
 
           Institutionen för pedagogik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 12 poäng  
Kurs: OXA 299 
 
 
 
 
 

Höstterminen 2006 

Hållbar utveckling 
 

- vad får grundskoleeleven lära?   
 

Hans Dahné 
 



 2 / 33 

 

ABSTRACT 
 
Hans Dahné 
 
Hållbar utveckling 
 
Sustainable development 
 

Antal sidor: 33  
 
 
Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur dagens elever i grundskolan undervisas om 
hållbar utveckling enligt riktlinjerna i Baltic 21E. 

Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer av skolledning samt undervisande lärare i 
NO- och SO-ämnen vid två högstadieskolor i två kommuner i nordöstra Skåne.  

Baltic 21E:s övergripande mål gäller alla utbildningsnivåer, men anger speciellt för grundskolan att 
eleverna skall ha ”kompetens, värderingar och färdigheter för att kunna vara aktiva, demokratiska 
och ansvarsfulla medborgare och för att kunna fatta egna beslut” , samt kunna delta i beslut inom 
olika nivåer i samhället för att skapa ett hållbart samhälle. Eleverna ska också ha färdigheter, 
kompetens och relevant yrkesutbildning för sitt framtida arbetsliv. 

Resultatet visar att eleverna når li kvärdiga kunskapsmål trots att de två skolorna bedriver 
undervisningen olika. Läromedlen är samma eller i vart fall li kartade och innehåller de punkter 
Baltic 21E pekar på. 

De använda läromedlen uppfyller de normer Baltic 21E anger, varför alla grundskolor har 
möjli gheten att bereda sina elever en till fredsställande undervisning om hållbar utveckling, men 
ämnena bör samordnas bättre. Begreppet hållbar utveckling bör markeras med en ” flagga”, så att 
den ämnesövergripande kopplingen bli r tydligare, och lättare att förstå för eleverna. 
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INLEDNING  
Dagens miljöproblem är ett resultat av människors handlingar i det förflutna. Fattigdom, klimat-
förändringar, epidemier och krig är exempel på problem som står i vägen för hållbar utveckling, 
globalt såväl som nationellt och lokalt. Människan har allti d utnyttjat naturen som soptipp och 
räknat med att allt försvinner. Att så inte är fallet upptäckte vi när vi drabbades av BT Kemis 
nedläggning runt 1970, och upptäckten av vad som grävts ner i marken inom fabriksområdet i 
Teckomatorp. Fram till 1960-talet dumpades industriavfall med bland annat kvicksilver helt lagligt i 
havet. Idag (2006) har man funnit sådana tunnor utanför Sundsvall och är rädd att dessa skall orsaka 
ännu en miljökatastrof. Detta har svenska såväl som utländska medier refererat, exempelvis 
Sveriges Radio Västernorrland (2006).  

Begreppet hållbar utveckling har förekommit sedan tidigt nittonhundraåttiotal. Det fick sin första 
gångbara definition genom den så kallade Brundtlandkommissionen 1987. 

En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att till godose sina egna behov (Björneloo, 2007 s. 20). 

Den har kriti serats för att ge allt för många tolkningsmöjli gheter, varför många mer eller mindre 
krångliga alternativ sett dagens ljus. En mycket gångbar utvidgning av Brundtlandkommisionens 
definition lyder: 

Hållbar utveckling är en utveckling som förser ett samhälles alla innevånare med grundläggande 
mil jömässiga, ekonomiska och sociala tjänster utan att hota livskraften hos de naturliga, byggda och 
sociala system varpå försörjningen av dessa tjänster är beroende (Björneloo, 2007 s. 25-26). 

Jag vill också hänvisa till Baltic 21Es definition, som detta arbete bygger på, där man tydligare 
stryker under aspekterna generationshänsyn, jämställdhet och bekämpning av fattigdom, och som 
finns förklarad i Bilaga 1. 

När Kyotoavtalet* undertecknades stöddes det av USA, men när administrationen Bush tog över 
2001 meddelade man att man inte avsåg att följa detsamma. När sedan USA och Gulfstaterna 
drabbades av orkaner på sensommaren 2005, med fruktansvärda följder, inte minst för New Orleans 
i Louisiana, ändrade president Bush inställning totalt till Kyotoprotokollet.  

Hur kan man svänga så snabbt i sin tillt ro till de specialister som förser ledningen för världens 
mäktigaste stat med information i vetenskapliga frågor? Varför litade man inte til l samma 
vetenskapsmän som den föregående administrationen gjorde?  

För tusen år sedan var Europa täckt av nästan bara skog. Den koldioxid människan alstrade kunde 
den näraliggande naturen själv ta om hand genom fotosyntesen*. När människan började avverka 
skogen för att få mer energi till sina industrier ökade koldioxidhalten i luften. Samtidigt behövdes 
mer byggmaterial till dessa industrier, men också till nödvändiga bostäder för arbetarna och deras 
familjer. Eftersom det fanns mindre skog som kunde lagra den ökande koldioxidmängden stördes 
balansen, vilket lett till temperaturhöjning, som under de senaste 30 åren har tagit fart. Med några få 
graders höjning av medeltemperaturen kan bokskogen sprida sig över en stor del av Sverige medan 
granen drar sig allt l ängre norrut. Kalfjället bli r på några hundra år till skogsmark (Råd & Rön 
2003). 

Sedan mitten av 1700-talet, då industrialismen tog sin början, och fram till 2001 har halten 
koldioxid i atmosfären ökat med 31 %, metan med cirka 150 % och dikväveoxid med 17 %. 
Dessutom har vi sedan 1930-talet använt freoner*, KlorFluorKol-föreningar (CFC*). För omkring 
trettio år sedan blev man medveten om att dessa både utgör ett hot mot ozonskiktet och bidrar till 
växthuseffekten* eftersom de absorberar värmestrålning inom det våglängdsområde där atmosfären 
knappast absorberar någon värme. Sålunda ger CFC ett betydande bidrag till den klimatpåverkan 
som leder till t emperaturökning (Björkström och Tjernström 2000).  

I SvT:s Rapport 2006-03-22 redovisas en undersökning från Antarktis där man borrat fram en 
iskärna, som visar hur vädret och klimaten varierat under de senaste 740 000 åren. När jag sökte en 
referens till i nslaget fann jag i stället artikeln ” Ingen istid de närmsta 15 000 åren” publicerad av 

                                                 
* Förklaringar i Bilaga 1 
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Karin Bojs i Dagens Nyheter den 10 juni 2004 som behandlade samma ämne. Kunskap om klimat-
växlingarna är nödvändiga om man vill veta hur dagens utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser påverkar milj ön. Analysen av den nya borrkärnan bekräftar vad tidigare mätningar har 
visat: temperaturen följer mycket tydligt halten av växthusgaser i atmosfären. ”Nu har vi en extra 
portion växthusgaser halten av koldioxid är rekordhög för närvarande” säger Margareta Hansson i 
artikeln. Hon är docent i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet och svensk deltagare i 
studien. 

Vad vet våra elever och vad gör man för att vår miljö och framtida förutsättningar inte äventyrar 
deras vuxenliv och alla kommande generationer? Kort sagt vad lär grundskolan ut om hållbar 
utveckling? ”om man vill veta något om verkligheten … så ska man ’gå ut och kika på den’ ” 
(Backman 1998, s. 53). 

Dagens ungdomar engagerar sig ofta starkt i den aktuella miljödebatten där växthuseffekten* intar 
en framträdande position. Vad undervisar man om i hållbar utveckling* i allmänhet och växthus-
effekten i synnerhet? De ryms inom skolämnena geografi och kemi i första hand men har också 
viktiga beröringspunkter med de övriga NO- och SO-ämnen.  
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BAKGRUND 
I kursen OXA 813 ”Hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv” vid Växjö Universitet 
våren 2005 fokuserades mycket mot växthuseffekten, eller mer korrekt den förstärkta 
växthuseffekten. I samband med det arbetet blev jag ombedd att presentera detta inför en 
niondeklass vid den skola där jag då arbetade som elevassistent. Vad jag kunde se blev min 
presentation väl mottagen, vilket också läraren senare bekräftade. Med växthuseffekten menas i 
detta arbete ofta den förstärkta växthuseffekten, inte minst i de citerade texterna.  

Hållbar utveckling har sin grund i milj öfrågorna, och det är här som eleverna tydligast möter ämnet, 
men då främst i det egna närområdet. Man kan möjli gen se hur den påverkar den egna ekonomin 
men har svårare att sätta sig in i sociala och politi ska frågor, som förhållandet mellan olika regioner 
och länder, för att inte nämna hur rika och fattiga länder ser frågan utifrån totalt olika ståndpunkter. 
Att sätta sin egen och kommande generationers framtid i relation till egoistiska önskemål i nuet bli r 
ännu mer abstrakt. Man pratar alltså om demokrati i dess vidaste begrepp, för alla i alla länder - nu 
och i framtiden. 

Din skyldighet är ” att -” . Du kan aldrig rädda dig genom ” att icke –” . 

Dag Hammarskjöld, Vägmärken 

Förenta Nationerna 
Förenta Nationernas ändamål är: 

1. att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att i detta syfte dels vidtaga verksamma kollektiva 
åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden samt för att undertrycka angreppshandlingar eller 
andra fredsbrott, dels genom fredliga medel och i överensstämmelse med rättvisans och den 
internationella rättens principer till rättalägga eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna 
leda till fredsbrott; 

2. att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens 
lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa 
världsfreden: 

(Ur FN-stadgans första artikel, Förenta Nationerna 2006). 

När man tänker på FN:s uppgifter är det lätt att främst tänka på den fredsbevarande insatsen med 
trupper, vilken inleddes vid Suezkrisen 1956. Men redan 1945 fastslog man människors lika värde 
och 1959 antogs förklaringen om barnens rättigheter. Med tiden har allt fler områden kommit i 
fokus för att ” förebygga och undanröja hot mot freden” som den första artikelns första punkt säger. 
Det finns alltså all anledning att diskutera miljöproblematiken utifrån Kyotoprotokollets* 
miljöaspekter, hur stater lever upp till de åtaganden de gjort, och vilka hänsyn de tar till andra stater, 
till milj ögrupper och miljöorganisationer och vilken påverkan det har på ”vänskapliga förbindelser”  
mellan nationerna samt ”åtgärder för att befästa världsfreden” . I slutändan är ju frågan hur jag, du 
och alla andra förhåller oss till milj ön och hur den mår i våra närområden, men också i det globala 
perspektivet. I vårt närområde påverkas vi av hur vår kommun valt att hantera miljön, inte minst när 
sophanteringen innebär sortering av avfallet. Väljer husägare värmekälla utefter växthuseffektens*  
problem, eller är det ekonomiskt tänkande som styr? Senast minns vi hur orkanen Katrina och några 
efterföljare drabbade södra USA och Mellanamerika, för att inte tala om hur stormen Gudrun fick 
oss sydsvenskar att känna oss natten mellan 8-9 januari 2005.  

 

Globaliseringen 
Den största utmaning vi står inför idag är att garantera att globaliseringen bli r en positiv kraft för all 
världens människor, istället för att lämna milj arder bakom sig i elände. Allomfattande globalisering 
måste byggas på marknaden, men marknadskrafterna ensamma kommer inte att uppnå det. Det krävs en 
större ansträngning för att skapa en delad framtid som baseras på vår gemensamma mänsklighet i alla 
dess former                 (Ur generalsekreterare Kofi Annans Mill ennierappor,t Förenta Nationerna 2001). 

