 
intervjuade lärare upp att de skulle vilja ha mera ämnesövergripande samarbete. Ip4 tar också 
upp att hon skulle vilja ha möjlighet att jobba mera praktiskt. Ip6 säger att det är svårt att 
utveckla undervisningen med tanke på de få timmar de har. 
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6. Diskussion 
 

I den här delen diskuteras uppsatsens metod och resultat. Resultatet jämförs med den 
teoretiska bakgrunden och tar sin utgångspunkt i hur situationen för utbildning för hållbar 
utveckling ser ut idag. Syftet med den här undersökningen har varit att se om det har skett 
något skifte från traditionell miljöundervisning till undervisning för hållbar utveckling. Jag 
har också velat ta redan på varför miljöundervisningen ser ut som det gör ute i skolorna. Vilka 
hinder är det som gör att vi inte får undervisning för hållbar utveckling?  

6:1 Metoddiskussion  

 
I den här undersökningen gjordes sex intervjuer och endast på en gymnasieskola. Därför kan 
inte detta arbete generaliseras till att gälla för hela den svenska skolan. Resultaten som 
framkommer i denna undersökning ger en bild av undervisning för hållbar utveckling för den 
undersökta skolan och de lärare jag valt att intervjua. Trots detta bör arbetet generera 
funderingar hur väl undervisning för hållbar utveckling har fått genomslag ute i skolvärlden 
och vilka hinder som finns. När det gäller tillförlitligheten av resultaten kan man fundera över 
om informanterna svarat ärligt eller om de gett politiskt korrekta svar. Jag har inte fått 
intrycket att informanterna svarat politiskt korrekt utan jag är ganska säker på att de har 
svarat ärligt. En möjlighet hade varit att ta del av lärarnas planeringsmaterial och gjort 
klassrumsobservationer i kombination med intervjuer. Detta för att se om lärarna gjorde som 
de sa att de gjorde. Dock hade det varit svårt att under den tidsram som fanns göra en sådan 
undersökning. 

6:2 Resultatdiskussion 
 
Det som framkommer i denna undersökning är att tolkning och tillämpning av undervisning 
för hållbar utveckling är en komplicerad fråga. Det är väldigt många delar att ta hänsyn till.  
Merparten av lärarna i undersökningen sa att de använde sig av någon form av hållbar 
utveckling i sin undervisning. Intervjuerna visar också att tolkning och tillämpning är väldigt 
individuell och att det därför finns en stor variation i hur lärarna utvecklat sin 
miljöundervisning alternativt undervisning för hållbar utveckling. Björneloo (2007) resonerar 
i sin avhandling om att lärare tar för givet att hållbar utveckling passar in i det som de alltid 
gjort och att de alltid undervisat för hållbar utveckling vilket också framkommer vid analys av 
intervjuerna i den här undersökningen. Det kan bero på att begreppet hållbar utveckling är ett 
ganska ”luddigt” begrepp och att det inte finns en precis definition, vilket ger fritt utrymme 
för egna tolkningar om vad undervisning för hållbar utveckling innebär. Hållbar utveckling är 
ett komplext begrepp, vilket har gjort att det har fått många resonanser som i sin tur har 
genererat vitt skilda tolkningar (Björneloo, 2007). Den här undersökningen visar på att det 
finns brister i förståelsen av begreppet hållbar utveckling. För att kunna undervisa för hållbar 
utveckling, på ett sätt som ger eleverna goda kunskaper om samspelet mellan samhälle och 
natur och om värden, beteenden och livsformer som stödjer en hållbar utveckling, krävs att 
läraren har tillräckliga kunskaper om vad hållbar utveckling handlar om. 
 
Begreppet hållbar utveckling har växt fram i samband med det internationella miljöarbetet. 
Från att från början vara starkt knutet till det ekologiska perspektivet så har hållbar 
utveckling sedan Brundtlandrapporten haft sin bas i de tre dimensionerna ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekter. Trots detta knyter flera av lärarna i undersökningen 
fortfarande hållbar utveckling till ett miljöperspektiv.  Endast en av lärarna säger att han gör 
skillnad på miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling. Övriga fem lärare 
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sätter likheter mellan miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling (se tabell 4). 
Enligt definitionen så är undervisning för hållbar utveckling så mycket mer än bara 
miljöundervisning. Det handlar också om demokrati, jämställdhet, rättvisa och mänskliga 
rättigheter. Därför kan man inte sätta likhetstecken mellan dessa. För flera av lärarna handlar 
hållbar utveckling om olika kretslopp, klimatförändringar och växthuseffekten (se tabell 4, s. 
25) vilket ytterligare visar på kopplingen till miljöperspektivet. 
 
