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ABSTRAKT 

 

Eva Dickner och Nermina Komic 

Hållbar utveckling - Naturvetenskaplig kunskap eller kommunikativ kompetens 
 
Sustainable development – Nature scientific knowledge or communicative competence 
 

Antal sidor: 43 

 
Hållbar utveckling behandlas i det här arbetet utifrån ett undervisnings perspektiv. Hur och vad 
ska man undervisa om för att främja hållbar utveckling? Naturvetenskapliga kunskaper räcker 
inte för att få en hållbar samhällsutveckling. Det krävs även andra kunskaper och färdigheter, 
vilka är enligt myndigheten för skolutveckling demokratisk bildning och medborgerlig 
delaktighet. I undervisningen sätts processen i centrum och genomlevande av demokrati. 
 
Syfte med vårt arbete är att undersöka hur man jobbar i skolan för att utveckla demokratisk 
kompetens hos elever, och om den kan ge eleven handlingskompetens inför framtiden för att lära 
och förstå vad en hållbar utveckling kräver. 
 
Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer av sex lärare som undervisar i de senare 
åren på grundskolan. 
 
Resultaten visar att lärarna har en processinriktad och kvalitativ kunskapssyn, vilket ger eleverna 
en djupinriktad kunskap, handlingskompetens och kritisk tänkande inför framtiden. Kvalitén på 
att utveckla demokratisk kompetens hos eleverna är bla beroende av elevernas mognad, ämne, 
baskunskaper, ålder, grupp och storlek. Det som brister är lärarnas förståelse av innebörden av 
begreppet hållbar utveckling, samt kopplingen till demokrati. Det ger en saknad av vilka 
kunskaper som behövs samt vilket etiskt förhållningssätt som krävs för att utveckla 
handlingskompetens inför en hållbar utveckling.  
  

Sökord: hållbar utveckling, demokratisk kompetens, kvalitativ kunskapssyn, pluralism 
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1. Inledning 
 
 
 
 
Vi lever i ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling som proklamerades av UNESCO 
2002 (SOU 2004:104 s.41). Skolan får här ett stort ansvar att förbereda kommande 
generationer att leva i och verka för en hållbar utveckling. Även om begreppet blev känt 1987 
genom Brundtlandkommissionen, kvarstår pedagogiska frågor som vad, hur och varför, när 
det gäller utbildningen i dessa frågor. Naturvetenskapliga kunskaper räcker inte utan det krävs 
även andra kunskaper och färdigheter för att förstå vad en hållbar samhällsutveckling är. Det 
som finns idag är mer allmänna antaganden i många dokument. Däremot står det klart  att det 
behövs en demokratisk bildning och medborgerlig delaktighet för att förstå (Björneloo,2004). 
 
Enligt myndigheten för skolutveckling (2004) kännetecknas ett lärande för hållbar utveckling 
av demokratiska arbetsmetoder och processinriktade förhållningssätt där de lärande är 
delaktiga och har ett stort inflytande. Det innebär ett demokratiskt arbetssätt, kritiskt 
förhållningssätt, ämnesövergripande samarbete och mångfald av pedagogiska metoder.  
 
Myndigheten för skolutveckling skriver vidare i sitt arbete ”hållbar utveckling i praktiken”  
att skälet till att utveckla elevernas handlingskompetens inför arbetet med hållbar utveckling 
är 

 
Som världen ser ut idag är det inte brist på resurser eller tekniskt kunnande som 
orsakar miljöproblem. Det är snarare samhällens och länders oförmåga att 
omsätta kunskap i demokratiska system. Att lösa dagens miljöproblem är 
följaktligen att utveckla demokratiska processer som leder till förbättringar på 
miljöområdet på kort och långsikt ( Myndigheten för skolutveckling 2004 s .27) .  

 
Tydligen kan varken hunger, fattigdom, resursutnyttjande eller miljöproblematiken enbart 
lösas genom resurser eller teknik, utan genom förmågan att omsätta kunskapen i demokratiska 
system. Detta visar att lärande för hållbar utveckling handlar om frågor som rör normer, 
värden, etik, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, 
makt, samhälleliga intressekonflikter och vår relation till naturen. Det centrala i lärande för 
hållbar utveckling är att dessa frågor integreras och bildar en helhet. Frågeställningarna finns 
även som kriterier i föreskrifterna (2005:2) för utmärkelse till en skola för hållbar utveckling. 
 

 Sanningen är oftast inte enkel, men genom att lära sig förstå, tolka och se saker i 
olika perspektiv kan man i regel hantera situationer på ett bättre sätt än annars. Vi 
behöver utveckla ett språk, kunna använda begrepp och ha viss kännedom om 
teorier för att bättre kunna agera (Orlenius 2002 s.12). 

 
Vi som blivande naturvetenskapliga lärare inser att våra ämneskunskaper inte räcker för att 
tillfredställa de krav som ställs på lärarna när det gäller utbildning för hållbar utveckling. Det 
som varit mer naturvetenskapliga kunskaper blir nu mera samhällsvetenskapliga och 
humanistiska. Skolverket menar att skolors demokratiska uppdrag främst handlar om att 
utveckla ”demokratisk kompetens” hos barn och unga (Skolverket, 2001). 
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Med demokratisk kompetens menas att eleverna blir ansvarstagande medborgare som aktivt 
deltar i samhällsdebatten om hållbar utveckling, där de har ett kritiskt förhållningssätt och kan 
värdera olika alternativ. Det innebär en deliberativ demokratiuppfattning, som ställer krav på 
individen att deltaga samt att kunna föra ett samtal på en kvalificerande nivå. 
 
Vår förhoppning är att detta arbeta kan lyfta fram och belysa hur lärandet av demokratisk 
kompetens sker i skolan, och om det kan ge eleven handlingskompetens inför framtiden för 
att lära och förstå vad en hållbar samhällsutveckling kräver.  
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2. Problemformulering 
 
 
2.1 Syfte  
 
 
Syftet med föreliggande arbete är att utveckla kunskap om hur lärarna arrangerar lärande för 
att skapa demokratisk kompetens hos elever, samt vidare belysa om den ger eleven handlings 
kompetens inför framtiden för att lära och förstå vad en hållbar samhällsutveckling kräver. 
I fokus för vårt arbete står demokratisk kompetens med utgångspunkt från ett deliberativt- och 
processinriktat synsätt i och med att lärande för hållbar utveckling kännetecknas av detta.  
 
 
 
2.2 Frågeställningar 
 
 
Vi kommer att arbeta med följande frågeställningar: 
 

 
• Vad innebär det för lärarna att undervisa med syftet att utveckla demokratisk 

kompetens? 
 

• Ger lärarna eleverna den demokratisk kompetens som behövs för att ge 
handlingskompetens till hållbar utveckling i undervisningen? 
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3. Teoretisk bakgrund 
 
 
3.1 Människans relation till naturen 
 
 
Kultur kan användas för att karakterisera de livsformer som kännetecknar en samling 
människor under en viss tid på en viss plats. Kultur förutsätter kollektiv och kommunikation. 
Alltså kultur uppstår då människor lever tillsammans och kan nå fram till och förstå varandra. 
Människan är såväl natur som kultur. Hennes unika förmåga att lagra och registrera erfarenhet 
från en situation och sedan tillämpa dem i andra sammanhang gör henne till en kulturvarelse 
jämfört med andra biologiska varelser.  Människan förändrar naturen för att anpassa den till 
sina villkor. Mänsklig verksamhet ger upphov till kultur och består av människans ideér och 
materiella saker. Människans tankar, känslor och handlingar präglas av det sammanhang hon 
lever och verkar i. Människors sätt att se på naturen är beroende av det samhälle vi lever i, hur 
vår uppväxt sett ut, liksom vilka kunskaper och attityder vi skapat. Naturbegreppet är 
kulturberoende (Stensmo 1994;Sandell mfl 2003). 
 
Människans längsta teknologiepok är som jägare och samlare och kan placeras 100 000 år 
tillbaka i tiden. Då fick människan anpassa sig till landskapet (naturen) och dess förändringar 
t.ex. bytesdjuren vandringar, växtsäsonger, årstidernas växlingar, liksom tillgång till vatten 
och bränsle. Människan levde nära naturen och utarmade inte den. Nästa epok var som 
jordbrukare. I Sverige började det första jordbruksamhället etablera sig för 10 000 år sedan. 
Detta innebar en förändring för människan i hennes relation till naturen. Hon blev bofast, 
investerade sin kraft i landskapet som att gräva diken, bygga staket och försvara sitt område 
och samla på sig materiella tillgångar. I och med jordbruket möjliggjordes en 
befolkningsexplosion och en stadskultur. Människan började tära på naturens resurser.  Den 
moderna tiden brukar man säga har sin början i den vetenskapliga revolutionen under 1600-
talets början. Industrisamhället började sedan växa fram under 1700-talet, där produktiviteten 
ökade, kompensation för olika variationer i miljön gjordes genom konstbevattning mm. Vi 
fick i industrisamhället helt skilda karaktärsdrag till natur, miljö och naturresurser än tidigare 
med ett mycket större utnyttjande och exploatering. Vi blev beroende av storskaliga 
försörjningssystem. Det har inneburit att icke förnyelse bara resurser exploateras, råvaror och 
gifter transporteras i stor utsträckning globalt. Vårt sätt att nyttja naturen och landskapet fick 
mera globala konsekvenser  som påverkar framtida generationer. Vi skiljer samhället och 
naturen åt som var otänkbart under jägartiden (Sandell mfl 2003).  
 
Många idag säger att vi ligger i linje med den utveckling som startade med det moderna 
samhället som styrs mer av tron på vårt fria förnuft. Detta gör att vi ställs inför en mängd val 
om hur vi skall forma våra liv som kräver en mera reflexiv hållning. Samhällsmålen har inget 
givet mål utan det är något som vi ständigt förhandlar om och som ständigt förändras. Vi 
lever i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle där vi möter mångfald av levnadssätt.  
Detta har inneburit att vi även mot vetenskapen intar en reflexiv hållning. Samtidigt som 
vetenskapen och tekniken har skapat en viss kontroll över naturen och frigjort oss direkt av 
beroendet av naturens makter har vi hamnat i ett beroende förhållande till tekniken och 
vetenskapen.  
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Vi lever i ett komplext, abstrakt, högteknologiskt och globaliserat samhälle som vi inte kan 
överblicka utan bara förstå en liten del av. Osäkerheten har ökat inför vetenskapens 
möjligheter och begränsningar. Sedan 1960- och 70-talen har miljöhoten blivit alltmer diffusa 
och svårgripbara. Det är hela samhällets utformning som är problemet. Miljöfrågorna har 
blivit överlevnadsfrågor. Vi har hamnat i ett samhälle som förser människorna med god 
välfärd och en hög materiel standard men som också skapar en rad risker eller faror. Farorna 
är inbyggda i samhällsstrukturen som transportsystemen skapar växthuseffekt. De är mera 
diffusa och abstrakta, samt upplöser tid och rum. De är nations- och klassgränsfria. Den tyske 
sociologen Ulrich Beck benämner miljöproblemen som systemfrågor länkande till en ny 
samhällstyp, som han kallar för risksamhälle (Sandell mfl 2003;Lidskog m.fl 1996).    
 
Vi kan konstatera att kunskap är som miljöfrågor inte lika för alla människor i alla kulturer 
och i alla tider. De är knutna till sociala och kulturella sammanhang. Idag är det svårare att 
hantera miljöproblemen i och med att samhället har avskärmat sig ifrån naturen. Problemen 
har blivit större och innefattar hela jordens befolkning och vår framtid. Farorna är inbyggda i 
samhällsstrukturen. Vi är beroenden av varandra.  Hur vi tolkar och förstår de komplexa 
miljöproblemens karaktär i den pluralism som råder har avgörande betydelse för 
samhällsutvecklingen. Den stora frågan handlar om hur vi på bästa sätt kan fatta kollektiva 
miljöpolitiska beslut som syftar till en hållbar utveckling med den mångfald av uppfattningar 
och synsätt som finns i miljörelaterade frågor. Skolan har här ett ansvar att fostra eleverna till 
kunniga medborgare som aktivt deltar i samhällsdebatten om hållbar utveckling, där de har ett 
kritiskt förhållningssätt och kan värdera olika alternativ. 
 
 
 
3.2 Hållbar utveckling  
 
 
3.2.1 Målsättningar i internationella överenskommelser 
 

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 är komplext att definiera och förstå vilket får till följd att även 
lärares och elevernas förståelse av hållbar utveckling kan te sig mångfacetterad till både 
innehåll och uttryck. Frågan man ofta ställer sig är vad menas? Vad är viktigt ? Vilka 
grundläggande värderingar står detta begrepp för? Vad är hållbart och skall bevaras i 
människornas utveckling? Vilka förmågor måste vi ha för att arbeta på ett sådant sätt?  
 