                                                 
* Förklaringar i Bilaga 1 
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Förenta Nationerna (2001, 2005) uttalar sig klart och tydligt angående vår miljö och globaliseringen:  

Milj öförstöring hindras inte av nationella gränser. Svavelutsläpp i ett land orsakar surt regn i ett annat 
som ligger i vindriktningen 

Det har allti d funnits handel mellan länder och samhällen, men aldrig på en nivå som ens närmar sig 
dagens. … Marknaderna är nu globala och många företag är ofta rikare och mäktigare än många länder. 

På internationell nivå har utvecklingsländer och industriländer helt olika intressen. I utvecklingsländer, 
där fattigdomen är ett akut problem, lägger man vikt på utveckling till nästan vilket pris som helst. 
Genom att understryka att industriländerna industrialiserades då man inte tog hänsyn till milj ö och då 
arbetsförhållandena var förskräckliga, vidhåller utvecklingsländerna att de utan bistånd inte har något 
annat val än att utvecklas så gott de kan. …  Stora företag har fått extraordinär makt i takt med att deras 
världsomfattande operationer har resulterat i en maximering av vinsterna. Denna makt är ofta långt 
större än regeringarnas 

 

Viktiga konferenser och avtal 

Vid alla FN:s konferenser sedan den i Rio de Janeiro, har oberoende av ämne för konferensen 
(miljö, befolkning, social utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati, kvinnor, bebyggelse- 
och stadsmiljö) hållbar utveckling* varit ett återkommande inslag. 

Inom FN samlas i olika underorgan människor av olika härkomst och med till räcklig kunskap och 
status för att kunna arbeta fram underlag till avtal mellan länder, företagsgrupperingar och företag. I 
Överenskommet (Skolverket 1999) kan man läsa om många av FN:s konferenser, och här nämns 
några av de viktigaste. 1972 höll FN en miljökonferens i Stockholm där man beslöt att ” försvara 
och förbättra milj ön för nuvarande och framtida generationer” (s. 106). Den stora milstolpen för 
miljön är så här långt FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 med de viktiga resultaten 
Riodeklarationen* och Agenda 21. Också Kyotoprotokollet från 1997 har sin givna plats. När man 
diskuterar globala miljöfrågor, måste de enskilda länderna ansluta sig till den globala 
överenskommelsen, för att sedan styra och övervaka efterlevnaden hos de aktörer som finns i det 
egna landet enligt Agenda 21.  

Efter toppmötet i Rio de Janeiro 1992 inrättades Kommissionen för hållbar utveckling (CSD). Dess 
uppgift är att göra uppföljningar hur arbetet med Riokonferensen följs, och arbetsplanen avser åren 
2004-2017, och man arbetar i tvåårscykler. 2006-2007 är fokuseringen hållbara energikällor, indust-
riell utveckling, luftföroreningar och klimatförändringar, det vill säga de ämnen Kyotoavtalet� foku-
serar mot vilket refereras av Svenska FN-förbundet (2004). 

Svenska FN-förbundet noterar vidare: 

Vid Rio-konferensen 1992 antogs FN:s klimatkonvention som kom att träda i kraft 1994. Drygt 150 
länder enades om att minska sina utsläpp av koldioxid och växthusgaser … Det övergripande målet är att 
minska halten växthusgaser i atmosfären så att vi människor inte påverkar klimatet. 

Sedan ram-konventionen trädde i kraft har förhandlingar för en lagligt bindande kontroll av utsläpp 
resulterat i Kyotoprotokollet. 1997 undertecknade de industrialiserade länderna protokollet som 
innehåller konkreta åtgärder för att minska de totala utsläppen av växthusgaser. … Först 2001 kunde 
parterna enas om en tolkning av texten, men protokollet har inte trätt i kraft eftersom det inte blivit 
ratificerat av till räckligt många länder. När George W. Bush tillt rädde som USA:s nye president 2001 
meddelade administrationen att den inte tänker fullfölja protokollet. 

Även om man inte kunde genomföra klimatkonvention "rakt av" lyckades man konstruera ett sätt så 
att det totala utsläppet skall minska i framtiden. Sverige och övriga EU-länder har redan anslutit sig. 
Socioekonomisk utveckling innebär inom främst de industrialiserade länderna ekonomisk till växt, 
teknisk utveckling och mycket annat som ofta leder till utströmning av växthusgaser* med CO2 som 
den viktigaste. 

 

                                                 
* Förklaringar i Bilaga 1 
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Baltic 21E 

Hållbar utveckling innebär enligt Baltic 21E* ”en utveckling som möter behovet hos nuvarande 
generation utan att kompromissa med möjli gheten för framtida generationer att till godose sina 
behov. Det understryks starkt att aspekten hållbar utveckling måste hanteras integrerat: att 
bekämpa fattigdom, att uppmärksamma hälsoaspekten, ekonomisk till växt och jämställdhet är i 
detta avseende lika nödvändigt som omsorg om milj ön” (Baltic 21E 2006, s. 5). 

Baltic 21E har som mål ekonomiskt, socialt och hållbara samhällen, och vägen dit går genom 
relevant utbildning som skapar nödvändig kompetens. Tanken är att denna kompetens skall l eda till 
att kommande generationer skall kunna till godose sina behov såsom vi ti llgodoser våra, baserad på 
en integrering av ekonomisk, social och miljömässig utveckling, lokalt såväl som globalt. 

” Alla elever skall ha kompetens, värderingar och färdigheter för att kunna vara aktiva, 
demokratiska och ansvarsfulla medborgare och för att kunna fatta egna beslut liksom för att kunna 
delta i beslut inom olika nivåer i samhället för att skapa ett hållbart samhälle. Eleven i 
yrkesutbildning skall också ha färdigheter och kompetens relevanta för sitt framtida arbetsliv.” (a.a. 
s. 2) 

Baltic 21E har ett handlingsprogram som är indelat i fem områden av handlingsplaner gemensamma 
för hela utbildningssektorn. Inom dessa områden har gemensamma rubriker utformats för 
åtgärderna. Varje del av utbildningssektorn dvs. skola, universitet/högskola och folkbildning måste 
sedan utveckla specifika åtgärder utifrån sina roller i utbildningssystemet. 

                                                 
* Förklaringar i Bilaga 1 
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SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka vad dagens elever i grundskolan får lära om hållbar utveckling*.  

 

FRÅGESTÄLLNING 
Vilket innehåll har hållbar utveckling i grundskolan och sker undervisningen på något sätt 
ämnesöverskridande? 

 

AVGRÄNSNINGAR 
För att i någon mån avgränsa ämnesområdet, låter jag frågeställningar som aktualiserats utifrån FN, 
ett FN-organ eller dessas riktlinjer, främst genom Riodeklarationen* och Agenda 21*, avgöra hur 
eleverna får lära sig om miljö och hållbar utveckling utifrån grundskolans horisont 

                                                 
* Förklaringar i Bilaga 1 
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TEORETISK BAKGRUND 

Klimatfrågan är vetenskapligt enkel. Vi vet vad vi behöver veta. Den är tekniskt enkel. Vi vet vad som 
behöver göras … Men om det är så enkelt, varför är det då så svårt? En förklaring är en obalans mellan 
de industriella krafter som har något att förlora på en aktiv klimatpoliti k å ena sidan och de som är 
vinnare eller likgilti ga å den andra (Pihl 2003, s. 164). 

 

Vädret 

”Något konstigt håller på att hända med vädret” är titeln på bilagan till Råd&Rön nummer 9/2003 
(Råd & Rön 2003). Där konstateras att Jordens klimat varit relativt konstant under de senaste 10 
000 åren, men under det senaste seklet har förändringarna varit stora och dessa kommer att 
accelerera. Cristina Farm skriver i artikeln ”Vi kan inte fortsätta som förut” (s. 3) och hänvisar til l 
FN:s klimatpanel IPCC, där man räknar med att medeltemperaturen kan öka med 5,5 grader de 
närmaste 100 åren, och att vädret kommer att bli mer instabilt , med extrema oväder. 
Översvämningar och andra väderskador har under de senaste decennierna drabbat Europa. Inte 
minst har extrema oväder drabbat södra Sverige. Helge å och Hammarsjön vid Kristianstad hotade 
översvämma staden under vårfloden 2002 och samtidigt steg Finjasjön vid Hässleholm med flera 
meter till det högsta vattenståndet under det senaste seklet. Det senaste exemplet vi minns är 
orkanen Gudrun som drabbade främst Skåne, Småland och Halland den 8-9 januari 2005. Orkanen 
fällde under några få kvälls- och nattimmar i detta lill a område lika mycket träd, som det totalt 
brukar fällas i hela Sverige under ett helt år. Under den andra halvan av 2005 har USA och 
Mellanamerika drabbats hårt av flera förödande oväder, anförda av orkanen ”Katrina”, med kända 
resultat inte minst i New Orleans, Louisiana.  

Är det korrekt att anta att förändrade förhållanden för växthuseffekten* påverkar vädret så extremt? 
Vad vet vi i den frågan? Vad vet våra elever och vad gör man för att vår miljö och framtida förut-
sättningar inte äventyrar deras vuxenliv och alla kommande generationer? 

 

Klimatet  

Före den industriella revolutionen var växthusgasernas andel i det närmaste konstant i atmosfären, 
trots att den rådande energin kom från träden. Detta beror på att den koldioxid som bildas vid 
eldning tas upp av växterna via fotosyntesen*, men när industrin behövde trä både som energi och 
som byggmaterial minskade den mängd växter som kunde till godogöra sig den ökning av koldioxid 
som skapades av industrierna. När man under 1800-talet dessutom började dika ut våra våtmarker 
för att få mer mark att odla, förändrades också möjli gheterna att naturligt ta hand om såväl 
koldioxid (CO2) som metan (CH4) och dikväveoxid (N2O). K von Arnold et al. (2005) visar att 
dränerad mark har sämre absorptionsförmåga av växthusgaserna, att dränerad mark bli r torrare och 
bjuder in gran och tall på lövträdens bekostnad. Barrträden och deras undervegetation har sämre 
omvandling av främst koldioxid och kolväten. Framför allt råder stora variationer över året.  

Det är mycket troligt att människan genom utsläppen av växthusgaser i väsentlig grad bidrar till att 
jordens klimat blir varmare ... Klimatsystemet är trögt, och en betydande del av effekterna av utsläppen 
har därför inte visar sig än. Åtgärder för att hejda utsläpp märks först efter ett eller ett par årtionden ... 
Klimatfrågan gäller i grunden hur världens framtida energisystem ska utformas ... Även med en 
genomtänkt strategi och med användande av bästa teknik är kostnaderna visserligen stora i absoluta 
termer, men ändå små jämfört med den årliga ekonomiska till växten i I-länderna 

skriver Bohlin, Schmitz och Omstedt (2005, s.56-57). Dessa påståenden har givetvis många 
motståndare, och med många olika men oftast egoistiska motiveringar. Den största motståndaren 
torde i dagsläget vara USA:s regering, som lämnat Kyotoavtalet*, vilket ju har som mål att minska 
utsläppet av växthusgaser (Förenta Nationerna 1997). De påföljande klimatförändringarna "inverkar 
på det naturliga systemet genom mer stormar, översvämningar, torka, tining av permafrost, laviner, 
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jordskred, minskat snötäcke trygghet på födo- och vattentill gång, ekosystem och biologisk mångfald 
och människans hälsa och bosättning" enligt Barker (2003, s.2).  