Den här undersökningen visar också att relativt få lärare tar hänsyn till alla tre dimensioner. 
Oftast tar de bara hänsyn till två av dimensionerna (se tabell 5). Vilket stämmer överens med 
Skolverkets undersökning (2002) av miljöundervisning och undervisning för hållbar 
utveckling, som också kom fram till samma slutsats. Inom samhällskunskapen är det vanligt 
att man tar hänsyn till de ekonomiska och sociala aspekterna och inom naturkunskapen är det 
vanligt att man tar upp det ekologiska och ekonomiska. Jag kan konstatera, liksom tidigare 
undersökningar (Skolverket, 2002) att miljön inte fullt ut har slagit igenom i undervisningen. 
Tyvärr verkar miljöundervisning eller undervisning för hållbar utveckling inom fysiken vara 
en väldigt liten del av undervisningen.   
 
Vid en jämförelse med de teoretiska definitionerna av de olika 
miljöundervisningstraditionerna så kan jag konstatera att ingen av de intervjuade lärarna har 
tagit steget över till att bedriva undervisning för hållbar utveckling utan är kvar i den 
normerande miljöundervisningen, utom en av lärarna som är kvar i den faktabaserade 
miljöundervisningen(se tabell 4, s. 25). Alla lärare har även inslag av faktabaserad 
miljöundervisning. Det är lärarna som i flertalet fall väljer arbetsmetoder och innehåll och 
eleverna har inte så stora möjligheter att påverka.  Undersökningen visar att traditionerna 
inte är klart separerade från varandra, utan många gånger vävs samman. De demokratiska 
processerna, vilket är en förutsättning för undervisning för hållbar utveckling, saknas i 
samtliga lärares utsagor. En anledning till att så stor del av undervisningen är kvar inom den 
faktabaserade - och normerande miljöundervisningen, kan vara att det är lättare att jobba 
inom dessa traditioner. Man gör som man alltid gjort. För att ha en möjlighet att förändra 
värderingar och beteende hos eleverna räcker inte enbart faktabaserad - eller normerande 
miljöundervisning (Skolverket, 2002, Sandell et al, 2003). Om vi skall kunna åstadkomma 
den utveckling som beskrivs i Brundtlandrapporten och Agenda 21 (Skolverket, 2002) 
kommer det att krävas att vi ändrar vårt beteende och våra värderingar. Även om 
undervisning för hållbar utveckling inte har fått genomslagskraft fullt ut, så finns det inslag av 
undervisning för hållbar utveckling hos flera av lärarna.  
 
Några av lärarna uttrycker ett pluralistiskt synsätt, men tyvärr får det inte fullt ut 
genomslagskraft i undervisningen. Lärarna verkar ha en vilja till att utgå ifrån eleverna och ge 
dessa en demokratisk och pluralistisk syn. Några av lärarna arbetar med diskussioner i sin 
undervisning, där syftet är att stärka elevernas handlingsförmåga och att eleverna får 
diskutera värderingar, olika åsikter och ifrågasätta. Jag anser att det är en viktig del av 
undervisning för hållbar utveckling, men för att verkligen få utbildning för hållbar utveckling 
krävs att eleverna också har möjlighet att påverka sin utbildning, vilket de inte har i så stor 
utsträckning. Det är fortfarande lärarna som bestämmer. Det räcker inte bara med att prata 
om de demokratiska processerna. Som Sandell m.fl. (2003) uttrycker det:” Det handlar om att 
genomleva demokrati (s. 170) ” För att vi skall få ett verkligt skifte till undervisning för hållbar 
utveckling ute i skolorna så måste helhetsperspektivet med de tre dimensionerna och den 
demokratiska processen få genomslag.  
 
Elevers handlingskompetens, för att kunna medverka för en hållbar utveckling, påverkas av 
motivation, kunskaper och vilka möjligheter som erbjuds. Motivationen i sin tur påverkas i 
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stor utsträckning av vilka möjligheter eleverna har att påverka och hur mycket 
medbestämmande eleverna känner att de har. Vi kan inte förvänta oss att få 
handlingskompetenta elever som aktivt kan vara med och påverka de val som avgör om vi får 
en hållbar utveckling eller inte, om de inte fått tid att utveckla detta i skolan. Det är därför den 
demokratiska processen är så viktig inom undervisning för hållbar utveckling. Axelsson (1997) 
har i sin undersökning av undervisning för hållbar utveckling observerat att elever som deltar 
i den undervisningsformen är mera aktiva och ansvarstagande. 
 