Medvetenheten om hoten inför människans existens har ökat under de senaste årtiondena och 
har lett till internationella ansträngningar för att gemensamt finna lösningar på 
utvecklingsfrågorna. Begreppet hållbar utveckling har blivit etablerat under de senaste 30 
åren, där olika aktörer ifrån samhället har deltagit. Ett genombrott för intresset för miljöfrågor 
som började på 1960-talet var FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. Konferensen 
utmynnade i en politisk deklaration och ett handlingsprogram för den mänskliga miljön. 
Hållbar utveckling hade då inte etablerats som ett internationellt begrepp, men Stockholms 
konferensen ses ofta som startpunkten för dess framväxt. 
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1983 samlade FN en kommission som fick i uppdrag att analysera de kritiska miljö- och 
utvecklingsfrågorna i världen. Begreppet hållbar utveckling fick här ett internationellt 
genomslag när kommissionen publicerade sin rapport 1987 ” Our Common Future ”. I 
rapporten görs det klart att hållbar utveckling inte bara handlar om ekologisk hållbarhet utan 
inkluderar social och ekonomisk utveckling och den globala dimensionen. Brundtland-
kommissionens definition av hållbar utveckling är att den tillgodoser nuvarande 
generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina egna behov ( WCED s.43). Hållbar utveckling har sedan bearbetas vidare i två 
huvuddokument, Caring for the Earth (1991) och Agenda 21 (1992). I Rio de Janeiro 1992 
diskuterade världens ledare miljö och utveckling. Rio-konferensen resulterade med ett 
omfattande och detaljerad handlingsplan för hållbar utveckling Agenda 21, där det regionala, 
nationella och lokala arbetets betydelse för hållbar utveckling särskilt betonats. År 2000 
antogs FN:s millenniedeklaration av världens stats- och regeringschefer. I deklarationen står 
att global utveckling kräver en helhetssyn kring utvecklingsfrågor som utbildning, 
fattigdomsutrotning, jämställdhet, barndödlighet, mödrahälsa, säkerställande av en 
miljömässig hållbar utveckling, hiv/aids och en förstärkning av det globala partnerskapet 
mellan rika och fattiga länder. Världstoppsmötet i Johannesburg 2002 bekräftade Rio-
principerna. Mötet resulterade i en politisk deklaration och en genomförande plan för hållbar 
utveckling. Ledare för världens länder uppmanades att utarbeta nationella strategier för 
hållbar utveckling senast 2005 (SOU 2004:104;Björneloo 2007).  
 
Gemensamma drag i de internationella konferenserna är att hållbar utveckling handlar om att 
värna om resurser och fördelning. Att organisera samhället på ett sätt så att de ekonomiska, 
sociala och ekologiska förhållandena blir varandras förutsättningar och stöd som är förenade 
med varandra till en helhet. Det hållbara samhället skall genomsyras av demokratiska 
värderingar. Ekonomi handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser. För att 
få miljömässig hållbarhet måste vi långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemets 
produktionsförmåga och minska människans påverkan på naturen och människans hälsa. Den 
sociala dimensionen lyfter fram betydelsen av att resurser, inflytande och makt fördelas på ett 
rättvist, jämlikt och jämställt sätt. Det handlar om varje människas rätt till ett värdigt liv. 
Medborgaren skall vara delaktighet och ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, och 
att ha vilja och förmåga att ta ansvar för det. Detta gäller oavsett kön, socioekonomisk och 
etnisk och kulturell tillhörighet. Samhället formas inom ramen för vad miljön och människors 
hälsa tål. Trots internationella konferenser är många problem oförändrade eller har blivit 
värre, vilket visas genom klimatprognoserna, att den biologiska mångfalden minskar, att 
jordens befolkning har fördubblats på 50 år, och att fattigdom och energikonsumtionen ökar.  
 
 
 
3.2.2 Målsättningar för utbildning i internationella sammanhang 
 
Utbildning har viktigt roll som grund för samhället lokalt och globalt. Människor måste lära 
sig att hantera de utmaningar världen står inför, där är utbildning en viktig del. Förenta 
nationerna och UNESCO har haft en stor roll i arbetet att implementera kunskap och insikt 
inom utbildning av hållbar utveckling och har hållit många internationella konferenser kring 
detta. FN:s generalförsamling beslöt 2002 att genomföra ett årtionde med särskilt fokus på 
utbildning i hållbar utveckling, The Decade, 2005-2014 (Björneloo 2007;SOU 2004:104). 
En av de konferenser som utbildning för hållbar utveckling fick en avgörande plats i var på 
världstoppsmötet i Rio de Janeiro 1992.  
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Här poängterades behovet av formell och icke formell utbildning för att ändra människors 
attityder så att de kan bedöma och lösa de problem som hör samman med hållbar utveckling. 
Även betydelsen av kompetens i etikfrågor lyfts fram. Där värderingar, attityder, färdigheter 
och beteenden får en stor betydelse för att allmänheten effektivt skall kunna delta i 
beslutsprocessen.  En effektiv utbildning om miljö och utveckling kännetecknas av 
dynamiken i såväl den fysiska/ biologiska, sociala och ekonomiska miljön som människans 
utveckling och ingår i samtliga ämnen och vetenskapsgrenar. Året efter Rio-konferensen 
tillsätter Unesco en internationell kommission om utbildning för hållbar utveckling. I denna 
rapport understryker man en ny inriktning demokratisk delaktighet och samband mellan det 
arbete som sker lokalt och det arbete som sker på nationell och internationell nivå. 1997 
arrangerar UNESCO på nytt en konferens om utbildning för hållbar utveckling i Thessaloniki. 
En av slutsatserna från denna konferens är betydelsen av samhällsvetenskap och humaniora i 
undervisningen kring hållbarhetsfrågor. Människans ansvar står i centrum för 
samhällsutvecklingen i världen. Människan behöver reflektera över sin plats i världen och 
tänka över vad hållbarhet betyder för dem och deras samhälle. De behöver träna sig att se 
alternativa framtidsbilder, hur man diskuterar och rättfärdigar val mellan olika bilder och 
planerar för att uppnå det man väljer samt delta i samhällslivet för att se resultaten av valen. 
Detta är färdigheter som är grunden för gott medborgarskap och gör utbildning för hållbarhet 
till en process att skapa en välinformerad, medveten och aktiv befolkning, som kan bidra till 
hållbar samhällsutveckling (SOU 2004:104 s 40-41;Björneloo 2007;SOU 2004:104). 
 
 
 
3.2.3 Grundläggande etiskt förhållningssätt 
 
I de internationella konferenserna har vi konstaterat att etikfrågor fått en betydande plats i 
arbetet för hållbar utveckling. Vad innebär detta? Vilka moraliska förpliktelser har vi? Den 
hållbara utvecklingens etik innefattar tankegångar att vi inte enbart har moraliska förpliktelser 
gentemot nu levande människor, utan också gentemot framtida, ännu icke existerande 
människogenerationer. Alla miljöåtgärder bygger på värderingsmässigt ställningstagande vad 
som är värdefullt, vad som bör främjas och vems intressen som skall tillvaratas. För att kunna 
värdera detta bör man få ekonomiska, ekologiska och sociologiska fakta. Här kan 
vetenskapsmän ge oss bra hjälp. När vi samlat in empiriska fakta måste vi även värdera dessa 
fakta som sedan ligger till grund för våra moraliska handlanden och attityder. Det är 
människans behov som står i centrum för den hållbara utvecklingens etik. 
Människovärdet har ett egenvärde och är värdefullt i sig och skall behandlas som mål inte 
som medel. Grundläggande mänskliga behov bör vara mat, vatten, skydd, elementär sjukvård 
och utbildning (Stenmark 2000).  
 
Den ekonomisk tillväxt baseras på en tillväxt som är socialt och ekologiskt hållbar. Det 
innebär att den baseras på kvalitetsförbättrande istället för ökad resursförbrukning ”att 
förvalta istället för att förbruka”. Människans syn på behov och välfärd måste gälla även icke-
ekonomiska värden som utbildning, hälsa, fred, trygghet, rekreation, friluftsliv, 
självbestämmande, psykologiskt och andligt välbefinnande. ”Utveckling” innebär alltså en 
ökad grad av livskvalitet. Vårt samhälle måste förändras från ett förbrukande och belastande 
samhälle till ett kretsloppssamhälle. Samhällsutvecklingen bör vara teknologiskt, socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart. En hållbar utveckling begränsas av moraliska 
övervägande. Naturen har ett instrumentellt värde (resursvärde eller användarvärde) 
(Stenmark 2000). 
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Man kan se här att det är viktigt att vi äger de grundläggande värdena och har ett 
demokratiskt förhållningssätt, som krävs för att vi skall kunna leva tillsammans. Detta för att 
alla skall få ett värdigt och gott liv idag och gentemot framtida icke existerande 
människogenerationer. Det handlar om att värna om resurser och fördela rättvist. Vi ställs 
inför en mängd val hur vi skall forma våra liv som kräver en reflexiv hållning, där vi har 
förmåga att göra etiska val. Det gäller att vi har förmåga att se problemen ifrån flera olika 
synvinklar som ekonomiska, miljömässiga och sociala och att träna att se alternativa 
framtidsbilder. Samhällsmålen har inget givet mål utan det är något som vi ständigt förhandlar 
om och som ständigt förändras. Vi lever i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle där vi 
möter mångfald av levnadssätt. Vi måste kunna ta in olika synvinklar oavsett om man inte 
själv har samma uppfattning. Miljöproblemen är globala och diffusa. Vi måste hjälpas åt 
tillsammans för att få en hållbar samhällsutveckling och fatta kollektiva beslut och skapa ett 
samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas i god miljö. 
Frågan är om skolan ger oss detta grundläggande förhållningssätt? 
 
 
 
3.2.4 Målsättningar i skollagen och läroplan 94 
 
Det vi har konstaterat är att ur ett internationell och undervisnings perspektiv ställs stora krav 
och förväntningar på skolans arbete när det gäller hållbar utveckling. Hur förhåller sig våra 
egna styrdokumenten till detta? Finns det i styrdokumenten ett förhållningssätt som gynnar en 
hållbar samhällsutveckling?  
 
Vi har valt att titta på skollagen och läroplanen, som innehåller de övergripande 
förhållningssätten i skolan. Flera studier har visat att skollagen och Lpo 94 lyfter fram 
områden som är avgörande för hållbar utveckling, som demokrati, respekt för människans 
egenvärde och för den gemensamma miljön, jämställdhet mellan könen samt frånvaro av 
rasistiska handlande. Skolan skall överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Det man kan se är 
att läroplanerna innehåller komponenter som är betydelsefulla för hållbar utveckling som 
demokrati, sociala aspekter, ett holistiskt perspektiv, kritisk tänkande och handlingskomptens. 
De demokratiska principerna i läroplanen beskrivs i termer som att elever ska kunna påverka, 
ta ansvar och vara delaktig. Hos eleverna skall man förankra de värden som vårt samhällsliv 
vilar på, där de sociala aspekterna får tränas. Läroplanen ger utrymme för olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former för eleven balanseras och skapar en 
helhet, ett holistiskt perspektiv. Undervisningen skall ges i ett övergripande perspektiv, där 
läroplanen ger fyra undervisningsperspektiv: miljöperspektivet, det historiska perspektivet, 
det internationella perspektivet och det etiska perspektivet. Miljöperspektiv skall ge eleverna 
förståelse vilka möjligheter de har att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 
samt möjligheten att skaffa sig ett personligt ställningstagande till övergripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen skall även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Det historiska perspektivet skall ge eleven 
förmåga att utveckla en beredskap för framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt 
tänkande. Det internationella perspektivet skall ge eleverna förmåga att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och skapa internationell solidaritet samt förbereda för 
ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser.  
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Det etiska perspektivet lägger en grund för eleven att göra personligt ställningstagande. Med 
kritiskt tänkande menas att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. Handlingskompetens ska få eleverna aktiva där de lär sig 
att använda kunskaperna som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa 
problem (Lpo 94;Skolverket 2001; SOU 2004:104). 
 
I styrdokumenten finns det olika förmågor som man skall sträva efter att eleven skall uppnå 
som kritiskt tänkande, demokrati- och handlingskompetens, kunna göra etiskt 
ställningstagande, se kunskaperna utifrån ett helhetsperspektiv mm för att utveckla eleverna 
till kunniga medborgare som aktivt deltar i samhällsdebatten om hållbarutveckling. 
Styrdokumenten ger dock inte något konkret besked på hur och vad detta innebär i 
undervisningen, utan har en mer målstyrande karaktär där man talar om att utveckla olika 
förmågor hos eleverna. Det är sedan upp till skolan att genomföra detta. Ämnesområdena 
behandlas ofta skilda från varandra och integreras inte på det sätt som tycks behövas för 
hållbar utveckling som inkluderar sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv i 
diskussionen. Frågor som kvarstår är om skolan klarar detta uppdrag? Finns det tillräckliga 
incitament för detta? Tränas eleverna till att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och 
etiska förmågor? Har lärarna tillräcklig kompetens? Ja, frågorna är många om hur det är i 
verkligheten och på vilket sätt lärarna undervisar i hållbar utveckling. 