Är eleverna intresserade av klimatet och hur det påverkar dagens och morgondagens  samhällen, 
lokala lika väl som globala? 

 

Transportsektorn och energin 

För att minska överskottet av växthusgaser i atmosfären är det främst två områden man får satsa på, 
transporter och det som växer. "De största milj öutsläppen skapas inte vid till verkningen av bilar, 
utan när de körs" skriver Lidskog, Sandstedt och Sundqvist (1997, s. 76). I USA bor cirka 5 % av 
jordens befolkning, men man står för 20 % av det totala CO2 –utsläppet. Sedan 1990 har CO2-
utsläppet i Sverige ökat med 55 % på grund av den ökande lastbilstrafiken, som domineras av 
utländska åkerier med alltfler gamla bilar enligt TT och DN Motor (2004-12-11) vilket refereras av 
Tidskriften Analys & Kritik (2006). Makareviciene och Janulis (2003) konstaterar att användandet 
av rapsolja skulle kunna få extrema resultat på utsläppen jämfört med den fossila* dieseloljan. Det 
skulle kunna innebära minskning av såväl koloxider som kolväten och kväveoxider. Rapsoljan är 
till 98 % nedbruten efter 21 dagar medan bara cirka 61 % av dieseloljan brutits ned på den tiden. 

Lal (2004) utgår från Kyotoprotokollets målsättning att biomassa skall ersätta fossilt bränsle i 
förbränning, inte minst med tanke på de begränsade till gångarna av framför allt olja. Studier visar 
att 20-40 % av resterna från sädesgrödan i USA:s jordbruksbälte skulle kunna användas till 
produktion av biobränsle. Det finns ingen anledning att tro att inte samma siffror skulle gälla i 
resten av världen. "Växtresterna är en viktig resurs  ...  för att öka och bibehålla en kraftfull 
jordmån genom att minska kolmängden, öka jordens aktivitet och mångfald, minska jorderosionen 
och meningslös milj öförstöring" (s. 582).  

Wallén, Brandt och Wennersten (2004) konstaterar att det som verkligen är viktigt är att man väljer 
ekologiskt bränsle i stället för det allmänt förekommande fossila bränslet inom jordbrukssektorn. 
Deras undersökning gäller Sverige, men man påpekar att eftersom den svenska elenergin till mer än 
95 % kommer från kärnkraftverk och vattenkraft, finns ännu mer att vinna i flertalet andra länder 
där olja och kol står för stora delar av elproduktionen. 

Lettens et al. (2003) konstaterar att "användande av bioenergigröda för produktion av elektricitet är 
ett mycket ansett och effektivt medel för att mildra växthuseffekten, huvudsakligen på grund av dess 
förmåga att ersätta fossila bränslen" (s. 179). Bioenergigröda skapar ju mindre växthusgaser* än 
fossilt bränsle. Människan har ju under tidernas lopp hämtat sin energi ur närbelägen småskog med 
en generationsväxling om 20-30 år. Som ovan nämnts har den CO2 som bildats vid förbränning lätt 
tagits upp i fotosyntesen* och ingått i det naturliga kretsloppet. I naturen har småskogen den högsta 
upptagningen av kol och lägsta utsläppet av N2O.  

Genom att avveckla kärnkraften tvingas Sverige att importera el från främst Danmark, Tyskland 
och Polen, länder som i hög grad producerar el med kol- och oljekraft. Visserligen bidrar inte 
Sverige med koldioxidutsläpp, men de andra länderna bidrar desto mer. 

Vill dagens elever köra sina mopeder, åka i bilar och bussar som använder miljövänligt drivmedel, 
även om det bli r mindre effektivt? Vill man bo i hus som uppvärms milj övänligt, även om det 
kräver mer arbete? 

 

Kretslopp och mil jö 

Växthuseffekten* är ett naturligt fenomen som är en förutsättning för li vet på Jorden. Gaserna i 
atmosfären absorberar strålning, men absorptionsegenskaperna varierar. Strålningens våglängd 
avgör om gasen släpper igenom den eller om den reflekteras. Strålningen kan alltså reflekteras åter 
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ut i rymden, men också till baks mot jordytan skriver Henriksen och Kanestrøm (2002). Människan 
förorenar naturen men också luften. Utan växthusgasernas funktion skulle det vara omöjl igt för 
människor och djur att leva här, och förmodligen skulle också naturens växter komma till korta. 
Naturens gröna växter är nödvändiga för luften genom fotosyntesen varigenom CO2 blir til l syre. 
Syret är ju en förutsättning för djurets och människans liv, vilka i sin tur producerar CO2 och sedan 
förvandlas de till kol och koldioxid när deras tid nått sitt slut. 

Stenmark säger (2000, s. 176) att enligt Agenda 21* är ” ett 'höjt etiskt medvetande' inom 
beslutsprocessen på mil jöområdet önskvärt" och påpekar fyra sidor senare att "olika milj öetiska 
teorier understödjer olika målsättningar för milj övården".  I Agenda 21 påpekas, att den minskning 
av den biologiska mångfalden som sker utgör ett allvarligt hot mot människans utveckling, och man 
syftar främst mot skogsskövlingen. Den allvarligaste konsekvensen kan uppstå om man fortsatt 
minskar regnskogarna. Här finns ju minst en fjärdedel av Jordens totala antal djur- och växtarter.  
Därför är det angeläget att kraftigt utöka det nu närmast obefintliga skyddet för de tropiska 
regnskogarna. "Om vi misslyckas kommer kommande generationer inte att förlåta oss" (a.a. s. 142-
143). Om människan fortsätter att förstärka växthuseffekten* i samma takt som hitintills, har vi snart 
nått den gräns där det över huvud taget inte finns någon ”kommande generation” , som kan förlåta. 

Förstår eleverna vad växthusgaserna är, vad de har för funktion, och vad som kan hända om deras 
balans ändras?  

 

Regnskogen - Amazonas 

Utmärkande för nästan alla regnskogar är rikedomen på epifyter* högt uppe i trädkronorna - 
ormbunkar, orkidéer, lilj eväxter, i Syd- och Centralamerika ananasväxter. Näringstill gången i 
regnskogarnas jordar motsvarar inte skogens yppighet. I många fall är växtnäringen nästan helt 
lokaliserad till själva träden, särskilt bladmassorna. Marken i tropikerna saknar nästan helt 
humustäcke, men är ändå i regel mer eller mindre sur, trots den mycket snabba nedbrytningen av 
förnan*. Blad och grenar som faller ned på marken bryts snabbt ned av termiter, andra djur, svampar 
och bakterier, varför såväl förna som humuslagren är tunna. Jorden inunder är i vissa områden 
urlakad och därför mycket näringsfattig.  

Under senare tid har stora delar av Amazonas öppnats genom dragningen av de transamazoniska 
vägarna*. Allt vidare områden kring dem har röjts. Skogens omfattning minskar nu med åtminstone 
1–2 % per år, en siffra som vid oförändrad framfart ökar, allteftersom återstående skogsareal 
minskar. Andra områden dränks av vattenmagasin bakom dammbyggnader för vattenkraft och 
industrialisering. Inom Amazonas har Brasili en under senare decennier satt i gång väldiga 
utvecklings- och kolonisationsprojekt, vilka p.g.a. bristande hänsyn till ekologiska sammanhang 
och till de existenshotade amazonindianerna rönt mycket stark internationell kriti k.  

Skogsbruk i tropikerna innebär i sig sällan kalhuggning, utan oftast är det fråga om plockhuggning, 
dvs. bara de värdefulla träden väljs ut. Trots detta orsakar skogsbruk ofta stora skador både direkt, 
genom fällningsskador och transporter, och indirekt, genom erosion, genom fragmentering av 
sammanhängande skogsområden och genom att skogar genom vägbyggandet görs åtkomliga för 
bl.a. svedjebrukare. Praktiskt taget ingenstans förekommer det ännu ett planerat uthålli gt skogsbruk, 
utan det är mest fråga om ett slags rovdrift. Det värdefulla virket tas ut, och marken övergår sedan 
ofta till j ordbruks- eller betesmark. 

Bakom mycket av avskogningen ligger dock nationell politi k som direkt eller indirekt uppmuntrar 
avskogning. Ofta har regeringar givit subventioner till avskogning, t.ex. för etablering av 
boskapsfarmer. Mycket beror också på marginalisering av fattiga människor. I t.ex. Syd- och 
Centralamerika leder effektivisering av jordbruket ofta till att småbönder förlorar sina gårdar. De 
tvingas då ofta in i regnskogen för att röja skog och försöka finna ny försörjning.  
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Avröjd skog har ytterst små eller inga möjli gheter till återväxt. Med förlorad skog försvinner den 
vattenavdunstning som förut skett främst genom trädens blad. Luften till förs mindre fukt, varefter 
nederbörden minskar. Vad som sker är ett allvarligt hot mot området. (Sjörs et al. 2005).  



 14 / 33 

 
Våra gemensamma till gångar  
Saker och ting förändras. Våra problem med försurningen och växthuseffekten* är bara några 
väckarklockor som skräller i våra etiköron. Med dessa och fler problem, som kommer att upptäckas 
framöver, kommer också vår inställning till naturen, våra behov av den och hur vi skall forma en 
(ännu mer) hållbar framtid att förändras. 

Pihl (2003, s. 134) skriver: 

Milj öskador är svåra att förstå. Det krävs ofta expertkunnande för att inse skadors 
omfattning. Tar den enskilde individen hänsyn till l ångsiktiga effekter och framtida 
generationer ... Är det bara människors välstånd som skall få råda? Har inte naturen ett 
värde i sig?.  

Som antytts ovan ser stater med till gång till t ropiska regnskogar en möjli ghet att avverka skog för 
att sälja och samtidigt skaffa sig mark för nyodling och man ser samtidigt behovet av att kunna odla 
sin egen brödsäd. Att avverkningen ofta lett till ökad erosion är något man inte vill t a åt sig, och 
ännu mindre vill man se behovet av växtligheten som ett nödvändigt medel att motverka den 
ökande växthuseffekten (a.a. s. 22 f).  

Fritt utnyttjande kan så lätt missbrukas. Luften omkring oss är gratis. Vi använder den vare sig vi 
finns i Kina, i USA, i Sverige, på Antarktis eller på någon annan plats på Jorden. Av denna 
anledning släpper vi ut de biprodukter vi får, i luften och i havet så länge vi inte får några stora 
problem tillbaka. Så länge de gaser vi släpper ut inte luktar ill a, ger oss utslag eller andra tydligt 
negativa resultat, är det inga problem att tro att de försvinner till i ngen eller i varje fall ringa skada. 
För trehundra år sedan eldade man inte mer än att lokal växtlighet kunde ta hand om koldioxiden 
och omvandla den til l syre i fotosyntesen*. Med dagens förbrukning av kol och olja finns inte längre 
möjli ghet att omvandla all koldioxid, men ”det gör inget, den försvinner i luften", som så många 
säger för att nonchalera riskerna.  