Den ämnesövergripande helhetssynen som också karakteriserar undervisning för hållbar 
utveckling förekommer inte speciellt ofta. Björneloo (2004) tillsammans med flera andra 
forskare påpekar behovet av att skapa ett utrymme för samverkan mellan olika 
ämnesdiscipliner. Hållbar utveckling skall vara ett sammanknytande perspektiv och hur skall 
vi kunna få det om vi inte har en ämnesövergripande utbildning? Jag anser att för att kunna 
sägas undervisa för hållbar utveckling måste ett ämnesintegrerat och/eller tematiskt arbete 
förekomma. Flera av lärarna i undersökningen önskade också att de kunde förekomma ett 
bättre samarbete över ämnesgränserna. En stark bidragande orsak till att ett 
ämnesövergripande arbetssätt inte sker idag är verksamhetens struktur. Kurser och timplaner 
sätter ”käppar i hjulen”. Detta stämmer bra med det Björneloo (2007) säger att lärarna 
känner sig pressade av fulla kursplaner och relativt korta lektionspass som gör att utrymmet 
för flexibla lösningar är begränsade. Flera av lärarna i undersökningen påtalade just bristen 
på tid (se tabell 6, s. 29). Här anser jag att skolledningen har ett ansvar att ge stöd till lärarna 
genom att anpassa kurser, schema och timplaner på ett sådant sätt att det finns möjlighet för 
ett ämnesövergripande arbetssätt. Skall eleverna få en möjlighet att greppa alla dimensioner 
som ingår i hållbar utveckling så måste ett övergripande synsätt till för att vi skall kunna säga 
att vi erbjuder utbildning för hållbar utveckling. Detta påpekar också Jonsson (2004) och jag 
håller med honom.  Med en tematisk eller ämnesövergripande undervisning kan man välja sitt 
eget material och på så sätt inte vara bunden till vissa läromedel. Detta i sin tur är en fördel då 
alla intervjuade lärare upplever att det inte finns mycket skrivet i dagens läromedel om 
hållbar utveckling (se tabell 6, s. 29). 
 
En annan viktig del av undervisning för hållbar utveckling är att lärande är verklighetsbaserat 
med täta och nära kontakter med natur och samhälle (SOU, 2004:104). Flera av lärarna i 
undersökningen svarade att de inte är ute i naturen eller gör studiebesök (se tabell 5, s. 27). 
Hur skall man kunna få ett verklighetsbaserat lärande om man aldrig är ute i verkligheten? 
För att få eleverna att känna ansvar och respekt för naturen, krävs att eleverna får uppleva 
positiva möten med den natur vi alla kommer ifrån och är beroende av. Det är synd att man 
inte utnyttjar de möjligheter till lärande som utomhuspedagogiken erbjuder. Världen är full av 
undervisningsmaterial. Genom att förlägga undervisningen ute i verkligheten får man inte 
bara ett helhetstänkande med ämnesövergripande kopplingar. Vi får också en social aktivitet 
där samarbete och problemlösning i grupp kan vara en viktig del. Här tror jag också att det är 
schemat och de korta lektionstillfällena som är det stora hindret. Lärarna känner att de inte 
hinner gå ut. Om man arbetade mera ämnesövergripande skulle det kanske också bli lättare 
att gå ut i verkligheten. Då skulle de olika lektionstillfällena inte bli så styrande. 
 
Av intervjusvaren framgår att styrdokumenten inte är ett stöd eller ger mycket hjälp till 
lärarna, utom för möjligtvis ip5 (se tabell 6, s. 29). Varför är det så? Kan det vara för att 
styrdokumenten fokuserar på övergripande mål i stället för innehåll? Wickenberg (1999) 
säger att kursplanerna inte ger entydiga anvisningar för vad eleverna skall nå för mål. Två av 
lärarna efterlyser en tydligare och uttalad formulering angående hållbar utveckling i läro- och 
kursplaner. Med en tydligare formulering skulle man tvinga skolorna att jobba med hållbar 
utveckling i större utsträckning. Axelsson (1997) anser att lärande för hållbar utveckling bör 
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ersätta begreppet miljöundervisning. Det skulle troligtvis göra att lärarna skulle se 
undervisning för hållbar utveckling som ett tydligare uppdrag och det skulle få större 
genomslagskraft i skolan. Idag är det i stor utsträckning det personliga intresset som avgör 
om undervisning för hållbar utveckling bedrivs. 
 