 
 
 

3.2.5 Undervisningstraditioner 
 
Vad elever lär sig och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar 
utveckling ska bli möjligt. Utbildning för hållbar utveckling bör syfta till att de lärande 
erövrar förmåga och vilja att verka för hållbar utveckling lokalt och globalt. Man kan 
konstatera att det ställer krav på vad utbildningen skall innehålla och hur den utformas. Men 
vilken kunskapssyn/epistemologi krävs för att dagens och morgondagens elever får en sådan 
kompetens? Vilken pedagogisk helhetssyn krävs för att stödja hållbarutveckling? Stensmo 
(1994) lägger fem aspekter till grund för pedagogisk grundsyn nämligen kunskapssynen, 
etiksynen, människosynen, samhällssynen/värdegrunden och synen på den pedagogiska 
processen. En pedagogisk helhetsmodell uppvisar ett samspel mellan en genomtänkt 
människosyn, samhällssyn, kunskapssyn och hur dessa medvetandegjorda synsätt påverkar 
lärares val av arbetssätt och arbetsform. Vilken grundsyn man har som lärare är avgörande i 
arbetet att utveckla den demokratiska processen bland elever som leder till förbättringar på 
miljöområdet på kort och långsikt och hållbar utveckling. Det innebär att det finns olika sätt 
att se på lärande och att skapa sig en förståelse om undervisningens syfte och plats i samhället 
utifrån den pedagogiska grundsynen. 
 
 
 
3.2.5.1 Utbildningsfilosofier  
Under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har tre olika riktningar inom 
utbildningsfilosofin utvecklats: essentialismen, progressivismen och rekonstruktivismen  ( 
Sandell, Öhman & Östman 2003).  
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Essentialism utgår från att undervisningens innehåll ska baseras på de vetenskapliga 
disciplinerna. Man utgår ifrån ämnet som är det centrala och undervisningen skall förmedla 
vetenskapliga begrepp och modeller. Läraren har rollen av ämneskunnig expert som 
förmedlar kunskap till eleverna (Skolverket 2001 s.20). Det centrala i lärandet är ansträngning 
och disciplin. Lärande måste inriktas på avlägsna mål och bortse från närliggande intressen. 
Initiativet i undervisningen ligger hos läraren, inte hos elever och lärande av föreskrivna 
läroämnen är tyngdpunkten i den pedagogiska processen. Allt som skall läras i skolan kan inte 
reduceras till praktiska problem (Georg Kneller, citerad av Stensmo 1994). 
 
Progressivismen ställer eleven i centrum och samtidigt ser till elevens intressen och behov. 
Det är viktigt att samarbete och problemlösning ingår som viktiga delar i 
kunskapsinhämtningen. Eleven ska i första hand utveckla sin kunskap genom direkta 
erfarenheter av naturen och samhället (Skolverket 2001 s.20). Utbildning skall vara aktiv och 
lärarens uppgift är inte att ge direktiv utan att vara rådgivare. Det fria spelrummet för idéer 
och personligheter möjliggörs bara av demokrati. För att kunna undervisa i demokrati måste 
skolan själv vara demokratisk (Georg Kneller, citerad av Stensmo 1994). 
 
Rekonstruktivismen framhåller att skolan har en viktig roll i en demokratisk utveckling av ett 
framtida samhälle. Elevernas uppfattningar ska ständigt prövas genom att läraren 
kontinuerligt presenterar perspektiv och olika lösningar. Utifrån detta ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och kunna värdera olika alternativ. På detta 
sätt väntas eleverna bli goda samhällsmedborgaren (Skolverket 2001 s.21). Utbildning måste 
vara ett huvudredskap vid samhällsplanering. Utbildningens mål och medel måste 
omstruktureras för att möta de krav som den samtida kulturella krisen aktualiserar. Enligt 
denna utbildningsfilosofi formas elever, skolan och utbildning av sociala krafter. Människans 
liv är ett gruppliv, därför är samvaro och verksamhet i grupp nödvändiga inslag i skolan( 
Kneller, citerad av Stensmo 1994). 
 
 
 
3.2.5.2 Miljöundervisningstraditioner 
Uppsala och Örebro universitet har funnit tre olika miljöundervisningstraditioner, som baseras 
på de ovanstående riktningar inom utbildningsfilosofin, när det fick i uppdrag att granska den 
svenska skolans miljöundervisning 2001. De fann att det var möjligt att särskilja tre olika 
nämligen faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och undervisning 
om hållbar utveckling/pluralism (Sandell, Öhman & Östman 2003;Skolverket 2001). De kan 
beskrivas på följande sätt: 
 
Faktabaserad miljöundervisning som bygger på tilltro av vetenskapen som lösning på 
miljöproblemen. Miljöproblemen är en oönskad konsekvens av samhällsproduktionen. Fokus 
i undervisningen bygger på en förmedling av pedagogiska tillrättalagda fakta och begrepp. 
Eleven är passiv mottagare. Målet är välinformerade medborgare. Utifrån dessa antar man att 
eleverna kommer ta ställning och handla. Människan betraktas som skild från naturen och det 
är människans uppgift att kontrollera naturen. Utbildningsfilosofiskt ansluter den till 
essentialismen. Denna tradition var stark på 1960- och 1970-talet. (Skolverket 
2002)(Myndigheten för skolutveckling 2004) (Sandell, Öhman & Östman 2003).  
 
Normerade miljöundervisning karakteriseras av en betoning på värderingsproblematiken. 
Miljöproblemen är livsstilsproblem. Särskilt betonas att eleven skall vara aktiv och utveckla 
förmågan till miljömoraliska ställningstaganden utifrån framförallt ekologiska baskunskaper. 
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Miljöproblemen betraktas som en konflikt mellan människan och naturen och löses genom 
miljövänliga värderingar. Man inrättar sitt liv och samhället efter den vetenskapliga 
kunskapen om naturen. Vetenskaplig kunskap ses som normerande. Utgångspunkten är 
elevernas erfarenheter och förställningsvärld. Den växte fram under 1980-talet då man 
ändrade den traditionella synen på miljöundervisning i skolans styrdokument. 
Den normerande miljöundervisningen kan ses som en blandning av essentialsmen och 
progressvismen (Skolverket 2002;Myndigheten för skolutveckling 2004;Sandell,Öhman & 
Östman 2003).  
 
Undervisning om hållbar utveckling/Pluralism handlar om konflikter mellan olika mänskliga 
intressen som bäst löses genom demokratiska processer. Den utvecklades under 1990-talet 
som en direkt anledning av Rio-konferensen 1992. Vetenskapen ger ingen moralisk 
vägledning. Miljöproblematiken utvidgas betydligt och ses som förknippad med hela 
samhällsutvecklingen och innefattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Enligt ett 
pluralistiskt synsätt integreras hållbar utveckling i alla ämnen och är ett kontinuerligt arbete 
där dessa tre dimensioner ständigt återkommer. Alla människors synpunkter och värderingar 
är lika viktiga när det gäller miljöfrågornas avgörande. Undervisningen har närmat sig en 
rekonstruktivism (Skolverket 2002)(Myndigheten för skolutveckling 2004) (Sandell, Öhman 
& Östman 2003). 
 
Det man kan se är att miljöundervisning har flyttat fokus till en undervisning om hållbar 
utveckling. Hållbar utbildning kräver en helhetsbild. Där skall förutom ekologi också ingå 
andra områden som ekonomi, politik, människans agerande samt hur grupper och samhället 
organiseras och vilka konflikter som finns och som kommunicerar i samhället och som leder 
till störningar i naturen. Hållbar utveckling får en bredare ansats och inriktning. Sandell et al 
(2003) kallar arbetssättet ”genomlevande demokrati”, där eleverna skall få utrymme att 
utveckla sin egen miljömoraliska kompetens. Det skall inte bara förberedas, utan ska arbeta i 
demokratiska former som fullvärdiga medborgare med likvärdig rätt att delta i 
utbildningsprocessen. Denna sorts frågor menar vi ger utrymme i undervisningen att arrangera 
debatter och diskussioner som handlar om verkliga samhällsproblem för att utveckla 
elevernas tankar och medföljande argumentationsförmåga.  Där man måste förhålla sig till 
andra och i sammanhanget viktiga frågställningar som värde, moral, mänskliga rättigheter, 
demokrati, delaktighet, genus, jämställdhet, etnicitet och samhälleliga intressekonflikter. 
Sanningen är oftast inte enkel, men genom att lära sig förstå, tolka och se saker i olika 
perspektiv kan man oftast hantera situationen bättre. Hur kommunikationen sker mellan 
varandra och framför allt språket är av stor betydelse för hur lärandet går till, där kvaliten på 
samtalet är viktigt. Där inlevelse, ansvar, delaktighet, förståelse och förmåga att se helheter 
och sammanhang är betydelsefulla inslag i undervisningen (Skolverket 2002; Björneloo 2007; 
Orlenius 2002;Sandell, Öhman & Östman 2003). Lärarna idag utrycker en stor osäkerhet om 
hur själva begreppet skall konkretiseras genom pedagogiska metoder. De efterfrågar 
ämnesteoretisk och didaktisk fortbildning (SOU 2004:104) . 
 
Det man kan se är att den pedagogiska inriktningen skiftar fokus mot ett mer elevaktivt 
perspektiv med inriktning mot skolans grundläggande värdegrundsfrågor såsom delaktighet 
och viljan hos eleverna inför deras lust att ta itu med sin egen och andras framtid . Vi anser att 
även kunskapssynen har ändrats ifrån en kvantitativ syn med en mer ytinriktad kunskap till en 
kvalitativ syn med en djupinriktad kunskap. Lärandeprocessen är det centrala. 
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Lärande blir något som sker hos eleven och bara kan ske om eleven själv får sätta sig in i nya 
kunskaper och reflektera och pröva dessa med sina gamla uppfattningar och mot verkligheten. 
Man utnyttjar praktiken som ett sätt att förstå teorin eller omvänt. Teori och praktik hör ihop. 
Lärarnas uppgift blir att ge eleven redskap och metoder att själv producera sin kunskap och 
fungera som en handledare, samt ansvara för strukturen. Dialogen är viktig för utbyte av 
åsikter, som kan ge ökad förståelse. För att kunskapsutveckling skall ske måste finnas en 
kreativ och berikande arbetsatmosfär, där alla elever känner lust att söka kunskap och 
tillräcklig trygghet för att våga visa upp sig själva och sitt eget sätt att tänka ( Hedin & 
Svensson 1997). Vi bedömer att hållbar utveckling kräver en dialoginriktad praktik i 
lärandesituationer och en konstruktivistisk syn på kunskap. 
 
Det kollektiva lärandet som människor deltar i uppenbarar sig på många olika sätt. Det kan 
gestaltas i sociala normer, regler, lagar, institutioner mm. Stora delar av det kollektiva 
lärandet som har skett bland människor har visat sig motverka hållbar utveckling. (SOU 
2004:104). Detta kan ge oss funderingar på vilket sätt skolorna fostrat sina elever och vad 
som har varit viktigt. 
 
 
 
3.2.6 Demokratiskt förhållningssätt  
 
I det demokratiska samhället står vi inför stora utmaningar när det gäller hållbar utveckling 
nämligen att försöka samordna olika värderingar och intressen till en hållbar 
samhällsutveckling. Denna mångfald av uppfattningar innebär att hållbar utveckling inte kan 
vara fast utan snarare är ett ständigt pågående samtal. Myndigheten för skolutveckling (2004) 
uttrycker att skolan skall utbilda medborgare som har förmåga att hantera dessa problem. De 
övergripande syftena med utbildning för hållbar utveckling för eleverna är: 
 

- ges en chans att orientera sig bland de olika uppfattningar som figurerar 
- tar till sig kunskap och en etisk medvetenhet för att kritiskt kunna värdera olika 

alternativ 
- utveckla en förmåga att kunna handla utifrån de ställningstaganden som görs 
- att de får upplevelser av att det är meningsfullt att engagera sig i frågor som rör hållbar 

utveckling  
(Myndigheten för skolutveckling 2004 s17) 

 
Utifrån dessa syften har myndigheten för skolutveckling formulerat ett övergripande mål som 
innebär att eleverna efter genomgången utbildning: 
 
Har en förmåga att kritiskt överväga olika alternativ och en vilja att aktivt delta i den 
demokratiska debatten om samhällets hållbara utveckling (Myndigheten för skolutveckling 
2004 s.17). 
 