Ofta bedömer man värdet av för- och nackdelar för det lokala samhället mot varandra och handlar 
utifrån resultatet. Kan man ”väga fördelar mot nackdelar då nackdelarna, milj öskadorna drabbar 
människors hälsa och liv? Vissa utsläpp anrikas exempelvis i näringskedjorna och ger stora och i 
mänskligt perspektiv eviga skador" (a.a. s. 130).  

Det är ofta svårt för två parter att komma överens om någonting. Än svårare bli r det om tre 
försöker, för att inte tala om vilka problem som uppstår när alla världens länder försöker enas över 
ett globalt problem. Ju fler som försöker enas, desto större behov har man för en medlare. Det finns 
egentligen bara ett forum som har en sådan status att det skulle vara möjli gt – FN. 

Kan vi lit a på experterna när det gäller våra gemensamma till gångar? Kan vi lit a på FN? 

 

Från mil jö till hållbar utveckling i skolans vär ld 

Lärandet är en förutsättning för att kunna möta de utmaningar världen står inför. Samhället formas 
inom ramen för vad miljön och människornas hälsa tål (SOU 2004:104). Genom att känna till och 
kunna tolka det förflutna kan man förstå nuet och samtidigt förbereda framtiden. Det är sålunda vi 
som bestämmer hur naturen skall se ut i framtiden (Skolverket 2002). 

 

Vetenskaplig, faktabaserad undervisning 

Under 1960-talet, men framför allt 1970-talet växte miljöundervisningen fram. En starkt bidragande 
orsak var den ökande försurningen av svenska sjöar och skogar. Milj öundervisningen tog fasta på 
vetenskapen och såg det hela som ett kunskapsproblem i första hand, vilket skulle lösas dels med 
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information till allmänheten och dels genom vetenskapens lösningar för människans välstånd och 
tryggande av utvecklingen (Skolverket 2002). 

 

Normerande milj öundervisning 

Efter kärnkraftsomröstningen 1980 ändrade debatten fokus till en normerande miljöundervisning. 
Milj öproblemen sågs som en konflikt mellan människan och naturen. Människan skulle utveckla sin 
kunskap efter naturens krav, och det goda samhället var det miljövänliga samhället – människan 
skall handla miljövänligt (Skolverket 2002). 

 

Undervisning om hållbar utveckling 

Efter Riodeklarationen*�  och Agenda 21* antog miljöfrågorna formen av en konflikt mellan olika 
mänskliga intressen. Olika grupper av människor betraktar miljöproblematiken på olika sätt. 
Sociala, politi ska och ekonomiska förutsättningar ger nya perspektiv åt frågan och sätter de 
demokratiska processerna i strålkastarljuset. Beteckningen hållbar utveckling* bli r allmän och fokus 
vidgas från ekologi till att också infatta ekonomi, politi k, demokrati med mera och människan skall 
lära sig att kriti skt värdera olika alternativ (Skolverket 2002).  

Med definitionen av hållbar utveckling har vi fått en vägbeskrivning mot framtiden, där viktiga 
vägmärken är en uppsättning etiska och moraliska principer (Skolverket 2002).  

 

Undervisningsläget 

Milj ö kan generellt sett inte sägas vara något som genomsyrar all undervisning i enlighet med 
styrdokumenten, men den är dock väl utbredd och är tämligen väl spridd över skolans ämnen 
(Skolverket 2002). 

Den mest positiva bilden av miljöundervisningen finns i förskoleklassen och i de tidiga skolåren. 
Man är här mindre bunden av schema, kriterier och mål och kan anlägga ett friare arbetssätt med 
mer samarbete lärare emellan (Skolverket 2002). 

I grundskolans senare år och i gymnasiet förekommer ett ämnesövergripande samarbete mer sällan, 
eftersom integreringen av ekonomiska och sociala frågor med miljöfrågorna inte slagit igenom på 
bred front (SOU 2004:104). 

I Hållbar utveckling i skolan (Skolverket 2002) uppges att cirka 90% av lärarna inom SO- och NO-
områdena har någon form av miljöundervisning, en siffra som är genomgående för förskolan och 
grundskolan, med undantag för språkämnenas 30% och praktiskt estetiskas 50%. Av 
högstadielärarna undervisar 2/3 enligt den normerande miljöundervisningen, medan nästan var 
fjärde undervisar om hållbar utveckling. Elva procent av högstadielärarna undervisade enligt den 
vetenskapliga, faktabaserade miljöundervisningen från 1960-talet.  

Vadan denna eftersläpning? Enligt samma undersökning är man osäker på hur man skall undervisa 
när ”det inte finns några rätta svar” , men också spänningen mellan den traditionella ämnes-
kunskapen och det övergripande perspektivet, som miljö och demokrati utgör, spelar in. Dessutom 
ökar de sociala problemen samtidigt som skolans resurser minskar och klasstorleken ökar, vilket 
sammantaget kräver lärarinsatser som tar tid och kraft från undervisningen och dess utveckling – 
tiden räcker inte till (Skolverket 2002). Också projektet Hållbar utveckling i praktiken (Öhman och 
Östman (red.), 2004) kom i sin utvärdering fram till  att tiden var en bristvara i arbetet med miljön. 
Dessutom påpekar man att lärarutbildning inte givit lärarna en relevant kompetens, och man saknar 
pedagogisk ledning i utvecklingsarbetet. Däremot är de flesta lärare överens med skolledningen om 
att miljö- och utvecklingsfrågorna är viktiga och behöver vidareutvecklas.  
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I Hållbar utveckling i praktiken (Öhman och Östman, 2004) beskrivs nio olika projekt över ämnet 
hållbar utveckling. De sträcker sig från förskoleklasser, via grundskolans till gymnasiets utbildning. 
Här beskrivs varje projekt och man understryker vikten av dels samarbete elever emellan och hur de 
aktivt deltagit – hur de levt demokrati. Också behovet och effekten av gränsöverskridande arbeten 
har lovordats.  

 

Så berörs lärarna 
Hållbar utveckling kan betraktas som ett kulturellt fenomen, som en gemensam spelplan på vilken 
kommunikation ska göras möjligt exempelvis via undervisning. Visserligen råder det delade meningar om 
vad hållbar utveckling är och hur den ska kunna komma til l stånd i världen, men det är just kring dessa 
fokus diskussionen sker. (Björneloo 2007, s.148) 

Björneloo (2007) konstaterar att grundskolans senare år präglas av ett tämligen högt tempo, och 
som med de relativt korta lektionspassen och de många inblandade ämneslärarna upplevs såsom ett 
betydande hinder för ämnesövergripande utbildning. Proven som ges mäter bara kortsiktiga 
kunskaper medan det är svårt att mäta de större sammanhangen av hållbar utveckling. ”Det verkar 
inte som om man på skolorna i särskilt hög utsträckning diskuterar hållbar utveckling, vare sig som 
fenomen i samhället eller i undervisningen … 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 ” (s. 162-163). Stora frågor som hållbar utveckling* skall föras in och undervisas under 
smala rubriker som samhällskunskap, kemi, biologi et cetera. Det finns emellertid lärare som finner 
näring i det personliga engagemanget och som driver projekt med väl förankrad miljöundervisning 
som knyts till mer än ett läroämne. Dessa lärare verkar också vara  mer benägna att ta upp de 
aktuella miljöfrågorna i sin undervisning. Vi brukar kalla dessa lärare för eldsjälar. 

Grundläggande utbildning är en nyckel till för ett lands utveckling, för ökande personlig status, 
minskad befolkningstill växt och höjd levnadsstandard. Utbildning borde också leda till bättre 
hänsyn till milj ön, och ett allmänt bättre beteende, men man styrs här mest av normer, vanor och 
andra värden. Behov som ekonomi, tid och lust styr oftast våra handlingar. Det som är dyrt, 
opraktiskt, svårt och tidsödande får ringa gehör. Man lever inte som man borde. Också här gäller 
80-20-regeln, 20% av jordens befolkning förbrukar 80% av till gångarna, något som i längden är 
ohållbart. Trots mer än tjugo års miljöundervisning får eleverna med stigande ålder ingen märkbart 
ökad förståelse för orsaker och samband med miljöproblemen. ” Bara för att eleverna lär sig spara 
på pennor och återvinna papper i skolan så behöver det inte betyda att de är personligen berörda 
av detta” (s.161). Elevernas inställning till milj öproblemen styrs mest av mediarapportering 
(Björneloo 2007). 

 

Framtidsperspektiv 

Det finns en relativt stor utvecklingspotential för en undervisning om hållbar utveckling, och det 
finns stora möjli gheter om man integrerar naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen 
(Skolverket 2002).  

Att de flesta elever vill vara med och påverka, överraskar ingen. Däremot är det få som anser sig 
kunna påverka. Att en majoritet av eleverna är missnöjda över sitt inflytande noteras inte minst av 
lärarna, dock är gymnasisterna mindre missnöjda än vad grundskoleeleverna är (jämför SOU 
2004:104). Studier tyder på att det dominerande arbetssättet är enskilt arbete där uppgifterna 
motsvarar uppnåendegraden av målen, något som rimmar ill a med det faktum att eleverna är bättre 
på helhetstänkande och orsaksanalys när de får arbeta till sammans i grupper. Under årens lopp har 
styrningen förskjutits från detaljstyrning till alltmer mål- och resultatstyrning. Detta medför att den 
lokala verksamheten får stor frihet att välja arbetssätt och arbetsform, något som kan öka 
möjli gheterna att tillmötesgå elevernas förmåga till helhetstänkande och orsaksanalys (SOU 
2004:104). 
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Den politi ska styrningen är avgörande för att en omorientering från miljötänkande mot hållbar 
utveckling. I nuvarande skollag nämns inte begreppet hållbar utveckling. När hållbar utveckling 
nämns i läroplanerna betonas de miljömässiga aspekterna, men man betonar samtidigt att alla 
omfattas av de demokratiska principerna, att man skall kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i 
det egna arbetet och i skolmilj ön. Det behövs en stark och tydlig markering att miljö och hållbar 
utveckling är viktiga frågor för skolan att arbeta med (Skolverket 2002). 
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METOD 

Metodval 

Bryman (2002) nämner att vad deltagarna uppfattar som viktigt och betydelsefullt är utgångs-
punkten för en undersökning. Vidare anser han att det är viktigt med en nära relation mellan 
forskaren och den/de personer som studeras, att de uppfattar världen på samma sätt. Han nämner 
också att kvalitativ forskning nästan allti d är ostrukturerad och anpassas efter hur saker och ting 
utvecklas över tid. Den kvalitative forskaren strävar efter ” förståelse av beteenden, värderingar och 
åsikter” (s. 273). 

Som framgår av ovan sagda är min undersökning av kvalitativ art, det är inte bara beskrivningarna 
som är viktiga utan också förklaringarna, som Bryman påpekar. 