Efter att analyserat intervjusvaren får jag uppfattningen att det saknas en grundförståelse hos 
de intervjuade lärarna, för vad utbildning för hållbar utveckling egentligen innebär. Med en 
grundförståelse genom hela skolväsendet så skulle det bli tydligare varför undervisning för 
hållbar utveckling behövs. Sverige har skrivit under Agenda 21 och Baltic 21E och därigenom 
är skolsystemet förpliktigat att jobba med dessa frågor. Trots detta så är inte undervisning för 
hållbar utveckling ett prioriterat område. För att ändra på detta krävs att skolledningen gör en 
extra satsning på att uppmärksamma lärare på vad undervisning för hållbar utveckling 
innebär. Hansson (2004) skriver att innebörden av hållbar utveckling ännu inte har 
förtydligats för undervisningssammanhang, vilket i sin tur bidrar till att den innehållsliga 
problematiken har blivit svår att greppa. Detta tror jag kan vara en ganska stor bidragande 
orsak till varför undervisning för hållbar utveckling inte fått ett större genomslag i skolan. Att 
undervisa för hållbar utveckling skall inte ses som ytterligare ett moment inom 
undervisningen där ytterligare stoff skall pressas in. Istället handlar det om att ha ett 
förhållningssätt igenom hela undervisningen, där de tre dimensionerna, en demokratisk 
process och ett pluralistiskt synsätt tillämpas.  
 
Alla sex lärare ser hållbar utveckling som ett förhållningssätt (se tabell 3, s. 23) och menar att 
deras undervisning till stor del genomsyras av hållbar utveckling, men analyserar man 
lärarnas utsagor visar det sig att det inte fått genomslagskraft i deras undervisning. Hållbar 
utveckling har delvis fått fäste i ord och tanke, men tyvärr inte i handling. Lärarna kopplar 
hållbar utveckling till miljöundervisningen och inte till hela undervisningen.  För att hållbar 
utveckling skall bli ett förhållningssätt krävs ett integrerat perspektiv som genomsyrar hela 
skolväsendet, alla ämnen och alla lektioner.  
 
Några av de intervjuade lärarna säger att hållbar utveckling kanske borde vara ett eget ämne. 
Detta för att hållbar utveckling skall få större genomslagskraft och en starkare ställning. Jag 
håller inte med dessa lärare. Om man skulle ha hållbar utveckling som ett separat ämne 
tappar man hela betydelsen av undervisning för hållbar utveckling. Hur skall man få ett 
ämnesövergripande perspektiv om det ligger som ett eget ämne? Jag hoppas utbildning för 
hållbar utveckling skall bli ett förhållningssätt och inte bara ännu ett ämne att undervisa i. 
Undervisning för hållbar utvecklig kan ses som ett redskap för att välja ett innehåll som 
främjar kritiskt tänkande, argumentation och lyssnande med hjälpa av kunskaper och 
erfarenheter. Det hjälper oss också att förstå vad vi behöver kunna och varför det är viktigt. 
Det kan också ses som en riktningsgivare för att utveckla arbetsformer som bidrar till att 
eleverna kan genomleva demokrati i klassrummet. Hållbar utveckling är alltså inte ett ämne 

 
6:3 Fortsatt forskning 

 
Eftersom FN:s satsning på utbildning för hållbar utveckling är relativt nystartat så skulle de 
vara intressant att utöka denna undersökning till att omfatta ett större antal skolor för att se 
om detta arbete har fått genomslag i skolan, eller om man skulle få samma tendens som i den 
här undersökningen att undervisning för hållbar utveckling inte har slagit igenom inom 
skolvärlden. 
 
Det skulle också vara intressant att fortsätta forska om undervisning för hållbar utveckling 
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genom att undersöka lärarnas faktiska handlande och vad deras undervisning verkligen 
innehåller. Vad väljer lärarna och varför? Det skulle man kunna göra genom att ta del av 
lärarnas planering, göra observationer och göra intervjuer. 
 
Ett annat intressant forskningsområde vore att titta på lärarutbildningen. Hur undervisas 
blivande lärare för att möta undervisning om hållbar utveckling ute i skolan? Får 
lärarstudenter tillräcklig undervisning om hållbar utveckling eller är det kunskaper de måste 
införskaffa vid sidan av utbildningen? Kan det vara så att undervisning för hållbar utveckling 
inte har fått genomslagskraft därför att lärarna inte får med sig den kompetensen genom sin 
utbildning? Lärarutbildningen har möjligheter att förbättra lärares förutsättningar till 
undervisning för hållbar utveckling. 