Innebörden av ”att aktivt delta i den demokratiska debatten” ska då ses som engagemang i 
alla val som vi gör som medborgare, t.ex. när vi konsumerar, transporterar oss diskuterar, i 
olika sammanhang som skolan, hemmet, arbetet och fritiden (Myndigheten för skolutveckling 
2004). 
 
Vi har tagit fasta på det demokratiska förhållningssättet som är själva grundpelarna för hållbar 
utveckling. Det utgör själva förhållningssättet. 
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Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av demokratiska arbetsmetoder och 
processinriktat förhållningssätt där de lärande är delaktiga och har ett stort inflytande. Vilken 
form av demokrati är då förenlig med hållbar utveckling?  
 
 
3.3 Demokrati 
 
 
3.3.1 Olika demokratiuppfattningar 
 
Människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en demokrati. Det finns ingen 
definition på demokrati som alla skulle kunna ställa upp på. Däremot finns det egenskaper 
som kännetecknar en demokrati och som många är överens om. Demokratins grunder har 
betydelse för hela samhället. De är viktiga beståndsdelar i våra vardagsliv, i skolan och på 
arbetsplatsen. Det handlar om normer, seder och bruk. Demokratin är också starkt förknippad 
med vår känsla för människovärdet, vår livsinställning och vår tro på moral (Sveriges Riksdag 
2007). 

 
Bernt Gustavssons (2003) sätt att se demokrati som något som har nära samband med 
bildning och identitet, ligger nära skolans demokratiska uppdrag. Demokrati innebär dels 
enskilda människors rätt att vara med och bestämma över sina liv, dels att folket kollektivt 
styr genom att välja sina representanter eller själv direkt fatta beslut. Bildning är de 
läroprocesser människor genomgår under livet. Genom att göra erfarenheter och skaffa oss 
kunskap utvecklas vi människor. Identitet är hur vi uppfattar oss själva som individer och som 
grupper. Den innefattar rätten att leva i enlighet med de värden och normer som vi enskilda 
eller kollektiv finner riktiga. Problemet handlar om hur min egen identitet förhåller sig till den 
andras, när man inte tycker lika och hur de olika grupperna förhåller sig till de allmänna eller 
globala (Gustavsson 2003 s95). Demokratin kan betraktas som mångtydig och ifrån olika 
perspektiv, där det inte finns någon sann modell. En grundläggande skillnad går mellan två 
demokratiska traditioner, den republikanska och den liberala. Republikanerna lägger 
tonvikten vid gemenskap, medan liberalerna betonar individens rättigheter. Ett återkommande 
problem är tillhörighet, delaktighet och deltagande( Gustavsson 2003).  
 
I samhället har man under efterkrigstiden kunnat uppfatta demokrati på två olika sätt, vilket 
även kan ses i skolan, som bygger på demokratins funktionssätt. Nämligen den 
funktionalistiska demokratiuppfattningen som avgränsar demokratin i representativ styrelse, 
där man väljer de som representerar demokratin, ombud och den normativa demokrati, där 
folket deltar i det politiska beslutsfattande. Den är en vidare form för styrelse, som är ett 
levnadssätt som alla uppväxande medborgare ges delaktighet. Här blir individens 
kvalifikationer intressanta. Att ha kunskap om det demokratiska samhällssystemet och ha 
vissa kunskaper om det innehåll som ska behandlas kan vara tillräckligt. Men på de utvalda 
som ska delta i beslutprocesserna ställs däremot kvalificerade krav. Den normativa 
demokratiuppfattningen kan delas upp i deltagardemokrati och deliberativ demokrati.  
Här ställs högre krav på kompetens hos individen. I deltagardemokratin är människorna mera 
aktiva och deltagande i överläggande och beslut. Det ger människorna möjlighet att träna sin 
socio-moraliska kompetens. Detta kännetecknar även den deliberativa demokratin. Men till 
skillnad från den deltagande demokratin där fokus på samtal mera är en metod för 
problemlösning och beslutsfattande är det för den deliberativa demokratin viktigt att även 
samtalen har en kvalificerande karaktär. 
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De intersubjektiva kvaliteterna är viktiga, där man ser hur väl dessa beslutsprocesser fungerat 
och på vilken grund ställningstagande har skett. Det man kan konstatera är att olika former av 
demokrati kräver olika sorters kompetens för att fullgöra sina uppgifter. Samhället har gynnat 
olika demokratiska inriktningar beroende av vilken tyngdpunkt som funnits vad gäller det 
kollektiva kontra individualistiska. Kravet på individualisering (vad gäller kunskaps 
inhämtande) finns i tron på utbildningsteknologin och vetenskapen. Samhällets syn på 
demokrati har även präglat läroplanerna. Läroplanen, lgr 80, uttrycker en normativ 
demokratiuppfattning med rekonstruktivistisk tyngdpunkt, som innebär en 
demokratiuppfostran mellan deltagar- och deliberativdemokratiska tendenser. 
Förutsättningarna för det delibertiva tankesättet fanns inte i det svenska samhällets och 
skolans tradition och försvann på så vis för ett tag. Demokratin blev föremål för en 
individualistisk demokratisyn under 1980-talet (SOU 1999:93).  
 
I demokratiutredningen (SOU 2001:1 s 242) står att man ”vill särskilt betona skolans ansvar 
för att förbereda de uppväxande medborgarna för ett deltagande i den stora demokratins 
frågor”. Den måste utveckla kunskaper om och insikter i konkurrerande samhälls- och 
historieuppfattningar och dess konsekvenser och själv vara en demokratisk miljö som tillåter 
oenighet. Det som gör demokratin till demokrati är inte att vi är eniga utan att vi har rätt att 
vara mötesplats för skilda kulturer och synsätt. Där kan vi utveckla en förmåga till samtal och 
en ömsesidig respekt kring frågor som binder oss samman. Hur ska vi umgås, hur ska 
samhället utformas, och hur ska vi lösa konflikter utan våld eller hot om våld?  
 
Tyngdpunkt på kunskapsförmedling, kunskapsproduktion, självförverkligande och utveckling 
håller återigen på att ändras och man eftersträvar en integrerad syn på utbildning där kunskap-  
socialisation- och självbildningsaspekterna integreras. Demokratin ställs inför stora 
utmaningar. Framväxten av samhället präglas av mångfald och globalisering. Vi blir 
medborgaren i både lokala och globala gemenskaper. Vår förmåga att förstå och handla i 
världen kräver att vi är öppna för olika perspektiv, där vi tillsammans skall skapa ett samhälle. 
Det kräver både kunskap, vilja och ett förhållningssätt, där vi kan skapa utrymme för 
gemenskaper.  
 

 ….de  universella mänskliga fri- och rättigheter måste ges en starkare ställning.     
Möjligheterna att möta ytterst allvarliga kriser, som massvält, är större när demokrati 
och fri åsiktsbildning råder. Det finns starka skäl att tro att det är med förstärkt 
demokrati i internationella sammanhang och på global nivå som en tryggare och 
rättvisare värld med större välstånd bäst byggs. När kriser hotar världen i sin helhet 
måste också demokratins räckvidd göras global. Globaliseringens omfattning är inte 
ödesbestämd utan bestämd av politisk vilja…  (SOU 2000:1. s75)  

 
Samhället idag kräver att vi arbetar med grundläggande värdena och demokratifrågorna för att 
vi tillsammans skall kunna lösa de allvarliga hot som människan står inför. Penningvärdet får 
inte ensamt styra. Det krävs andra värden för att få en hållbar samhällsutveckling. Vi måste 
även samarbeta och hjälpas åt. Detta kräver kommunikation och lärande, där vi tar och ger i 
en ständig dialog med varandra.  
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3.3.2 Demokrati och värde 
 
Normer är ett samlingsbegrepp för utsagor om handlingar som är önskvärda (rätt, plikt) eller 
icke önskvärda(=orätt, förbjudet). Man kan säga att normer är föreskrifter för hur man bör 
handla och hur man inte bör handla. Vilka normer som gäller varierar ifrån person till person. 
Värderingar kännetecknas av något eftersträvansvärt. Värden kommer från isländskan ”värdi” 
och är besläktat med ordet ”vörda”. Värdegrunden enligt läroplanen utgör fundamentet för all 
verksamhet i skolan. De är inte förhandlingsbara. Dessa värden utgör minsta gemensamma 
nämnaren. Staten har angett principerna medan innehåll och vägar till målen avgörs på lokal 
nivå. Skolan uppdrag är att förmedla och förankra samhällets grundläggande värderingar, 
samtidigt som man förmedlar kunskap. Det innebär att de fungerar som orienteringsmärken i 
skolan att använda i en komplex verklighet och gör den hanterbar i både tanke och språk. Etik 
är den enskilda människans inre tankesätt våra innersta värderingar, våra föreställningar om 
det goda och vårt förhållningssätt till livet. Medan moral gäller normer och värden som 
människor kan enas om, som grundläggande för rättvisa och solidaritet i samhället. Moral är 
mer människans praktiska handlande (yttre). Det är viktigt att skilja dem åt för att etiken 
måste alltid prövas mot moralen. Det praktiska handlandet är etikens måttstock (Orlenius 
2002). 
 
Tolkning av grundläggande värden är olika beroende på filosofiska ståndpunkter som politisk 
åskådning. Exempelvis ger den liberala traditionen mer en negativ rättighet som frihet från 
något och sätter fokus på individens rättighet. Medan kommunitarismen är en positiv rättighet 
som betonar frihet till något som exempelvis det goda livet och fokuserar på individen som 
samhällsmedborgare. En del postmodernister hävdar att det inte finns några absoluta värden 
utan enbart sociala konventioner och värden som utvecklats i samspelet mellan människor i 
olika sociala grupper. Idag kan man säga att vi lever någonstans mellan det moderna 
samhället och det postmoderna. Det moderna samhället som tagits upp tidigare präglas av 
förnuftet, ordning och rationalism. Detta har ersatts av olikheter, mångfald och subjektiva 
sanningar. Att vara ung i gränslandet till det postmoderna samhället innebär att man måste 
alltmer skapa och finna sig själv oberoende av traditioner och kultur. Detta bör utmana skolan 
idag till att ge eleverna möjlighet att ta eget ansvar, stimulerar till samarbetsförmåga och 
utveckla en egen ”inre kompass” (Orlenius 2002). 
 
 
 
3.3.3 Demokrati i undervisning 
 
Skolan har ett ”dubbelt uppdrag” att fostra till aktiva samhällsmedborgare i gemenskap och 
samtidigt utveckla elevers personlighet, identitet och kunskaper. Vi vill se det dubbla 
uppdraget som en integrerad helhet. Men det finns en risk som Lena Fritzén (2003) skriver 
om, att skolan uppfattas just dubbelt i meningen av två skilda delar eller aspekter av 
verksamheten och integreras inte med varandra. Där diskussionen gärna kan bli en 
”kunskapsskola” eller en ”medborgarskola”. Hur man vill se på detta i skolan är beroende av  
de samhällsförändringar som sker.  
 
Skolans demokratiska uppdrag är att erövra, fördjupa och förstärka demokratin. Uppdraget 
består av olika delar som är beroende av varandra. En del handlar om att utveckla elevernas 
kunskap om demokrati och värdegrund. Den andra delen handlar om att skolan skall verka i 
demokratiska arbetsformer. Den tredje delen handlar om att fostra demokratiska 
samhällsmedborgare som kan leva i ett demokratiskt samhälle. 
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I skolan har demokrati ofta rört sig om hur utbildning skall kunna kompensera för ojämlikhet, 
möjligheter till inflytande som föräldrar - och elevinflytande och möjlighet att välja utbildning 
och undervisning utifrån egna behov och intressen. Det har talats lite om centrala pedagogiska 
frågor som gäller innehåll och arbetsformer i konkreta pedagogiska situationer. Lena Fritzén  
(2003 s. 68) skriver att det finns mycket att vinna, både i tid och kvalitet, genom att integrera 
kunskap, normer och värden till en helhet i den pedagogiska situationen. Skolverket menar att 
skolors demokratiska uppdrag främst handlar om att utveckla ”demokratisk kompetens” hos 
eleverna (Skolverket 2001; Utbildning demokrati 2003).  
 