”Den centrala idé som ligger til l grund för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en 
text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft” säger 
Bryman (s. 370). Jag har gjort intervjuerna själv, och jämfört med mina respondenter är mina 
kunskaper om ämnet på jämförbar nivå. Kvale (1997) skriver ”Genom samtal lär vi känna andra 
människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld vi 
lever i” (s. 13). Som jag beskriver i avsnittet intervjuer nedan, känner respondenterna mig och min 
kunskap inom respektive område väl, ett område där vi har gemensamma intressen, och där vi 
gemensamt försöker tolka de meningsfulla situationer inom det delområde av hållbar utveckling 
som vi diskuterar (jfr Kvale 1997 s. 17, 52, 47). Då vi har en gemensam historik och social kontext, 
nämligen skolan, är ett hermeneutiskt synsätt till ämpbart enligt Bryman. Kvale skriver att 
”hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av mänsklig kulturell verksamhet 
som texter för att genom tolkning av dem blottlägga den avsedda eller uttryckta meningen, för att 
upprätta gemensam förståelse eller möjli gen til l och med samförstånd, och allmänt i syfte att 
förmedla traditioner så att mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta och fördjupas” (s. 50). 

 

Urval 

Kvale (1997, s. 97) säger att man ska ”intervjua så många personer som behövs” för att få reda på 
det man vill . Bryman (2002) anser att man behöver relevanta individer. 

Vilka är då relevanta för denna undersökning? Alla ämnen, och därmed alla lärare, berörs enligt 
definitionen av hållbar utveckling*, vilket också understryks i Baltic 21E (2006, s. 8) där det står att 
” inte bara lärare i naturvetenskap utan även de i samhällsvetenskap och humaniora liksom andra 
lärare måste involveras” . I min undersökning är de mest relevanta lärarna de som undervisar i de 
ämnen som direkt berörs av hållbar utveckling, nämligen biologi, fysik, kemi, geografi, historia, 
samhällskunskap och teknik. Med andra ord berörs NO-lärare och SO-lärare. Givetvis har också 
skolledningen mycket att till föra. Jag har bemödat mig om att få de mest erfarna lärarna i respektive 
ämneskategori som respondenter. Ingen har arbetat mindre än tre till fyra år i sitt ämnesområde. 

 

Respondenterna 

Hur undervisar man i hållbar utveckling i grundskolan?  

Frågan ställs til l olika representanter inom skolan, men var och en ser ju på frågan utifrån sin 
position, från lärarens ämnesinriktade till skolledarens övergripande perspektiv, varför nödvändiga 
följdfrågor anpassas så, att en så heltäckande bild som möjli gt framträder (se Bilaga 2). 

De intervjuade är i två fall rektorer, en är enhetschef, två är SO-lärare och tre är matematik- och 
NO-lärare. En av SO-lärarna är också lärare i svenska, och en av NO-lärarna undervisar även i 
teknik, utöver matematik och NO. 
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Alla intervjuade är behöriga lärare med erfarenhet från fem till mer än tjugo år som lärare, och på 
båda skolorna sker samråd inom ämnesgrupperna om innehållet i ämnet över läsår. När ett avsnitt 
tas upp beror ibland på när andra ämnen, som läraren undervisar gruppen i är aktuella. 

 

Skolorna 

I undersökningen ingår två skolor från två olika kommuner, Hässleholm och Östra Göinge. Skolan i 
den förra kommunen har ett elevunderlag om cirka 170 elever i årskurserna sju till och med nio, 
medan den senare skolan har ungefär dubbelt så många elever. I den förstnämnda skolan undervisas 
utifrån begreppen SO och NO, vilket betyder att man utgår från vad kriterierna säger där och 
kompletterar med varje enskilt ämnes kriterier. I den senare skolan arbetar man på det motsatta 
viset, det vill säga man utgår från det enskilda ämnet och kompletterar med SO- respektive NO-
kriterierna. 

Den förstnämnda skolan är en F-9 skola, med årskurserna sju till nio i en egen byggnad i utkanten 
av skolområdet, men alla årskurserna har samma matsal. Också gymnastiksalen och några andra 
utbildningslokaler i praktiska ämnen är gemensamma. Den senare skolan innehåller för närvarande 
årskurserna sju till nio, men genomgår en omfattande om- och till byggnad, för att till l äsåret 2007-
2008 även omfatta årskurserna fem och sex. Ombyggnaden stör verksamheten i viss omfattning. 

Alla kommuner ställs inför frågor om miljö och hållbar utveckling*, men då sydligaste Sverige 
drabbades av extrema oväder 2005 och katastrofala översvämningar 2002, är området intressant ur 
utbildningssynpunkt. Fick eleverna veta vad som hände och varför? Fångade skolorna upp 
situationen och använde den i utbildningen? Hade man kanske redan diskuterat möjli gheterna till 
extrema vädersituationer? Som boende i området besitter jag kunskap om kommunernas och 
regionens handlande i samband  med dessa situationer, men också hur man försökt och försöker 
förebygga väder- och klimatpåverkan.  

Hässleholms Kommun ligger li ksom Östra Göinge Kommun i nordöstra Skåne, i ett område som 
svårt drabbades av stormen Gudrun natten mellan den åttonde och nionde januari 2005. När 
vårterminen skulle inledas kunde många av eleverna inte komma till skolan eftersom stora mängder 
träd blockerade vägarna. Inget fungerande telefonnät, inte heller mobilnäten fungerade på många 
håll , vilket gjorde att elever som bodde avsides inte kunde nå skolan ens per telefon. 

Våren 2002 drabbades området också när den extrema vårfloden översvämmade vattendrag och 
sjöar. I Kristianstad, som ligger öster om Hässleholm och söder om Östra Göinge hotades hela 
staden att översvämmas när Helge å fyllde Hammarsjön långt över dess breddar. 

Båda kommunerna lever under en begränsad ekonomisk tillvaro, vilket inte minst starkt begränsar 
skolornas möjli gheter att satsa på undervisningsmaterial vid sidan av nödvändiga läroböcker. Också 
elevunderlaget är i vikande, vilket till sammans med ekonomin fått Östra Göinge Kommun att satsa 
på att lägga ner mindre skolor och koncentrera verksamheten mot större enheter. Detta är en av 
anledningarna till om- och till byggnad av skolan i Östra Göinge. 

Region Skåne satsar  li ksom många kommuner i regionen på att driva sina fordon med biogas, gas 
som ofta hämtas från nedlagda soptippar. 

 

Intervjuer 

Alla respondenter har intervjuats med bandspelare vid dennes arbetsplats. Vid något enstaka till fälle 
har störande ljud från passerande stört upptagningen, men alla intervjuer har kunnat nedtecknas utan 
att någon väsentlig information förlorats. Intervjun förväntades ta mellan 20 och 30 minuter, men i 
några fall utsträcktes tiden till mellan 45 och 60 minuter. Eftersom jag känner samtliga respon-
denter, och i de flesta fall arbetat med dem och vikarierat för dem, så skedde intervjuerna närmast i 
form av samtal. 
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Alla respondenter fick i samband med att vi bestämde ”träff” veta att ämnet ” rörde hållbar 
utveckling” . Någon närmare beskrivning gavs inte. I två fall , ett hos en SO-lärare och ett hos en 
rektor, hade man tagit fram en arbetspärm med innehållet ”Hållbar utveckling” och redovisningen 
skedde utifrån denna.  

Mina intervjuer var ostrukturerade med en öppen fråga, vilket enligt Bryman (2002) ger 
respondenten möjli gheten att på sitt egna sätt besvara frågan. Givetvis försökte jag se till att de 
aspekter som var intressanta belystes. Huvudfrågan för rektorerna var stöd, arbetsmiljö och liknande 
medan undervisande lärare lutade sig mot undervisningen och de frågor som följde med den. De 
frågor jag förväntade mig att de olika grupperna skulle ge svar på framgår ur Bilaga 2. 

Intervjuerna genomfördes under april månads första hälft 2006.  

 

Bearbetning 

Alla intervjuer har transkriberats till skriftlig form och koncentrerats för att lyfta fram för studien 
relevant information. Intressanta kommentarer markerades för att kunna användas vid jämförelser.  
Efter en analys och bearbetning utifrån Kvales (1997)  Meningskoncentrering och Menings-
kategorisering fann jag en mångfald bilder, koder för att tala med Kvale, som kunde relateras til l 
motsvarande bilder i andra intervjuer.  

 

Etiska överväganden 

Respondenterna har i god tid före intervjutill fället till frågats om de vill e delta i undersökningen. De 
fick veta att det rörde sig om ”hållbar utveckling” och att intervjun beräknades ta omkring en halv 
timme. En av de till frågade lärarna, vill e inte delta på grund av hård arbetsbelastning för till fället, 
men de övriga accepterade och intervjuerna planerades och genomfördes under någon av respektive 
lärares håltimmar.  

Jag svarar upp mot anonymitetskravet genom att inte namnge skolans eller respondentens namn, 
utan bara hänvisat till den kommun skolan ligger i eller det ämnesområde respondenten 
representerar när någon hänvisning fordras. 

  

Til lför li tlighet 

Jag har i min undersökning kunnat jämföra två olika skolor i två olika kommuner. Jag har sett 
skill nader i hur man undervisar om hållbar utveckling*, men det sammanlagda resultatet uppvisar 
mycket stora likheter när jag sammanställde vad lärarna på de olika skolorna berättade. Jag känner 
till båda skolorna och känner respondenterna väl på professionell basis. Intervjuerna skedde i lugn 
samtalston ”kollegor emellan” , och ingen försökte förgylla sin undervisningssituation. Med den 
öppna frågeställningen har inga svar lagts i någon av respondenternas mun. Uppföljande frågor har 
givetvis förekommit, men bara för att få ett mer fullödigt svar. 
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RESULTAT 
Resultatet av min undersökning presenteras bäst genom sammanfattande referat av intervjuerna. Jag 
arbetade länge med vilka frågor som borde ställas, men såg efter ett tag den röda tråden. Jag kunde 
nöja mig med den enda frågan: Hur undervisar man i hållbar utveckling på skolan för att nå en 
öppenhet under intervjuerna. 

Det gällde bara att respondenterna täckte de områden jag vill e utforska, och att inget glapp uppstod 
mellan mina kategorier (Bilaga 2). 

 
Rektor och enhetschef 

Ingen av rektorerna/enhetschefen ser som sin uppgift att direkt styra ämneslärarna. De anser att 
”ämneslärarna har sina ämnen och sin stoffindelning” . De ser som sin huvudsakliga uppgift att 
skapa en god miljö för personal och elever, att ” förbättra det psykosociala klimatet” så att 
lärandesituationen bli r så bra som möjli gt. Vid Östra Göinge skolan har mycket av planeringen för 
framtiden flyttats till nästa läsår, när man har bättre kontroll över hur skolan kommer att ”se ut” i 
ombyggt skick.  

Vid Hässleholmsskolan är läget mycket lugnare, och här arbetar man med EU-projektet Växtkraft 
Mål 3 som i slutändan skall mynna ut i en ny lokal arbetsplan där rubriken hållbar utveckling 
kommer att ingå. Man försöker också att i det lill a arbeta för hållbar utveckling*, till exempel 
använder man inte engångsmaterial i onödan. Också eleverna drar sitt strå till stacken genom att 
skilj a brännbart, deponerbart och organiskt avfall i  de gemensamma utrymmena. 

Vid båda skolorna arbetar man aktivt för att eleverna inte skall använda tobaksprodukter. 

Skolornas externa kontakter sker genom enskilda lärares kontakter, men också genom skolornas 
yrkesrådgivare (SYV), som planerar elevernas PRAO. Någon enstaka lärare har internationella 
kontakter, men ingen av skolorna har någon egen internationell ”skolkontakt” . Man liknar sålunda 
flertalet andra skolor: ” Internationaliseringsarbeten förekommer oftast genom initiativ av lärare 
som kan betraktas som eldsjälar. Ofta brinner eldsjälen isolerat utan att påverka skolan som 
system, eftersom denne tycker sig sakna stöd från aktiva politi ker och tjänstemän” (SOU 2004:104 
s. 83). 