 
6:4 Slutord 

 
FN: s utnämning av perioden 2005-2014 till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling 
kan ses som en utmaning. För mig innebär det att skolan har ett spännande och utmanande 
uppdrag, att se till att undervisning för hållbar utveckling kommer att bli ett centralt begrepp 
inom skolvärlden. Skolan har stora möjligheter att skapa handlingskraftiga och kritiska 
samhällsmedborgare som kan engagera sig i vår planets fortlevnad. Jag är optimistisk. Även 
om utbildning för hållbar utveckling inte har slagit igenom fullt ut, så finns en bra början. 
Lärande för hållbar utveckling har en stor utvecklingspotential, men det krävs att lärare får 
tydligare stöd från skolledning och styrdokument.  Det krävs också att det reflekteras över 
undervisningens innehåll på alla nivåer i skolan, från elever, till lärare, till skolledning och 
högre upp.  
 
Varken läro- och kursplaner eller andra styrdokument har lyckats förmedla undervisning för 
hållbar utveckling på ett sådant sätt att det har implementerats i skolan.  Styrdokumentens 
otydlighet och brist på ett tydligt helhetsperspektiv försvårar de nationella målsättningarna 
om hållbar utveckling. 
 
Skolverkets undersökning (2002) visade på ett minskat intresse för miljöfrågor. Det tror jag 
har ändrats, och att det kommer att ändras ännu mera, mot ett ökat intresse för miljöfrågor 
och hållbar utveckling. Allt sedan Al Gores ”En obekväm sanning” så har klimatförändringar 
och miljöfrågor fått ett stort genomslag i media. Vi kan dagligen läsa om det i tidningarna. 
Min förhoppning är att morgondagens elever kommer att ha ett större engagemang och en 
större kunskap om hållbar utveckling och därigenom kommer de också att ställa större krav 
på en utbildning för hållbar utveckling. Nya insikter ställer nya krav. Det innebär att en viktig 
del av den pedagogiska verksamheten i skolan, är att förmedla en uppfattning om det 
föränderliga samhället och ge eleverna självförtroende att våga ta ställning och kunskaper för 
att kunna värdera olika alternativ. Det finns inte en sanning, det finns ett myller av sanningar. 
Det är också viktigt att eleverna får en känsla av att de kan vara med och påverka 
förändringarna. Som snart färdigutbildad lärare ser jag ett behov av mera utbildning för 
hållbar utveckling. Det är viktigt att blivande lärare får en förståelse för undervisning för 
hållbar utveckling. Hållbar utveckling kräver ett ständigt lärande i en föränderlig värld – våga 
lära nytt. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide (Lärarintervjuer) 
 
Förståelse för begreppet hållbar utveckling: 
Hur tolkar du innebörden av hållbar utveckling? 
 
Vad innebär UHU för dig? 
Tycker du att du har tillräckliga kunskaper om UHU? 
Ser du undervisning i HU som ett separat ämne eller som ett förhållningssätt? 
Vilken pedagogisk syn har du på kunskap/inlärning? 
 
Tillämpning av UHU: 
Gör du någon skillnad på miljöundervisning och UHU? 
- Om inte, hur jobbar du idag som du inte gjorde tidigare? 
- Hur viktigt är ”miljöperspektivet” i din undervisning? 
- Ser du någon koppling mellan miljöundervisning/UHU och demokrati, genus, mångfald, 

värdegrundsfrågor? 
 
Hur förhåller sig din miljöundervisning till de ekologiska/ekonomiska/sociala perspektiven? 
 
Vad är viktigt för dig att eleverna skall kunna i miljökunskap? Vilka mål arbetar du efter? 
- Vad brukar ni jobba med, exempel återvinning, växthuseffekten? Ge gärna exempel? 
- Arbetar ni mycket praktiskt/utomhuspedagogik? 
- Har studenten någon medbestämmande på undervisningen? 

 
Hur jobbar du med miljö/UHU i din undervisning? Berätta om något tillfälle då du och dina 
elever arbetat med hållbar utveckling. 
 
På vilket sätt skulle du vilja utveckla din miljöundervisning/UHU 
- Vad krävs för detta? 
- Hur ser du på framtiden för UHU? 

 
Anser du att det behövs mer undervisning i HU i dagens skola? 
 
Hinder, stöd, möjligheter: 
Vilka är de största hindren för att utveckla UHU? 
Tillgång till litteratur (kurslitteratur och fortbildningslitteratur)? 
Har du stöd från skolledning och kolleger? 
 
Är du medveten om läro- och kursplanernas anvisningar om hållbar utveckling, och i så fall 
hur tolkar du dessa? 
- Hur mycket stöd hämtar du från kursplanerna? 
- Om inte, varför känner du inte att kursplanerna är ett stöd? 

 
HU   -  Hållbar utveckling 
UHU - Undervisning för hållbar utveckling 