Demokrati skall genomsyra hela skolan och fungera som ett ”kitt” som binder samman 
verksamheten. Men vad är demokratisk undervisning? Med växande pluralism blir 
innebörden i centrala värdebegrepp som solidaritet, frihet, ansvar, tolerans, människans 
egenvärde allt svårare att relatera sig till på ett sätt som delas med andra i ens eget vardagsliv 
eller samhällsliv. I skolplanen finns värdegrunden som ett viktigt inslag. Hur kan man se på 
möjligheten att närma sig skolans uttalande värdegrunden i den faktiska verksamheten på ett 
sätt som skulle kunna ge den ett verkligt innehåll och därmed en sammanförande funktion, i 
skolan och i dess funktionella anknytning till samhället som helhet?  Undervisning i 
värdegrundsfrågor borde handla om vad är det rätta, vad som är det goda eller visionen om 
det goda livet, där argumentationsträning och kritisk reflektion är viktiga inslag och inte bara 
normöverföring. Skolverket skriver att viktiga delar av en elevs demokratiska kompetens 
innebär att kunna reflektera kring, känslomässigt bearbeta, förhålla sig till och agera utifrån de 
grundläggande demokratiska värdena (värdegrunden). Att utveckla förmågan att själv ta 
ställning i olika frågor liksom att delta i samtal och förstå skälen för sina egna och andras 
ställningstaganden liksom att delta i och/eller påverka demokratiska beslutsprocesser. Barns 
och ungas demokratiska kompetens är en del av och en förutsättning för deras livslånga 
lärande, deras sociala utveckling och hälsa (Skolverket 2001 ).  
 
Vad vi kan se är att läroplanernas övergripande mål och värdegrund har i allt större 
omfattning tagit sin utgångspunkt i så kallad deliberativ demokrati. Demokratisk kompetens 
kommer till utryck i interaktion med andra och kvalitén bestäms av mer kontextuellt bestämda 
villkor som hur eleverna förhåller sig till varandra och till uppgiften. Kompetensen utvecklas 
genom samtal kring motstridiga värden och komplicerade demokratiska och moraliska 
problem som kan värderas utifrån hur demokratiskt samtalet har varit. 
 
 
 
3.3.4 Deliberativ demokrati 
 
Begreppen deliberation och deliberativ betraktas som nyskapande även om innebörden i 
begreppen inte är det. I nationalencyklopedin beskrivs orden jämfört med ord som 
överväga/överväganden, överlägga/överläggning samt rådslagning. Centrala deliberativa 
principer är att diskussionerna bygger på deltagarnas moraliska och intellektuella kvaliteter, 
där ömsesidighet, ansvartagande, universalistiskt synsätt och rättvis procedur är viktigt.  
 
Deliberativ demokrati sätter kommunikationen, samtalet, i centrum. Den goda 
kommunikationen är meningsskapande, men meningsskapande är samtidigt beroende av varje 
enskild deltagare och behandlat innehåll, situation och kontext. Ett grundläggande argument 
för utbildning som ömsesidig kommunikation är att den skapar förutsättningar för och 
förstärker vars och ens språkanvändning i vid mening, kommunikation som social 
handledning. 
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Den goda meningsskapande kommunikationen innehåller två dimensioner som i sig 
överlappar varandra, delvis är integrerade i varandra. Dessa två dimensioner kan benämnas 
lärande eller kunskapsbildning samt omdömesbildning. Omdömesbildning inbegriper lärande, 
men är primärt riktad mot moraliska och politiska dimensioner som kan betecknas med 
värdering, ställningstagande och beslutsfattande på grundval av kunskapsbildning. Den goda 
meningsskapande kommunikationen kan på så vis ses som ett av de centrala uttrycken för 
skolans demokratifostran eller som levd demokrati. Skolan är vars och ens kommunikativ 
gemenskap inom vad som skulle benämnas skolan och klassrummet som svag offentlighet 
(Englund 2007a).  
 
Deliberativa samtal är samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra med 
”en strävan efter att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, öka argument 
och värdera samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att fina värden och normer som 
alla kan enas om” (Englund 2000 s.5). Grundtankarna i den deliberativa demokratin går 
tillbaka till den amerikanska pedagogiska filosofen och pragmatismen John Dewey. För 
Dewey är människans möjlighet att erfara en grundläggande utgångspunkt för mänskligt liv, 
människan är helt enkelt ett erfarande väsen. Människan erfar genom att handla i världen och 
formas på så sätt av sina erfarenheter samtidigt som världen formas av människans 
handlingar. Det är genom att pröva våra tankar, att reflektera över vår erfarenhet som vi kan 
skapa mening. Erfarande och tänkande bär med sig en rörelse framåt, vidare in i en process. 
Dewey menar att produkt och process kan ses som olika steg i samma process. Individen 
skapas genom interaktion med samhället och samhället uppstår och utvecklas i interaktion 
med sina medborgare. Meningsskapandets innebörd består i att tydliggöra relationer och 
sammanhang kring en aktuell frågeställning och att reflektera över de olika 
handlingsalternativens skilda konsekvenser. Ytterligare en aspekt av handlingsbegreppet är att 
varje handling inbegriper ett val. I varje val ingår ett etiskt ställningstagande. Dewey ser 
därför utbildning som social handling. Den sociala handlingen framstår ur sociala processer 
och delade värderingar ( Wahlström 2007). 
 
Begreppet har sedan allteftersom tagit form inom amerikansk statvetenskap samt inom 
samhällsfilosofi bl.a av den tyska sociologen och filosofen Jurgen Habermas. Med Habermas 
teori ges den deliberativa demokratin ett mikrofundament som innebär ”att det först när 
individens autonomi har säkerställts och deras frihet respekteras som det finns grund för 
kompetens som krävs för att vara en rationell diskussionsdeltagare” (Englund 2000 s5). En 
fungerande deliberativ demokrati förutsätter emellertid medborgare med väl etablerade 
deliberativa attityder. Ett samhälle som vilar på den deliberativa demokratins idéer är ett 
långsiktigt projekt.  
 
5 karakteristika i deliberativa samtal /deliberativ kommunikation. Deliberativa samtal innebär 
samtal: 

a. där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme 
b. tolerans och respekt för den konkreta andra: det handlar bl.a om att lära sig lyssna på 

den andres argument 
c. med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone 

komma till temporära överenskommelser (även om icke-överensstämmelser 
föreligger) 

d. där auktoriteter/ traditionell uppfattningar kan ifrågasättas 
e. utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem 

respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av 
läraren. 
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a-c är den inre kärnan. Det är viktigt att skapa en diskursiv situation. Trots att skilda synsätt 
skapas finns en gemensam diskussion, som utvecklar den studerandes omdömesbildning. 
Läraren har här en avgörande roll att skapa utrymmen för sådan diskussioner. Skolan är ett 
offentligt rum där pluralism har företräde. Värderingar och synsätt som bärs med hemifrån 
ifrågasätts. I a-d är lärarens roll central vad gäller ledning, makt, ansvar och omdöme 
(Englund 2007b s 155 –156).  
 
Habermas demokratitolkning är varken statscentrerad eller individcentrerad utan 
samhällscentrerad. Hur väl utvecklat ett samhälle är i demokratisk mening beror på hur stark 
detta samhälles politiska offentlighet är. Det handlar om hur medborgarna med hjälp av 
kraften i det bättre argumentet försöker övertyga varandra om hur de skall organisera sitt 
gemensamma liv. Medborgarna använder sin positiva rätt till ett instrument att reglera sitt 
gemensamma liv. Medborgarna stiftar i princip de lagar som de själva skall lyda. I modern 
demokratisk livsform är ingenting givet eller absolut utom möjligen individens rätt att delta i 
det politiska livet (Carlheden 2007).  
 
Christer Fritzell har i sin rapport ”Pedagogisk praktik som demokratiska samtal” (2003a) 
närmat sig detta synsätt i en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell. I denna modell lägger 
han in kommunikativa och diskursiva kompetenser, som utvecklar eleven till att själv bilda 
kunskap och kultur. Kompetensen speglar även sociala relationer. Det innebär att 
kompetensutveckling handlar även om förändringar i sociala relationer. Han menar att 
demokratisk kompetensutveckling i skolan förhåller sig nära demokratiseringsprocesser i 
samhället som helhet. Kompetens har en funktionell innebörd genom att människors 
handlande avser att tillgodose särskilda krav och villkor i sociala och kulturella relationer, 
som ingår allmänt i samhället i stort. Beroende på hur den pedagogiska praktiken ser ut vad 
avser demokratisk struktur kommer olika bidrag att ges till det demokratiska lärandet och den 
demokratiska sociala integrationen. Det är då viktigt att veta vilka ramar och resurser som 
villkorar de pedagogiska uttrycken för demokratisk kompetens. Detta görs genom att 
prövning sker på argumentativ basis där de faktiska förhållandena utgörs av personliga 
uppfattningar och föreliggande normer. Följande principer gäller universalitet, alla berörda 
omfattas, revesibilitet mellan deltagarna och reciprocitet erkännande av varandras rätt att 
ställa anspråk. Det handlar om någon sorts diskursmoral eller socio- moralisk kompetens, där 
man avser människors förmåga att nå välgrundade övertygelser i fråga om social och 
individuell rättvisa i mer allmän mening. En central aspekt av den socio- moraliska 
kompetensen är att samtalsparterna möts med respekt och opartiskhet, den andres synsätt ges 
moralisk status,samt öppenhet och främst villighet att ändra ståndpunkt inför bärande 
argument och en möjlighet att nå enighet( Frizell 2003a). 
 
Det man kan fråga sig är hur väl dessa beslutsprocesser fungerar och på vilken grund 
ställningstagande sker. Frågan återstår om eleverna klarar att föra ett sådant processinriktat 
samtal med en moralisk kompetens i att grunda sina resonemang i principiella 
ställningstagande om det allmänt bästa. 
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3.3.5 Demokratisk moralutveckling 
 
Demokratiskt lärande är en form av utveckling av socio- moralisk kompetens. För att kunna 
belysa vad som är bättre eller sämre har vi använt oss av den teori om moralutveckling som 
Christer Fritzell (2003) har använt sig av för att bedöma demokratiskt lärande. Teorin har 
utvecklats av Lawrence Kohlberg. Man kan känna igen Jean Piaget stadieutveckling på 
kunskap och lärande. Kohlbergs moralutveckling är i tre nivåer om vardera två steg från mer 
egoistiska till mer socialt grundade handlingsmönster.  
 
Kvalitetsnivå 1. Deltagarna baserar sitt handlande på oreflekterat regelföljande och strategisk 
anpassning i avsikt att uppnå egna vinster och undvika bestraffningar. Formella auktoriteter 
åtlyds när så är lämpligt för att tillgodose egna intressen. Regler uppfattas som relevanta 
endast i sina konsekvenser. Alla andra antas fungera likadant som man själv blott i avsikt att 
tillfredställa egna behov och önskningar. Grundtanken blir här att på denna elementära nivå 
har social rättvisa och solidaritet ännu inte etablerats som vägledande mönster. (Frizell 2003a 
s.45). 
 
Kvalitetsnivå 2. Det sociala sammanhanget blir här viktigt, men inledningsvis som en yttre 
form av beteendeförväntningar och sanktioner. Deltagarnas handlande baseras på ett antaget 
mönster av givna sociala roller och gemensamma förväntningar på en önskvärd anpassning 
till dessa. Regler ska efterlevas av alla för att allt ska bli så bra som möjligt för alla. Plikt och 
lojalitet såväl som socialt tryck är centralt, liksom ett accepterande av de föreliggande normer 
som måste gälla för alla. Insikt om sociala innebörder kan också ta sig i uttryck i medvetet 
rollspel eller lek med enskilda normer. (Frizell 2003a s. 46). 
 
Kvalitetsnivå 3. Deltagarnas handlande baseras på ett ömsesidigt erkännande av allmänna 
rättigheter, grundläggande värden och universella principer, vilka antas vara gynnsamma för 
alla. Normer som varierar mellan grupper måste tillgodoses genom hänsynstagande till andra 
rättmätiga krav. Att handla rätt uppfattas som en fråga om att ha reflekterad insikt och 
solidarisk hängivenhet vad gäller grundläggande värden och principer. Normer behöver då 
rättfärdigas diskursivt, och svårigheter uppkommer när olika giltiga normer måste ställas mot 
varandra i en konkret situation. Till skillnad från den socialisering till etablerade mönster som 
gäller för tidigare nivå, är det här fråga om en frigörelse från sådana mönster till förmån för 
självständigt ställningstagande (Frizell 2003a s. 46). 
 