 

NO-lärare 

”Begreppet hållbar utveckling pratar vi inte om, men biologisk mångfald, växthuseffekten*, luft och 
vatten pratar vi ju om” och ”Det går inte att komma ifrån att det ryms inom alla ämnen, i princip 
inom alla arbetsområden” , är att enkelt sammanfatta hur man undervisar i hållbar utveckling i 
grundskolans NO-block. Vare sig man undervisar i NO eller i de enskilda ämnena, ägnar man sig åt 
att hantera sin undervisning i block/områden, så att de enskilda ämnena har klara beröringspunkter. 
Man försöker så långt det går att koppla undervisningen till elevernas vardag, att försöka göra det så 
konkret som möjli gt och att hålla det på deras nivå. Man kan se en viss form av utveckling i 
upplägget hos alla lärare, lite enklare i sjuan, för att i åttan mer fokusera på områdena och i nian 
försöker man knyta ihop till en helhet. De undersökningar man gör av till stånden varierar, dels 
beroende på till gången av till förlitli ga mätinstrument, dels på att man måste prata ganska enkelt och 
ha ganska få kemiska termer, man pratar helheter och försöker se sammanhang. Besök på åter-
vinningsgårdar och deponianläggningar förekommer ibland, men eftersom bägge kommunerna har 
sopsortering och Hässleholm en mycket avancerad sådan, anses eleverna ha goda kunskaper med 
sig hemifrån när det gäller det återvinningsområde man kan studera inom rimliga avstånd. 

Att se hållbar utveckling�ur ett historiskt perspektiv är däremot inte lika vanligt. Bara den lärare 
som också undervisar i teknik genomför en historisk undervisning, och då utifrån hur tekniken 
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utvecklats från jägarsamhället och fram till dagens köp-slit -släng där det inte bara är lönt att 
reparera och laga utan det är billi gare att köpa nytt. Det området kan även beröras inom biologins 
ekologiavsnitt, men den historiska aspekten bli r där inte lika tydlig. 
Att se hållbar utveckling ur ett framtidsperspektiv är ännu svårare än att se den historiskt. Man 
försöker tänka framåt: Hur bli r det om man ”gör så här”? Hur skall  man agera för att få så litet 
sopberg som möjli gt i framtiden, och vilka möjli gheter har man att återanvända förbrukat material? 
Förmodligen är det i tidigaste laget att behandla framtidsfrågor för flertalet grundskoleelever. 
Frågorna är nog lättare att begripa för elever på gymnasienivån. 

Hållbar utveckling* syftar ju till sin karaktär till globalt tänkande. I årskurserna sju och åtta bli r det 
mest att man pratar om lokala insatser och i viss mån om vad vi kan göra i vårt land, till exempel 
energiförsörjning och utsläpp från trafiken, industriutsläpp och uppvärmning av våra bostäder. Den 
globala kopplingen påbörjas i åttan för att full följas i nian.  

I detta sammanhang ställs ju alternativen i fokus. Eftersom Region Skåne satsar på att bussarna så 
långt som möjli gt skall köras ekologiskt, ligger den frågan nära eleven. Många nedlagda soptippar 
utnyttjas till att framställa biogas för busstrafik och kommunala fordon. I Östra Göinge finns 
dessutom en satsning för att framställa alternativt drivmedel ur raps, vilket inte minst den skolans 
elever är väl medvetna om. 

Att djupare tränga in i frågor rörande hållbar utveckling ges i årskurs nio, när eleven kan välja att 
göra ett enskilt arbete, och här väljer man ofta att arbeta runt ozonskiktet, växthuseffekten*, 
regnskogen för att nämna några områden. 

 

SO-lärare 

”Det här med milj öfrågor kommer in överallt ” påpekar en av SO-lärarna. I årskurs sju kommer 
frågan upp redan i samband med Mesopotamiens utbyggnad av vattensystemen, av Antikens 
skogsskövling för sina båtbyggen, men det kallas ju inte hållbar utveckling här, utan går under 
rubriken miljö och miljöförstöring, när den inte benämns ” framsteg” . Ett projekt i årskurs sju i 
Hässleholmsskolan innebär att eleverna får ”bosätta” sig på en öde ö och utifrån det diskutera 
förutsättningar för mänskligt liv, resurshushållning och allt annat som behövs för ett fungerande 
samhälle – men givetvis på ett mycket grundläggande plan. Detta projekt tas sedan upp i årskurs 
åtta i NO där man till för frågor som energiförsörjning, vattenförsörjning, avfallshantering med 
mera. 

Arbetsområdet Globalisering i årskurs nio vid Hässleholmsskolan tar upp aspekterna på I- och U-
länder, kopplingar mellan demokrati, mänskliga rättigheter, utbildning, hälsa, miljö, ekonomi, 
resursfördelning och konsumtion. Man ställer dessa områden mot religiösa, etiska och geografiska 
verkligheter. Det skulle också vara intressant att kunna jobba mer med FN:s barnkonvention, något 
som måste gå ut över historia, religions- och kulturhistoria. Detta skulle ju inte minst behandla 
rättvisefrågor mellan I- och U-länder. 

I årskurs åtta behandlas energiområdet både ut NO-synpunkt och SO-synpunkt. Åttan, li ksom sjuan 
är en förutsättning för den mer konkreta undervisning som dyker upp i årskurs nio. Liksom i NO är 
det i nian det mesta knyts ihop och bli r en något så när hanterbar bild att jobba vidare utifrån. 

Arbetsområdet Världsgeografi i årskurs nio vid Östra Göingeskolan motsvarar närmast den förras 
Globalisering. Befolkningsproblemet är den stora delen till sammans med konsumtionssamhället 
och ”hur vi tar hand om oss på Jorden”. Man utgår från nuläget, men ställer orättvisor i tredje 
världen mot historiska paralleller och hur resurser utnyttjats hänsynslöst från I-ländernas sida men 
också inom Östblocket. Dessutom tar man upp ”De stora övergångarna”, från jägare-samlare- till 
jordbruks- till i ndustrisamhällena, och vilka negativa konsekvenser för miljön de fört med sig. 
Undervisningen handlar mest om människan, ofta kommer miljön lite i andra hand. 
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Frågan om regnskogens betydelse kommer hela tiden i skymundan inom SO, ”Jag har ju en 
kursplan. Vad ska ’ungarna’ klara bäst? Det här är ju viktiga saker och jag har med det, men jag 
måste ta bort en del, för jag har saker som är snudd på viktigare ur deras aspekt just nu, ur ett 
korttidsperspektiv [betygen] ” säger SO-läraren. Människor påverkas av normer och värderingar. 
Inte minst styr traditioner och omvärldens förväntningar individens agerande (SOU2004:104). SO-
läraren avslutar sålunda: 

Religionsämnet är idag det sista röda skynket vi kan vifta med för att ta hand om varandra och det är 
väldigt svårt. Och detta hållbar utveckling handlar om att vi ska ta hand om varandra, och de som 
kommer efter oss. Men i den hårda värden vi har här är det väldigt svårt att nå fram till den poängen, för 
de har ingen direkt vinning på det.  

 
Gemensamt 

Såväl NO-lärare som SO-lärare anser att den information som läromedlen erbjuder räcker till , men 
om man vill ha ”siffror” måste man veta var man skall l eta. Utifrån denna aspekt tycker de sig ha 
till räcklig kompetens, med känslan av att man ” aldrig är riktigt uppdaterad” , det händer så mycket 
och det är så stora frågor. Dessutom lever ju skolorna i en krass ekonomisk verklighet, vilket oftast 
går ut över en specialiserad kompetensutveckling som hållbar utveckling* ändå innebär. Det finns 
emellertid möjli gheter att skaffa fram material från såväl SIDA som Naturvårdsverket med flera 
myndigheter och då kan man ofta få klassuppsättningar. 

En given fråga, med tanke på vädersvängningarna i vårt område är hur mycket man diskuterade 
kring dessa när de inträffade. Alla till frågade hade haft diskussionen uppe, såväl vad gäller stormen 
Gudrun, som översvämningarna, men inte som ett arbetsområde. Det är inte ovanligt att frågor 
aktualiseras i nyhetsflödet och diskuteras på lektionstid, men diskussionerna leder sällan till någon 
direkt undervisning. Som regel är det någon elev som tar upp frågan. 

I resultatet av min undersökning förekommer inte någon organiserad form av samarbete mellan 
NO-ämnen och SO-ämnen inom arbetsområdet hållbar utveckling. Viss form av samarbete 
förekommer inom området energi, men mer organiserat angående droger. Ingen av lärarna har 
heller någon erfarenhet av den andra ämnesgruppen på högstadiet, annat än som vikarie vid någon 
enstaka lektion. 
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ANALYS 
Eftersom de båda kommunerna drabbats av såväl storm- som översvämningsproblem, har det varit 
naturligt att diskutera vad som hänt och vilka konsekvenser det medfört vid såväl SO- som NO-
lektionerna. Däremot har ingen planerad lektion enligt de två första teoriavsnitten Väder och 
Klimat, i mitt arbete genomförts. Den teoretiska bakgrund som läromedlen erbjuder överlämnar den 
fördjupning som krävs för förståelse till senare utbildningsformer, främst till gymnasiet. 

Diskussionen kring energiförbrukningen har däremot varit mer ingående, även om praktiska 
mätningar varit fåtaliga beroende på otill räcklig mätutrustning. Man har lagt ner mycket tid och 
energi på alternativa energiformer, hur de skulle kunna ersätta fossila bränslen för såväl el och 
värme som transporter. Också kretsloppet har behandlats ingående, däremot har regnskogen kommit 
i skymundan. Det mest framträdande gällande denna är diskussionen om det rikhaltiga djur- och 
växtlivet. 

Även om vissa samband mellan olika moment poängteras, så saknas helhetsbilden, hur alla dessa 
delar utgör våra gemensamma till gångar, hur de är beroende av varandra och hur vi utnyttjar dem, 
ofta utan att tänka på alla konsekvenser. Att se det övergripande sambandet är kanske för avancerat 
för en grundskoleelev och passar bättre på gymnasienivån. Däremot kan jag konstatera att eleverna 
har fått väldigt mycket kunskap om hållbar utveckling att bygga vidare på. Skolan arbetar hårt med 
att ge eleverna värderingar enligt de mänskliga rättigheter som FN stadgat, värderingar som Baltic 
21E tagit som grundläggande, till exempel jämställdhet och demokrati utöver kraven på omsorg om 
miljön. Om eleven verkligen till godogjort sig den kunskapen får vidare studier och framtida 
arbetsliv visa. Kunskaper som saknas inför gymnasiet är också FN och hur FN engagerar sig i 
miljöfrågan. Visserligen diskuterar man globaliseringen, inte minst frågan om skill naden mellan I- 
och U-länderna, men en fördjupning om FN:s barnkonvention skulle kunna till föra ämnet ännu mer. 