Bedömning av det demokratiska samtalet sker mot de villkor som karaktäriserar de goda 
demokratiska samtalet och Kohlbergs moralutveckling.  Moralisk utveckling kan ses som 
sociomoraliska kartor, som tillåter alltmer kvalificerat handlande. De deliberativa kriterierna 
har en växande relevans över de tre kvalitetsnivåerna. Man skulle se dessa steg som en form 
av demokratisk utveckling eller förhållningssätt i en kontext av socio- kulturella villkor. De 
olika kriterierna för deliberativa kvaliteter tas fram för deliberativt samtal, som att alla får 
delta, alla har röst, alla kan delta, alla vill delta och alla kan lära. Sedan kan man föra en 
diskussion om avstegen ifrån idealmodellen är acceptabla. Det är viktigt att påpeka att det är 
en komplex process att utveckla ett förhållningssätt som är grundat i etiska principer. I hög 
grad befinner sig både lärare och elever i nivå 1 och i viss mån i 2 (Frizell 2003a). 
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I skolans nationella utvärdering 95 sägs bl a följande om hur den etiska förmågan och 
demokratiska kompetensen skall utvärderas. Elevernas etiska förmåga framgår av om de 
upptäcker de etiska valen i olika slags situationer, om de klargör de värden som påverkar 
deras ställningstagande och vilket ansvar och vilken vilja till handling de visar med sina val. 
Elevernas demokratiska kompetens klargörs av de värdena de prioriterar. Värdegrunden i 
läroplanen är utgångspunkten för bedömning. Genom att bedöma utifrån den demokratiska 
värdebasen kan vi avgöra vad som är rätt och fel (Krantz 2003 s .96). 
 
 
 
3.3.6 Att arrangera det demokratiska samtalet 
 
Att arrangera demokratiska samtal i undervisningen kräver utrymme. Undervisningen måste 
ge utrymme för dialog där eleverna självständigt får formulera problem, utvärdera sig själv 
och andras prestationer och demokratiska förmågor. Demokratiska samtal är 
ämnesöverskridande och ser helheter. Det kräver en konstruktivistisk kunskapssyn. Joakim 
Krantz (2003) menar att det finns en problematik i skolans ”dubbla uppdrag” att fostra till 
aktiva samhällsmedborgare i gemenskap och samtidigt utveckla elevers personlighet, identitet 
och kunskaper. Många hur (formaspekten) och vad (innehållsaspekten) i processorienterade 
kriterier och aspekter som rör argumentationens och ställningstagandenas räckvidd finns att 
utveckla vad gäller demokratiska demokratisk kompetens. Läraren tillmäts en avgörande roll 
att implementera skolans demokratiska uppdrag. Lärarna görs till strukturens skapare. Ofta 
omsluts eleverna av de demokratiska värderingarna men att skolan brister i sitt uppdrag att 
lära och tillämpa det (Krantz 2003). 
 
Att utveckla demokratisk- och etisk förmåga är något som sker successivt och måste tränas. 
För människan är denna process något som pågår hela tiden. Vi står jämt inför olika val under 
vår livstid. Förhoppningsvis kan vi utveckla etiska ställningstaganden som bidrar till att vi får 
ett miljömässigt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Där vi värnar om att alla har en röst, 
alla får delta, alla kan delta, alla vill delta och alla vill lära. Problemen är inte bara lokala utan 
även globala och hänger ihop. Vetenskapen har inte alla svar. Det kräver delaktighet och 
ansvar ifrån hela mänskligheten (Fritzell 2003b). 
 
 
 
3.4 Från kunskap till handling 
 
 
Det vi kan se i vårt samhälle idag är att trots vi har kunskaper om hållbar utveckling har vi 
svårt att tillämpa våra kunskaper. Det finns flera hinder som ligger på individuell nivå i form 
av vanor, traditioner, social tryck, organisatoriska. De nya kunskaperna passar inte in i vårt 
samhällssystem. Det fordrar förändringar som bryter mot existerande handlingsmönster och 
rutiner och samhällssystem. För att förstå elevernas handlingsmönster är det viktigt att även se  
vilket samhälle vi lever i.  
 
För att eleven skall kunna tillämpa de kunskaper som hon fått om hållbar utveckling och 
demokratisk kompetens menar vi att det kräver att flera villkor är uppfyllda. Här stödjer vi oss 
på Hedin och Svenssons (1997) modell från kunskap till handling. 
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Modellen har arbetats fram tillsammans med ett antal lärare från olika högskolor och 
universitet som träffats och diskuterat den pedagogiska verksamheten och sammanställt de i 
en bok ” Nycklar till kunskap”. Villkor för att kunskap sker till handling (Hedin & Svensson, 
s 103): 
 

1. För att man ska kunna använda en ny kunskap i handling krävs att man: 
- tar in information 
- förstår information 
- accepterar att informationen är av praktiskt värde för en själv 
 
2.   För att man ska ändra sitt handlingssätt krävs att man: 
- försöker använda den nya kunskapen i vardagen 
- har uthållighet och får uppmuntran då man prövar handlandet 
 
3. Det kräver vidare att man orkar stå fast vid det nya handlingssättet under en längre 
period 

 
Det man kan se är att för att tillämpa nya insikter och nya tankar krävs stöd från omgivningen 
och handlingsutrymme. Det tar även tid och ork. Att få ett nytt handlingssätt kan ta flera år. 
Det första steget kan vara att man gör något för att få en positiv reaktion från omgivningen. 
Ofta visar man det nya handlingssättet när någon betydelsefull person ser på. I nästa steg 
kanske man gör handlingen för att få en positiv relation till den man lärt sig av och gärna vill 
bevara denna positiva relation. För att verkligen ta till sig ett nytt handlingssätt kommer vi till  
tredje steget nämligen att internalisera handlingssättet, dvs infoga det i det egna 
värderingssystemet så att man gör det för att det känns riktigt och naturligt (Hedin & 
Svensson, s 104). 
 
Att få in hållbar utveckling och demokrati i undervisningen kräver medvetenhet av lärarna om 
vad de olika begreppen innebär och står för. Utan ett rätt förhållningssätt är det svårt att 
utveckla kunskap hos eleverna som ger demokratisk kompetens som ger kunniga medborgare 
som aktivt deltar i samhällsdebatten om hållbar utveckling. Samhället bör även ge eleverna 
möjligheter att använda sina kunskaper i vardagen och vara föredöme för våra ungdomar. För 
att få en förståelse kring detta har vi valt att undersöka hur lärare förhåller sig till demokrati 
och kunskap för att utveckla elevernas demokratiska kompetens och ett lärande mot hållbar 
utveckling 
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4. Metod 
 
 
4.1 Metodval 
 
I denna undersökning har vi använt oss av en typ av kvalitativ intervju som kallas för semi- 
strukturerad. Tyngdpunkten ligger på intervjupersonens egna uppfattningar, synsätt och 
redogörelser, där anpassning av frågorna har skett efter vad intervjupersonen har funnit vara 
relevant och riktigt. Flexibiliteten har varit viktig under intervjun, där anpassning har gjorts i 
det specifika fallet utifrån vad som krävts av situationen för att få intervjun så bra som möjlig 
(Bryman 2002).  
 
Valet av undersökningsmetod grundar sig på att vi vill få kunskap om hur lärare uppfattar och 
tolkar demokratiuppdraget mot hållbar utveckling. Kvalitativa intervjuer ger oss en möjlighet 
att förstå och hitta mönster och se hur lärare uppfattar och tolkar det demokratiska uppdraget i 
sin sociala verklighet. Kvantitativa data utgår mer ifrån en yttre och objektiv verklighet, som 
ger mer standardiserade samt valida och reliabla data. Vi bedömer denna form av data därför 
ointressant i vår studie därför vi vill tolka den sociala verkligheten utifrån lärarnas egna 
perspektiv.   
 
Vår teoretiska bakgrund tar sin utgångspunkt på källor som böcker, statliga och 
internationella överenskommelser, undersökningar, styrdokument och artiklar kring hållbar 
utveckling och demokrati. Förberedelse inför intervjuerna har skett genom inläsning av 
litteraturen. Frågorna har formulerats främst utifrån våra frågeställningar och teori. 
 
 
 
4.2 Urval 
 
 
Intervjuer sker med en så kallad tillgänglig grupp (Bryman 2002). Det innebär helt enkelt att 
intervjuer har gjorts med de personer som är tillgängliga och vill bli intervjuade på de skolor 
vi har valt ut. Urvalet har skett utifrån de kontakterna med lärarna vi haft på skolan. 
Intervjugruppen består av lärare som arbetar med elever i senare delen av grundskolan, 
årskurs 6-9. I undersökningen ingår två skolor från olika kommuner. Vi har ingen vetskap om 
lärarnas förkunskaper. Det innebär att vi får en stor variation och inblick om hur just dessa 
lärare förhåller sig kring dessa frågor.  
 
Här följer en kort presentation av våra intervjupersoner som arbetar som lärare för den senare 
delen av grundskolan, 6-9 : 
 
Person A är i 40-årsåldern undervisar i hem- och konsumentkunskap och arbetat ca 10 år. 
 
Person B är i 50-årsåldern undervisar i svenska/so och arbetat i ca 30 år som lärare. 
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Person C är i 30-årsåldern undervisar i Ma/no och har arbetat i ca 10 år 
 
Person D är i 60-årsålder undervisar i no -ämnen och arbetat som lärare i ca 30 år. 
 
Person E är i 40-årsåldern undervisar i textilslöjd och har arbetat i ca 20-år som lärare. 
 
Person F är i 30-årsålder undervisar i so -ämnen och har arbetat i ca 10 år. 
 
 
 
4.3 Genomförande 
 
Undersökning är genomfört på två grundskolor i olika kommuner. Båda skolorna är ganska 
stora och förhållandevis kulturellt homogena. Informanterna är sex högstadielärare som 
undervisar både i NO, So, språk och praktiska ämnen. 
 
Vi informerade lärarna om vårt arbete och frågade om de vill ställa upp på våra intervjuer. 
Alla utom en svarade” ja”. Tidpunkter för våra träffar bestämdes enligt lärarnas önskemål och 
intervjuerna utfördes inom 3 veckor. Under våra intervjuer utgick vi ifrån en intervjuguide 
med olika frågor. Se bilaga 1. Frågornas utformning och insamlig av data gjordes i enlighet 
med uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Intervjuerna genomfördes endast med intervjuaren och lärare, för att kunna få fram ett avspänt 
samtal. Intervjuerna tog cirka en timme. Svaren har registrerats genom ljudinspelning. 
Närvaron av bandspelaren kan ha påverkat de svaren som registrerades och därmed minskat 
spontanitet. Men detta har underlättat och preciserat tolkningsmöjligheter. 
 
Vi har använts oss av respondentvalidering vilket enligt Bryman (2002) innebär att man 
rapporterar resultat till de personer som ingått i intervjuerna, som är en del av den sociala 
verkligheten som studeras. Dessa personer sedan bekräftar att forskaren uppfattat verkligheten 
på ett riktigt sätt. Det innebär att intervjupersoner har informerats om undersökning resultatet, 
och fått möjlighet att kommentera våra uppfattningar av deras svar. 
 
 
 
4.4 Etiska övervägande  
 
Respondenterna tillfrågades i god tid före intervjutillfället om de vill delta i denna 
undersökning. I vår kontakt med de har vi utgått från individskyddskravet, som kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. (2008-05-04). Dessa krav är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfyllde vi genom att informera undersökningsdeltagare om 
undersökningens syfte och genomförandet. De fick veta att undersökningen handlar om 
hållbar utveckling och demokrati. Vidare har vi informerat dem att deras deltagande är 
frivilligt, samt att de har rätt att avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. Vi fick 
deltagarnas samtycke, de bestämde själva om sin medverkan i undersökningen.  
 
För att uppfylla konfidentialitetskravet kommer vi att förvara alla personuppgifter på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  
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Alla uppgifter om identifierbara personer skall lagras och avrapporteras på ett sätt som kan 
omöjliggöra att enskilda personer kan identifieras av utomstående. Alla insamlade uppgifter 
kommer vi bara att använda för forskningsändamål (nyttjandekravet). 
 
Anonymitetskravet svaras upp till genom att skolan, respondenternas namn och vilken 
kommun skolan ligger i inte namnges, utan bara ämnet och cirka antal verksamma år som 
respondenten representerar. 
 
 
 
4.4 Bearbetning 
 
Analysen är inget isolerat stadium utan har genomsyrat hela intervjuundersökningen. Under 
intervjun har anteckningar förts och efteråt har intrycken och en vidareutveckling av 
anteckningarna skrivets ner. Alla inspelade intervjuer har transkriberats till skriftlig form 
vilket inneburit totalt trettien A4-sidor. Det transkriberade materialet har sedan analyserats 
kontinuerligt efter att intervjuerna har gjorts. Analysen har gjorts gemensamt. Analysen har 
koncentrerats och lyft fram relevant information som har använts i jämförelse med varandra.  
Analys och bearbetning har skett utifrån ad hoc dvs. olika angreppssätt och teknik för att 
skapa mening (Kvale 1997). Vi har använt oss av intervjuguidens övergripande rubriker 
kunskap, samtal, hållbar utveckling och demokrati för att bearbeta våra svar. Dessa rubriker 
bygger på den teoretiska delen, som visar att de är viktiga delar i den demokratiska kompetens 
som krävs för hållbar utveckling. För kunskap har etik och moral varit vägledande, samt 
undervisningsprocessen. I demokratisk kompetens har förståelsen, dialogen och 
kommunikationen varit centrala. För hållbar utveckling har förståelsen och vilka färdigheter, 
som är förknippade med detta begrepp varit viktigt. Vi har sedan jämfört deras berättelser 
med varandra för att identifiera gemensamma teman och återkommande ord, men även låtit de 
berätta själva utifrån sitt egna sätt att se på det och beskrivit det i resultatdelen.   
 
 
 
4.5 Reliabilitet och validitet 
 
 
Validitet och reliabilitet sammankopplas med mätningar som i större grad berör kvantitativ 
forskning. Enligt Bryman bör inte en kvalitativ forskning lägga så stor vikt vid hur mätbar 
forskning är, i och med att i kvalitativa undersökningar är tolkningar mer betydelsefulla än 
mätningar. Men vi kan ändå säga att den interna validiteten i våra resultat är bra. All 
information samlades i enlighet med uppsatsens syfte, och våra problemställningar.  
 
Genomförandet av intervjuerna gjorde vi själva vilket ökar tillförlitlighet i vårt resultat. I och 
med att vi använde oss av respondentvalidering, har tillförlitlighet stärkts ännu mer. 
Respondentvalidering innebär att man rapporterar resultat till de personer som ingått i 
undersökningen, som en del av den sociala verkligheten som studeras. Dessa personer sedan 
bekräftar att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktig sätt.  
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5. Resultat & analys 
 
 
 
 
I detta kapitel återges delar av de intervjuer som genomförts med sex olika lärare i årskurserna 
6-9. Sammanställningen har gjorts utifrån uppsatsens tre frågeställningar för att redovisa de 
olika åsikter och kunskaper som anknyter till dessa. Första delen tar upp lärarnas syn på de 
epistemologiska villkor som hållbar utveckling ställer på undervisning. 
Den andra delen beskriver hur lärarna arrangerar lärande för att skapa demokratisk 
kompetens. Tredje delen tar upp hur lärarna ser relationen mellan demokratisk kompetens och 
hållbar utveckling. 
 
 
 
5.1 Kunskapssyn och förhållningssätt 
 
 
5.1 .1 Berättelser kring kunskap 
 
5.1.1.1 Resultat 
Samtliga intervjuade lärare har angivet att kunskap är viktigt verktyg för att klara sig i 
framtiden och att förstå sig själv och omvärlden.  
 
    ..ska vi säga att de skall klara sig i framtiden.. jag tycker det är väldigt viktigt för deras eget bästa ( Person D) 
 
    Den är viktig för att ta ställning måste man veta och att göra rätt val på så sätt är den viktig (Person C) 
 

   .. kunskap en förutsättning vilken person du är i världen...om du inte vet.. kan du inte benämna dig själv och 
de saker runt omkring dig då finns du inte...kunskap är att identifiera dig själv...det är en del av din person 
(Person B) 

 
Alla tycker att eleverna måste ha en baskunskap och en mognad för att sedan kunna reflektera 
och diskutera.  
 
 ..man måste vara någon typ av basförmedlare  (Person A) 
 
Alla tycker kunskap är föränderligt och behöver diskuteras och ifrågasättas för det finns olika 
perspektiv på det.  
 
 ..naturligtvis finns det faktakunskaper …men kunskap är mycket mer ...finns inte bara ett rätt utan bara olika    
 alternativ  ( Person E) 
 
En av lärarna person B har även uttryckt att det är betydelsefullt med ett positivt 
förhållningssätt och förväntan på eleven.  Kunskapsutveckling måste ske under trygga former 
och att läraren ses som en vägledare. 
 

..Grunden skall vara att man har ett positivt förhållningssätt och lärarens attityd skall vara att eleverna är 
positiva till att lära, de vill utvecklas ( Person B) 

 
 .. jag hjälper dem att öppna dörrar så att de lär sig själva ( Person B) 
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 .. det är genom dialog hela tiden, respekt och integritet för barn och människor.. ( Person B) 
 
I frågorna om vilka kunskaper och färdigheter som kommer att främja hållbar utveckling i 
framtiden har de flesta tagit upp betydelsen att veta att valen man gör påverkar och får 
konsekvenser. Sedan har de nämnt olika färdigheter förknippat med detta som kritiskt 
tänkande, självkännedom, språk att tas sig fram i världen, engagera sig, medvetenhet kring 
miljö, etik och moral samt baskunskaper i no-ämnen.  
 
 kunskap om valen man gör ..att ens val påverkar …..påverkar inte bara sig själv utan påverkar andra mer eller 
mindre (Person A) 
 
.att de har en framtid som de tror på ..att man har möjligheter att själv styra…att ta ansvar. mina val får 
konsekvenser...positiva eller negativa..  (Person A) 
 
.de kritiska tänkandet är viktigt…vad jag gör idag får  konsekvenser imorgon (Person F) 
  
.. färdighet har mycket med självkännedom...och språk att tas sig fram i världen  (Person B) 
 
..engagera sig…medvetenhet kring miljöfrågor ..och kring etik och moral.. (Person E) 
 
..dels tror jag det är mycket baskunskaper inom no -ämnena ..kan ta ställning där …även tänker jag hälsa 
matlagning .. att man hela tiden kan göra ett val ..(Person C) 
 
Samtliga är enade att hållbar utveckling bör tas upp i alla ämnen, dock en del mer självklara 
som No - ämne.  Person A har utryckt att det bör även genomsyra hela skolans sätt att tänka. 
Inkludering av hållbar utveckling i lärarnas undervisning ser olika ut för olika ämnen. I 
ämnena hem- och konsumentkunskap, No och So ämnen tycker lärarna att det ingår som en 
del i ämnet. Av de som inte har det som ”en del” i undervisningen ser det mer som ett 
förhållningssätt i undervisningen, samt en av dem tycker det är svårt att inkludera det i 
undervisningen.  
 
När det gäller deras beskrivning av begreppet hållbar utveckling är utfallet mer utspritt. Det 
innebär att vi fått olika svar dvs. ingen har gett en helhetsbild men var och en har rört en eller 
flera delar som ingår i hållbar utveckling.  
 
..allting i livet och på jorden som gör att livet på jorden kan fortsätta och må bra...att vi inte använder mer än vi 
kan betala själva.. (Person A) 
 
…att man som person inte skall slösa så mycket på jordens resurser..(Person B) 
 
.. att inte ta ut mer än vad miljön tål (Person F) 
 
 ..det är biologi alltihop (Person D) 
 
..sånt som får oss att må bra (Person E) 
 
..vad man kan göra i det lilla för att få bättre förutsättningar...att leva på jorden…det behöver inte var det här 
stora det kan vara det lilla…vad jag som individ gör …. (Person C) 
 
 
 
5.1.1.2 Analys 
Lärarnas kunskapssyn är mera processinriktad och kvalitativ. Lärarna har en mer 
konstruktivistisk syn på kunskap.  
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Lärandet/processen av kunskap uttrycks som en viktig förmåga för eleverna att ha med sig 
inför framtiden.. Det sker i en dialoginriktad undervisning. Samtidigt som alla även har nämnt 
betydelsen av baskunskaper, och att de själva är basförmedlare. Detta ger uttryck för en mer 
traditionell undervisningsmetod och inslag av essentialism. Någon har även betonat 
betydelsen av lärarens roll som vägledare i en trygg undervisningsprocess. Vi anser att 
lärarnas kunskapssyn stödjer hållbar utveckling. Den tar sin tyngdpunkt i att utveckla elevers 
demokratiska kompetens utifrån ett deliberativt synsätt, där kunskap och demokrati ses som 
två sidor av samma mynt.  Detta ställer även krav på villkor och kvaliteter som kännetecknar 
kommunikationen. De kvaliteter lärarna ger uttryck för i sin kunskapssyn är reflektion, 
föränderlighet, baskunskaper/intellektuella kvaliteter, meningsskapande, överlägga, 
ömsesidighet, deltagande, kommunikativ gemenskap,  att förstärka var och ens 
språkanvändning och orientera sig i olika uppfattningar. 
 
Den kunskapssyn som lärarna uttrycker stämmer väl överens med den kunskapssyn som 
hållbar utveckling ställer på undervisningen. Eleverna skall kunna göra medvetna val för en 
hållbar framtid, samt ha ett kritiskt tänkande. De skall tränas att se olika alternativ och 
perspektiv på kunskap. Vi anser att det stämmer väl överens med de krav som finns på 
undervisning om hållbar utveckling/pluralism, som närmar sig en rekonstruktivistisk syn. Där 
eleverna skall utveckla förmågor till kritiskt förhållningssätt och att kunna värdera olika 
alternativ och bli goda samhällsmedborgare. Lärarna ger inget direkt uttryck för vilka fakta 
kunskaper som krävs mer än medvetenhet kring miljöfrågor och baskunskaper inom no -
ämnen och kunskaper att kunna göra val. Alla tycker att man skall ta upp hållbar utveckling i 
alla ämnen, men att det är mer självklart i vissa. De som inte har det som ”självklara ämnen” 
ger mer uttryck för ett förhållningssätt byggd på värdegrunden. Här kan man sakna, att man 
inte ger mer utförligare uttryck för hållbar utveckling. Där faktakunskaper ses i ljuset av ett 
sätt att organisera ett samhälle och hur de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna 
påverkas. No - och So lärarna uttrycker mer en normerande miljöundervisning än en 
undervisning om hållbar utveckling. Man har inte integrerat tillräckligt de ekonomiska, 
sociala och ekologiska perspektiven i ämnena. Hem- och konsumentkunskapslärarens 
undervisning kan mer förknippas med hållbar utveckling. Medan textilslöjdsläraren inte kan 
förknippas med någon av de tre olika miljöundervisningarna.  
 
 
 
5.1.2 Berättelser kring etik 
 
5.1.2.1 Resultat 
När det gäller vilka etiska värden som styr undervisningen är svaren mer diffusa. Denna fråga 
har ofta gett upphov till frågor vad man menar och att man inte riktigt förstått. 
Rättvisa, jämlikhet, demokrati, respekt för varandra och värdegrunden kommer ofta upp.  
 

..jag vet inte riktigt om jag fattat det.. (Person A) 
 
.goda mot varandra acceptera varandras olikheter...hur vi skall vara mot varandra-- (Person A) 

 
tänker du på värdegrunden (Person C) 
 
..föräldrarnas..(Person B) 
 
..lika värdet, rättvisa, jämlikhet (person D)  
 
..för mig är det demokrati (Person F) 
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I frågan om eleverna får reflektera mot hållbar utveckling är svaren olika. Det man märker är 
att det tycker begreppet är vagt. Förståelsen för innebörden är olika och varierar med olika 
ämnen. Någon tycker att man först måste ha baskunskaperna i no -ämnen för att kunna 
reflektera, och hållbar utveckling kommer in i senare delen av undervisningen. De som inte 
har det ”direkt” i undervisningen i hem- och konsument kunskap och no -ämnen har svårt att 
svara på frågan. Men även i no - ämnen visar att eleverna inte fått möjlighet till detta pga. tid 
och man helt enkelt varit dålig på det.  
 
    lite diskussion men inte så mycket”  (Person F) 
 
    jag har lite svårt att svara på den frågan”  (Person E) 
 

ja, jätte mycket...på olika sätt både när det gäller jämställdhet, miljö (resurshållning), kultur och hälsa. I mitt 
ämne är det så övergripande ... vi har de fyra perspektiven vi arbetar mot ..de genomsyrar allting(Person A) 
 
..hållbar utveckling är vagt…respektera andra och tolerans mot andra…bli en människa som kan leva 
tillsammans med andra, utan att slåss och göra skada, min uppgift att få kunskap om sig själv...hur man 
reagerar...vem man är (Person B) 
 
..det har jag varit jättedålig på.. (Person C) 

 
 
 

5.1.2.2 Analys 
Det saknas kunskap hos lärarna vad etisk medvetenhet innebär och vad och hur man skall 
reflektera kring detta. Det mesta handlar om värdegrunden. Etikfrågorna kopplas mer till 
normerande miljöundervisning än hållbar utveckling. Lärarna nämner var för sig bitar som vi 
anser ingår i etikfrågorna som värdegrunden, demokrati, lite diskussion, självkännedom och 
föräldrarnas åsikter. Kunskaper om etik saknas i undervisningen kring att vi har ansvar för 
nuvarande generation och kommande generationer, och det värdemässiga ställningstagande 
som måste göras utifrån ekonomiska, sociologiska och ekologiska fakta. Lärarna själva säger 
att de inte ger eleven tid för att reflektera över sin plats i världen och tänka över vad det 
innebär för dem. Även om vi kan märka att några lärare har inslag av reflektion kring hållbar 
utveckling i sin undervisning. Se nästa avsnitt om moral. Etikbegreppet kring hållbar 
utveckling är brett och innehåller många olika perspektiv. Det tror vi har till följd att lärarna 
har svårt att förhålla sig till det. Lärarna har inte själva reflekterat kring dessa frågor. Bristen 
på kunskap om vad och på vilket sätt hållbar utveckling skall ingå i undervisningen hos 
lärarna ger även svårigheter att ha ett etiskt förhållningssätt. Vi anser även skolans svårigheter 
att förena skolans ”dubbla uppdrag” (Joakim Krantz 2003) att fostra till aktiva 
samhällsmedborgare och utveckla elevernas egna kompetenser kan märkas. Där 
omdömesbildning (etikfrågor) får en lägre prioritet än kunskapsbildning i undervisningen.  Vi 
anser att lärarna inte ger ett medvetet uttryck för hur etikfrågorna kommer in i 
undervisningen.  
 