På grundskolan pratar man inte om Riodeklarationen*, Kyotoprotokollet* eller Agenda 21*. Inte 
heller nämns något om hur FN engagerar sig i utbildningsfrågor. Utbildningen är ju central i 
kampen för en bättre miljö, li ka väl som i kampen mot fattigdom, sjukdomar och för vår och våra 
barns framtid. Jag har inte heller noterat att man diskuterar hållbar utveckling utifrån politi ska 
hänsyn länder emellan, knappast ens USA. Undervisningen om EU rör mest ”Europas Förenta 
Stater” och har ännu inte nått EU:s miljöarbete.  

Ett exempel på krav från Baltic 21E om demokratiska och ansvarsfulla medborgare, som ligger vid 
sidan av denna undersökning, är förekomsten av klassråd där eleverna får leva demokrati i  
sammanträdesform, men även arbetet med elevråd, trivselråd och liknande former för elevers, 
lärares och övrig personals bästa. 

Respondenterna har angett att lärarutbildningen inte gett någon relevant kompetens i hållbar 
utveckling, vilket också Hållbar utveckling i praktiken (Öhman och Östman (red.), 2004) 
konstaterat. Med eget intresse kan man skaffa sig egna kunskaper, och respondenterna anser sig 
idag till räckligt kompetenta inom området hållbar utveckling, även om det ofta lyser igenom att 
svaret borde kompletteras med, som en av lärarna uttryckte det: ”känslan av att man aldrig är 
riktigt uppdaterad. Det händer så mycket och det är så stora frågor, men man får aldrig vara rädd 
att ta upp dem. Man får utgå från sin kunskap, den erfarenhet man har och att diskutera utförligt – 
att man har ett öppet sinne”  , och detta med tanke på att läroböckerna allti d beskriver en flera år 
gammal verklighet. Bortsett från denna eftersläpning anser man att böcker tar upp de områden som 
är aktuella, men mycket är spritt över hela högstadiet.  

Något direkt samarbete förekommer inte mellan SO och NO. Ingen av lärarna har någon direkt 
erfarenhet av ”det andra området” . Däremot ” luktar” SO-lärare på fysik och biologi när man berör 
miljön utifrån samhällets, demokratins och ekonomins sidor. Å andra sidan kommer NO-lärarna 
ofta i kontakt med historia och samhällskunskap när man pratar energi, miljö med mera. Det 
bristande samarbetet beror, såvitt jag kunnat utröna inte på någon form av motsatsförhållanden 
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mellan de olika ämnena, utan fastmer på minskande resurser av såväl pengar som ökande krav på 
tid till sociala och andra förhållanden, påpekade i avsnittet undervisningsläget ovan. Här borde 
finnas en planering som möjli ggör ett ämnesöverskridande samarbete. Varför inte i större projekt? 
Björneloo (2007) skriver att ”utrymme behöver skapas för samverkan mellan humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnesdicipliner så att komplexa frågor gemensamt 
kan diskuteras och konsekvenstänkande och handlingsberedskap lyftas fram” (s.66-67). 

Undersökningar avseende miljö och natur görs i ringa grad i NO, dels på grund av brister hos 
befintlig utrustning och dels på grund av praktiska problem, vilket också Björneloo (2007) 
konstaterar. Att göra ett besök på en återvinningsanläggning för att lära om såväl hantering som 
återvinning av vårt avfall, li ksom att se hur man utifrån avfallet utvinner metan och andra gaser som 
kan användas, tar för lång tid och stör annan undervisning. Kanske vore det idé att anordna en 
temadag där detta utgör en del. 

Kretsloppet ingår som en viktig del inom NO-området, och det förekommer att det ill ustreras redan 
på låg- och mellanstadierna. En SO-lärare redogjorde för hur hon under sin tidigare tjänstgöring 
som mellanstadielärare jobbat med ”masklådor” för att ill ustrera kretsloppet (jfr Gustav Helldén 
1992). Jag har inga uppgifter huruvida de aktuella eleverna bär denna erfarenhet med sig. Jag har 
däremot sett sådana gamla slutna ekologiska samhällen i en NO-sal i den ena skolan, med kretslopp 
som av allt att döma fortfarande fungerar, men de har inte använts under de senaste läsåren. 

Skill naden mellan skolorna beror mest på de enskilda lärarnas egna intresseinriktningar i sina 
ämnen. Alla lärare angav vid något till fälle att ämnet/ämnena var allt för omfattande för att den 
till delade tiden skulle räcka till , varför man inte fick tid att fördjupa sig i alla delar av ämnet. De 
intervjuade erkände också att man helst fördjupade sig i de arbetsområden som (för dem) var mest 
intressanta. 

 Sammantaget får eleverna i bägge skolorna jämförbar utbildning i hållbar utveckling*, även om 
vägarna dit varierar något. Jag tror också att resultatet skulle kunna bli ännu bättre om man kunde 
samordna undervisningen mellan SO och NO bättre. ”Dock konstaterar vi att den integrering av 
ekonomiska, sociala och milj ömässiga dimensioner som vi finner nödvändig ännu inte slagit 
igenom på bred front” (SOU 2004:104, s. 13). Man skulle kunna markera de delar som utgör 
hållbar utveckling så att eleverna ser helheten, kopplingen mellan de olika arbetsområdena. Givetvis 
finns det skill nader, främst beroende på den enskilde lärarens eget intresse. Tyngdpunkten varierar 
mellan de olika intressena, men totalt sett ges eleverna en god undervisning i ett ämne ’som inte 
finns’ .  

Undervisningen i årskurs sju bedrivs ofta enligt den normerande miljöundervisningen för att någon 
gång under årskurs åtta, beroende av ämne, alltmer närma sig undervisningen om hållbar 
utveckling, men låt mig använda vad en av lärarna sade: 

”De får väldigt mycket hållbar utveckling, men de vet inte om det. Om någon frågar en elev efter 
nian om de fått utbildning i hållbar utveckling, så svarar de säkert nej” . 
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DISKUSSION  
Denna studie syftar till att undersöka vilken utbildning dagens grundskoleelever får i hållbar 
utveckling*. 

Svaret ges av läraren som säger: ”De får väldigt mycket hållbar utveckling, men de vet inte om det” . 
En anledning till den bristande vetskapen är att undervisningen sker under tre läsår och över ett 
flertal ämnen, och mycket litet som sägs inom ett ämne visar kopplingar til l andra ämnen, i all 
synnerhet saknas sådana kopplingar mellan SO-ämnen och NO-ämnen. Att kunna behandla miljöns 
alla positiva och negativa kemiska effekter och samtidigt se ekonomiska och hälsomässiga resultat 
samt hur dessa påverkar människan, skulle vara berikande för eleverna och samtidigt öka 
förståelsen för miljötänkandet. Som en NO-lärare säger går det inte att komma ifrån att hållbar 
utveckling ” ryms inom alla ämnen, i princip inom alla arbetsområden” . Som framgår av intervjuer 
och diskussioner här ovan, gäller samma sak för SO-ämnena, och vi kan ju faktiskt inte utesluta de 
praktiska ämnena slöjd, hemkunskap med flera, där miljötänkandet genomsyrar verksamheten. 

Hållbar utveckling är en stor fråga som undervisas inom mer eller mindre smala rubriker. Vare sig 
vi betraktar någon rubrik inom SO- eller NO-området så ser läraren som mål att grundlägga 
kunskap och förståelse, samt att grundlägga värderingar så att attityden till hållbar utveckling såväl 
lokalt som globalt bli r en till gång. Vilka konsekvenser som kan följa av nyttjandet av kunskapen, 
eller icke-nyttjandet, i ett kortare eller längre perspektiv är inte allti d lätt att förstå, men med goda 
kunskaper och det ansvar som alla ämnen, vart och ett på sina grunder förmedlar, skall det 
ställningstagande man gör också leda till att man tar ansvar för sina gärningar och samtidigt har 
respekt och tolerans för andras ageranden. Läraren måste också ta ansvar för sitt och elevens språk, 
att klargöra betydelsen av de uttryck som används så att ingen feltolkning leder till i cke önskvärt 
resultat. Språket är kulturellt betingat, beroende inte bara av nationalitet och etnisk till hörighet, utan 
också av social och religiös tradition. 

Hållbar utveckling får en grund i den kulturella och sociala värld skolan i sig utgör … Det ingår i 
samhällets förväntningar att elever i skolan utvecklar kunskaper och insikter om värden som ligger i 
kulturell mångfald … Det kulturarv som närområdet bjuder in till li gger som grund för en växande 
medvetenhet hos eleverna om att de ingår i historiska och kulturella sammanhang (Björneloo 2007, s.149). 

Att införa ämnet hållbar utveckling på bekostnad av geografiämnet, som i olika media diskuterats 
för gymnasieskolan, tror jag vore ett misstag, eftersom geografi innehåller mycket mer än bara 
hållbar utveckling, och alla de delarna skulle med säkerhet inte rymmas någon annan stans. ”Det är 
ju så mycket om globalisering och milj ö som faktiskt får stryka på foten när geografiämnet 
försvinner” uttrycker en engagerad geografilärare det, och fortsätter ”Man säger att det bakas in i 
många andra ämnen, men det är inte riktigt sant, för det är faktiskt så att det är väldigt mycket 
beroende av den enskilda lärarens intressen och det är mycket som försvinner med geografiämnet” . 

Odlingen av raps i närheten av min ena skola visar till sammans med Region Skånes och 
kommunernas satsning på miljöfordon, att det finns miljöfrämjande verksamheter som inte nämns i 
läromedlen, men som är goda och kända exempel på hållbar utveckling i elevernas närområde. Det 
finns förmodligen andra beröringspunkter i närheten av andra skolor, som där är goda och konkreta 
exempel på miljötänkande och hållbar utveckling. 

Lidskog, Sandstedt och Sundqvist (1997) säger lite till spetsat att ”många av de globala milj ö-
problemen existerar i våra vardagsliv endast och enbart därför att det finns naturvetenskapliga 
forskare som hävdar att de existerar och utgör ett milj öproblem” (s. 22). Stenmark (2000) visar på 
att man inom politi ken ofta ser vetenskap och teknologi som lösare av miljöproblemen. Eftersom 
vetenskapen vet vad som är problemen och varför och vad vi kan göra med teknologins hjälp. Han 
påpekar emellertid att vetenskapen inte kan ” tala om vad vi skall  göra utan bara vad vi kan göra” 
(s. 17).  
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Låt mig komplettera med vad SOU 2004:104 skriver (s. 66): ”Det räcker inte med att människor … 
skaffar sig kunskap om de orsak-verkan-förhållanden som naturvetenskapen klarlagt … [Man] 
behöver också lära sig förstå hur människor agerar i olika livssammanhang …, varför de inte 
använder de kunskaper som naturvetenskapen tagit fram för att gynna en hållbar utveckling ... 
Samhällsvetenskapliga och humanistiskt inriktade vetenskaper [ förser oss] med tänkbara 
förklaringar …, som kan vara till hjälp när hållbar utveckling gäller som mål” . 

Vid alla konferenser som anordnats av FN eller någon FN-organisation sedan FN:s miljökonferens i 
Rio de Janeiro 1992 har hållbar utveckling varit ett återkommande inslag, oberoende av ämne för 
konferensen. Man skulle alltså kunna tro att ämnet är oomtvistat, men eftersom det finns andra 
forskare som ifrågasätter riktigheten i att miljöproblemet finns, så finns det också åsikter som går 
stick i stäv med den uppfattningen. Beträffande freoner* (CFC-föreningar), började man använda 
dessa på 1930-talet, men man blev inte uppmärksam på deras negativa påverkan av växthusgaserna 
förrän omkring fyrtio år senare. Eftersom det bevisligen kan ta väldigt lång tid innan negativa 
påverkningar av vår miljö ger sig till känna, men också för att begränsa informationsmängden, det är 
ju grundskolan det handlar om, bortser jag i detta arbete från invändningar till behovet av hållbar 
utveckling. 

I kommunerna i min undersökning har hushållen under flera år haft sopsortering, och såväl elever 
som lärare har vant sig vid ”hur man skall göra” . Nu har dessa kommuner till sammans med flera 
andra näraliggande kommuner beslutat sig för samverka vad gäller lagring, återvinning med mera. 
Man är på väg att byta ut tre sorteringskärl till sju, allt för att så effektivt som möjli gt söka leva upp 
till målen om hållbar utveckling. Samtidigt tar man till vara metan och andra användbara gaser som 
drivmedel till kommunala fordon. Med innebörden hos hållbar utveckling* kommer eleverna att 
förstå ännu mer mot bakgrunden av den utökade sopsorteringen, och kanske kommer det Växtkraft 
Mål 3 arbete som bedrivs vid Hässleholmsskolan, att leda mot den övergripande planering och 
samordning av NO- och SO-ämnen som saknas avseende hållbar utveckling, och som jag efterlyser. 

Skolverket (SOU 2004:104), ifrågasätter om styrdokumenten har en ändamålsenlig utformning, 
eftersom styrdokumenten inte styr undervisningen i den avsedda riktningen. Jag har ju konstaterat 
att det är svårt att göra en bedömning enligt hållbar utveckling när kursmålen bara beskriver det 
enskilda ämnets krav. Man skulle lätt kunna markera intressanta avsnitt i ett ämne med en flagga 
eller text som angav dels att detta avsnitt är hållbarhetsrelaterat och dels i vilka andra ämnen man 
skall söka kompletterande information. ”Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen 
för undervisningen i varje enskilt ämne” (a.a. s. 124). Varför skulle man inte kunna ha en 
”kursplan” för ”ämnet” hållbar utveckling, en plan som på ett övergripande sätt klargör 
beröringspunkter mellan olika ämnen. Den skulle dessutom kunna bli vägledande för de lokala 
arbetsplanerna, så att när man skall planera för schema, ökas möjli gheterna för ämnesöverskridande 
undervisning, något som skulle kunna vara til l gagn för alla de mål som hållbar utveckling ställer 
upp, demokrati, bekämpning av fattigdomen och rättvisa mellan generationer. Jag vill återigen 
citera Björneloo (2007) som skriver att ”utrymme behöver skapas för samverkan mellan 
humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnesdicipliner så att komplexa 
frågor gemensamt kan diskuteras och konsekvenstänkande och handlingsberedskap lyftas fram” 
(s.66-67). Hållbar utveckling är inget ämne, men väl ett paraply över andra ämnen och en vision om 
framtiden. 

Min åsikt är att de ämnen som finns räcker till , men de bör samordnas bättre, och begreppet hållbar 
utveckling införas som en ” flagga” för att göra den ämnesöverskridande kopplingen tydligare, och 
lättare att förstå för eleverna.  

Min egen ståndpunkt torde vara klar, min skyldighet är ”att -” . Jag kan inte rädda mig genom ”att 
inte” motivera eleverna att ta vara på miljön, för såväl sitt egen bästa, som för sina efterkommandes. 
Däremot kan man inte driva detta in absurdum, eftersom om man undervisar efter hållbar 
utveckling, så hamnar man i ett Milj öpartiperspektiv. Man skall ju förbereda sina elever på ett rätt 
så tuff t samhälle, och vi vet ju trots allt inte om det är så ill a som våra vetenskapsmän säger. Vi 
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måste även som lärare inta en neutral hållning, inte bara religiöst, utan också politi skt. Vi kan 
dessutom inte ensamma driva frågan, vi måste visa omvärlden, Sverige, EU och resten av världen, 
att vi alla måste dra våra strån till stacken. Våra strån uppfattas annars mest som nedskräpning av de 
andra. Dock kan och bör vi varna för möjl iga risker idag och i morgon. Min skyldighet är ”att -” . 
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 BILAGA 1  
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram för världens nationer för arbetet med milj öfrågor efter FN:s 
milj ökonferens i Rio de Janeiro 1992.  

Baltic 21E är en överenskommelse om utbildning i hållbar utveckling runt Östersjön mellan 
Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Tyskland, Ryska Federationen 
(dock endast den nordvästra delen) och Sverige, samt EU. 

Biobränsle (biomassa) "all förnyelsebar materia inklusive växtmaterial, vare sig det växer på land 
eller i vatten, animala produkter och gödsel, li vsmedels- och skogsbiprodukter och hushållsavfall " 
Lal (2004). 

CFC  Kolföreningar (gaser) som består av klor eller fluor men även brom, kallas ibland freoner. 
Påverkar ozon i atmosfären, samt absorberar termisk strålning från jordytan inom ett 
våglängdsområde där annars ingen eller obetydlig absorption förekommer. 

Epifyter -  växter som lever på andra levande växter utan att ta någon näring från dessa 
(Nationalencyklopedin). 

Fossilt bränsle (fossil energi) bränsle som kommer från ved, kol eller olja. 

Fotosyntesen den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till 
kemiskt bunden energi. Huvuddelen av fotosyntesen är kopplad till fixering av kol i  form av 
koldioxid, (fototrofi, förmågan hos en organism att utnyttja ljus för sin energiförsörjning). 
(Nationalencyklopedin) 

Freoner se CFC 

Förna dött organiskt material på och i marken vilket fortfarande helt eller delvis har kvar sin 
ursprungliga struktur och alltså ännu inte brutits ned till oigenkännlighet (Nationalencyklopedin) 

Hållbar utveckling är en utveckling som möter behovet hos nuvarande generation utan att 
kompromissa med möjli gheten för framtida generationer att till godose sina behov  
anger rättvisa mellan generationer 
måste integrerat bekämpa fattigdom, uppmärksamma hälsoaspekten, ekonomisk till växt och 
jämställdhet och är i dessa avseenden lika nödvändigt som omsorg om miljön. 

Kyotoprotokollet (Kyotoavtalet) ett avtal där varje nation under åren 2008 til l 2012 skall minska 
sina utsläpp med minst 5 % räknat utifrån 1990 års nivå. Protokollet undertecknades Efter FN:s 
konferens i Kyoto, Japan 1992. (Förenta Nationerna 1997). 

Riodeklarationen är principdeklarationen om samverkan mellan människor, nationer och om ansvar 
för miljöns beskydd efter FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992.  

Tblisideklarationen överenskommelse från UNESCO:s internationella miljöundervisnings-
konferens i Tblisi i Georgien 1977. 

Transamazoniska vägarna den 5 000 km långa motorvägen mellan atlantkusten och gränsen till 
Peru som påbörjades 1970 men som inte fått den stora betydelse som förväntades. 
(Nationalencyklopedin) 

Växthuseffekten (eng. the greenhouse effect) är den värmande inverkan som atmosfären utövar på 
jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika 
våglängder. Atmosfären, som är en blandning av olika gaser och som dessutom också innehåller 
moln, är tämligen genomsläpplig för solstrålning men absorberar den infraröda strålningen från 
jordytan. Temperaturen vid jordytan är därför drygt trettio grader högre än vad den skulle ha varit 
om atmosfären saknat växthuseffekt  (Nationalencyklopedin) 

Den förstärkta växthuseffekten är den globala temperaturhöjningen som innebär att vi nu inte har 
enbart en naturlig klimatvariation, utan också mänskliga verksamheter orsakar en klimatförändring 
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som anses skapa dramatiska förändringar för li vet på Jorden. (Lidskog, Sandstedt och Sundqvist 
1997, s. 186). 

De all ra viktigaste växthusgaserna är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. De 
flesta förekommer naturligt, men släpps även ut vid olika mänskliga aktiviteter. Med undantag för 
det ozon som förekommer nära marken, har alla dessa gaser en lång eller mycket lång uppehållstid 
i atmosfären. (Nationalencyklopedin) 

 
Några FN-organ: 
Förkortningar Förklaring    Startår  
CSD  Kommissionen för hållbar utveckling  1992 
FAO  FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation 1945 
GEF  Globala milj öfonden   1991 
GRID  Global databas om resursinformation  1985 
ILO  Internationella arbetsorganisationen  1919 
IPCC  FN:s klimatpanel   1988 
IRPTC  Register över tänkbart giftiga ämnen  1976 
UNCTAD  FN:s konferens för handel och utveckling  1964 
UNDP  FN:s utvecklingsprogram    1965 
UNEP  FN:s milj öprogram   1972 
UNESCO   FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur 1946 
UNHCR  FN:s flyktingkommissarie   1951 
UNICEF  FN:s barnfond   1946 
WHO  Världshälsoorganisationen  1948 
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BILAGA 2  
 

Hur undervisar man i Hållbar utveckling på skolan? 

Frågan ställs till skolledning samt lärare i SO-ämnen respektive NO-ämnen.  
Frågeställningen innebär att de olika respondenterna bör har olika svar att ge, beroende på ämne och 
position. De avgivna svaren följs upp med följdfrågor, så att så många frågeställningar som möjli gt 
besvaras. 
 
Från skolledningen önskar jag veta  

¾�Vad säger den lokala skolplanen/Kursplanen?  
¾�Vilka kontakter tas med näringsliv, lokalt – regionalt – globalt 
¾�Vilka internationella kontakter har man 
¾�Har man någon speciell ekologisk/miljö inriktning i skolarbetet 

 
Från NO-lärare önskar jag svar  på följande frågor  

¾�Undervisar man ämnesövergripande, kontakter inom/utom NO 
¾�Undervisar man både ur lokal och global synvinkel 
¾�Tar man upp förändringar då – nu - sen 
¾�Vilka ekologiska/miljö undersökningar gör man 

(speciellt l uften – ozonlager, växthusgaser, föroreningar) 
¾�Kopplar man undervisningen elevens dagliga liv? 
¾�Undersöks kommunens avfallshantering, soptipp – tar man prover gör undersökningar?  
¾�Rättvisa mellan generationer? 

 
Från från SO-lärare önskar jag svar  på följande frågor  

¾�Undervisar man ämnesövergripande, kontakter inom/utom SO 
¾�Undervisar man både ur lokal och global synvinkel 
¾�Tar man upp förändringar då – nu - sen 
¾�Sammankopplar man ekonomi – demokrati – jämställdhet – mänskliga rättigheter – hälsa – 

miljö? 
¾�Diskuterar man hur avverkning av regnskogen påverkan miljön? 
¾�Diskuterar man förhållandet pengar – resurser – avfall  
¾�Rättvisa mellan generationer? 

 
Från alla lärare önskar jag få veta följande  

¾�Har Du och Dina kollegor kompetens för området 
¾�Sker det någon kompetensutveckling/fortbildning i arbetet / eget intresse 
¾�Är undervisningsmaterialet till räckligt? 
¾�Hur länge har Du arbetat som SO/NO lärare – på denna skola/sammanlagt? 
¾�Vilken erfarenhet har Du av undervisning i NO/SO? 