 
5.1.3 Berättelser kring moral 
 
5.1.3.1 Resultat 
Kunskap kan ge moralisk vägledning, är lärarna eniga om. Har man kunskap, kan man 
resonera med sig själv och fundera vad som är rätt och vad som är fel. 
Vidare tycker lärarna att det är viktig för elever att diskutera med andra, för då ökar förståelse 
för andras åsikter samt att man får vägledning. Det ger vägledning hur man skall handla. 
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 när de skall förklara eller försvara sin åsikt.. så kanske det väcker fler tankar … man börjar att fundera vad 
som är rätt eller fel ….” (Person A)  

 
 ju mer man lär sig i olika ämnen och tränar sig att lyssna på olika åsikter och olika sätt att göra olika saker .. 
ökar förståelsen för andra  sätt” (Person E) 
 

Det pratas om jämställdheten, miljö, hälsa, kultur, etik och moral  i undervisningen . Eleverna 
får diskutera och reflektera över dessa frågor berättar en lärare. 

 
.vi pratar om jämställdhet, miljö, hälsa och kultur, där etik och moral ingår (Person A) 
 
 

Men när det gäller elevernas moraliska mognad, tycker lärarna att eleverna ser generellt till 
sitt eget, även om de uttrycker ett moralisk ansvarstagande handlar de inte alltid utifrån det. 
De flesta menar att ideologiska uppfattningar kommer senare.  

 
..generellt ser de till sitt eget…ser inte nästa steg (Person C) 
 
..rätt så ego ...en del uttrycker ideologisk uppfattning ... men jag vet inte om de säger det för att jag skall bli 
nöjd (Person A) 
 
..de har rätt åsikt...men på något vis gäller det inte...långt till man har kunskapen och handlar utifrån den 
..sådana är vi vuxna med (Person A) 
 
..förstår att de kan göra val…det tror jag de har med sig … sått ett frö..(Person A) 

 
 
 
5.1.3.2 Analys 
Moralfrågor och kunskap ger mer diffusa svar och ger inte utryck för en etisk medvetenhet 
som tidigare belysts. Lite mer medvetenhet finns hos hem- och konsumentkunskapsläraren. 
Vilka moraliska förpliktelser vi har kring hållbar utveckling saknas förutom av tidigare 
nämnd lärare.  I och med att det saknas medvetenhet och kunskaper kring hållbar utveckling 
och etisk medvetenhet (se tidigare avsnitt) är det svårt med en moralisk kompetens. 
Kunskaperna i sig ger moralisk vägledning och värdegrunden kan vara till viss hjälp anser 
lärarna. Men människan behöver reflektera över sin plats i tillvaron och ansvar för 
samhällsutvecklingen och diskutera rättfärdiga val. Detta saknas. Undervisningen ger mer 
uttryck för en normativ miljöundervisning. Samtidigt som diskussionen visar på kvaliteter och 
att olika synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme som närmar sig ett 
deliberativt samtal. Eleverna får träna socio- moralisk kompetens men saknar etisk 
medvetenhet och fakta kring hållbar utveckling för att få en moralisk kompetens kring hållbar 
utveckling. Elevernas moralutveckling enligt Kohlbergs tre nivåer bedömer vi motsvarar nivå 
två hos de flesta eleverna, där de har insikt om sociala innebörder och normer. Men inslag av 
både nivå ett och tre finns. Vi bedömer det svårt för eleverna att kunna uppnå nivå tre. Detta 
menar vi är beroende till biologi, abstraktionsförmåga, mognad och ålder. Att nå nivå 3 ställer 
stora krav på mognad, reflektion och självständiga ställningstagande. Kraven är höga. Att de 
kunskaper i hållbar utveckling som eleverna får, ger handlingsmönster direkt hos eleven 
bedömer vi som små, men lite större inför framtiden.  
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5.2 Hur lärarna arrangerar lärande för att skapa demokratisk 
kompetens 
 
 
5.2.1 Resultat 
 
Vi har i frågorna försökt belysa hur skolan gör för att utveckla elevernas demokratiska 
kompetens, vilket enligt skolverket är den främsta demokratiska uppdraget. Vi har undersökt 
hur skolan ger förutsättningar till detta. Där vi försökt belysa hur skolan ser på 
kommunikationen ur ett deliberativ synsätt.  
 
Alla lärare arbetar med att ge eleverna demokratisk kompetens genom att de får vara med, 
påverka och bestämma. Var och en av intervjupersonerna ger eleverna utrymmer för 
diskussion i undervisningen.  

 
en del kan lyssna på andra och ställa sina egna tankar och idéer lite på spets .. de inser att det finns ett annat 
perspektiv och i de tycker jag att det får kunskap …men det är inte säkert att de ändrar sin inställning … de 
kan bli ännu starkare i sin egen åsikt ..men de kan också vara att de kan ändra sig  ..och se att deras eget  inte 
var riktigt  genomtänkt och då  kan de backa … (Person A) 
 
då tror jag att de blir mer kritisk tänkande och det är de jag försöker man skall inte köpa allt som sägs utan 
måste tänka till  (Person F) 

 
Kvalité på diskussionerna varierar med gruppstorlek, ämne, ålder och mognad och påverkar 
därför kunskapsutvecklingen mer eller mindre. Många av lärarna utrycker att det flesta 
eleverna ser till sina egna behov.  

 
gruppsammansättning är alltid svårt ibland går det bra och ibland går det dåligt ..det beror på vilken 
gruppsammansättning, vilket ämne, hur de är mogna, det blir helt olika utfall på det  (Person D 

 
Alla får möjlighet att säga något, men en del vågar inte prata inför klassen. Några lärare 
påtalar vikten att eleverna även får skriva ner sina reflektioner som sedan kan visas för de 
andra skriftligt.  
 

…fånga sina tankar i skrift i första hand sedan kommer talet  .. det låter lite konstigt att tycka så att man lägger 
större vikt vid det skriftliga men jag menar alltså när man pratar då pratar man mycket kroppsspråk, signaler 
och sånt …man måste fånga tankar sin i ord och binda dem och få ut dem genom pennan sedan  har vi dialog 
runt deras tankar att de får se dem…de tycker jag det är det viktigaste att man knyter ihop de muntliga med de 
skriftliga ..och text..  (Person B) 

 
Läraren uttrycker att i dialogen med varandra och läraren ger eleven olika kunskaper man kan 
referera till och ifrågasätta. 
 

 att de utvecklas kan komma sedan dels i deras tankar och när de sitter i smågrupper…de skriver längre...eller 
pratar mer i  små grupperna och tar större ansvar i grupparbete (Person B) 

 
Alla lärarna ger utrymme i undervisningen att få träna socio-moralisk kompetens och 
kunskapsuppbyggnad i dialog med varandra. Men några uttrycker demokratisk kompetens 
endast som att eleverna får träna i klassråd även om de ger utrymme för diskussioner, samtal 
och delaktighet i undervisningen.   
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5.2.2 Analys 
 
Alla lärare vill utveckla demokratisk kompetens. Några uttrycker demokratisk kompetens på 
ett mera funktionalistiskt synsätt med klassråd etc . De andra uttrycker det på ett normativt 
sätt med ett deliberativt sätt i undervisningen. Även om samtliga lärare arrangerar 
demokratisk kompetens i undervisningen på ett mera deliberativt sätt. Alla lärarna ger 
eleverna möjlighet att få träna socio-moralisk kompetens och kunskapsuppbyggnad i dialog 
med varandra och läraren. Hur starkt ett gemensamt förhållningssätt och en kollektiv 
viljebildning är har vi svårt att tyda i våra intervjuer. Det finns inslag av att eleverna ändrar 
sig av det bättre argumentet. Vi anser att kommunikationen har en strävan mot en 
kvalificerande karaktär, där inslag av Jurgen Habermas inre kärna av de karakteristiska dragen 
i den deliberativa kommunikationen finns med. Kvalitén i kommunikationen varierar 
beroende på faktorer som gruppstorlek, ämne, ålder och mognad mm. Det är som Christer 
Fritzell (2003 a) skriver att kvalitén är beroende av hur den pedagogiska praktiken ser ut. Det 
innebär att det demokratiska lärande och sociala integrationen hos eleverna blir olika 
beroende av vilka ramar och villkor som styr de pedagogiska uttrycken.  
 
 
 
5.3 Hur ser lärarna på relationen mellan demokratisk kompetens och 

hållbar utveckling 
 
 
För att undersöka om lärarna ser någon koppling mellan demokrati och hållbar utveckling 
ställde vi frågan hur de ser på relation mellan hållbar utveckling och demokrati, i och med att 
hållbar utveckling förknippas med konflikter mellan olika mänskliga intressen.  
 
 
 
5.3.1 Resultat 
 
De flesta ser kopplingen och tycker att demokrati är viktig för HUT. Men graden av 
övertygelse varierar ifrån mycket övertygad till någon som inte ser någon koppling alls. 
I frågor om betydelsen av demokratisk kompetens för en hållbar utveckling uttrycker några 
lärare oro inför detta för att eleverna uttrycker för mycket ego och individualism. Även 
tveksamhet inför elevernas vilja till engagemanget hos eleverna märks.        
 
       Vet inte..för ego kan bli orolig..fast å andra sidan ..det är nog viktigt att man inte tänker på sig själv.. 
        jo det är nog viktigt (Person A) 
 
        egentligen har det stor betydelse..det tror jag att de måste vara fler som engagerar sig..det är klart att väcker  
        man frågorna och gör det på ett sådant sätt som intresserar eleverna..då får man nog flera som engarerar  
        sig..vi har en jättestor roll att väcka deras nyfikenhet (Person C) 
 
När lärarna berättar hur de ser på koppling kring demokrati och hållbar utveckling kretsar det 
kring följande teman: resursfördelning, likvärdighet, värdegrunden, personlig engagemang 
och ingen koppling alls.  Men argumentationen kring kopplingen är osäker och trevande. Man 
märker att de inte själva reflekterat kring kopplingen. Det blir lite trevande när de berättar.  I 
och med att begreppet hållbar utveckling inte heller är helt klart märker man att 
argumentationen för kopplingen inte blir särskilt heltäckande för varje lärare.  
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Lärare E kopplar människans engagemang till det enda sättet att få en bra utveckling, och att 
det kräver aktiva människor. De andra lärarna har inte utryckt sig så konkret. 
 
          ..demokrati absolut på att vi ska ha demokrati på alla nivåer och att det är enda sättet att få en bra     
          utveckling, men det kräver aktiva människor som vill vara med och påverka..(Person E) 
 

         
    .. Demokrati och ser på västvärlden och uländerna skulle få lika bra som vi materiellt..skulle det vara  
     demokratiskt skulle vi ha det mer likvärdigt och jämna ut klyftorna..samma som vi skulle inte  fungera.. 
     det borde vi göra..därför viktigt med demokrati.. (Person A) 
   

 
5.3.2 Analys 
 
Förhållande mellan demokrati och hållbar utveckling bland lärarna gav olika svar och var inte 
entydiga. Nyckelord som kan tas fram är engagemang, mänskliga planet, rättvisa 
resursfördelning, värdegrunden och jämlikhet i världen. De nyckelord som lärarna ger uttryck 
anser vi är betydelsefulla. Hur demokratin kan vara en positiv kraft har man nämnt i 
engagemang, delaktighet, rättvisa, jämlikhet och genomföra det man tror på. I de svaren som 
vi har fått i vår undersökning finns viktiga ”länkar” men ingen av lärarna gav en helhetsbild 
av kopplingen. Lärarna ger inte uttryck av att miljöproblem på vår planet ses som en produkt 
av konflikter mellan olika intressen, som kan lösas genom demokratiska processer som ger en 
bra samhällsutveckling för hållbar utveckling. Lärarnas uttryck för elevernas ego kan tolkas 
som en intressekonflikt, samt att skolan har svårt att få eleverna demokratiska i frågorna kring 
hållbar utveckling. Det kan bero på olika faktorer som individkultur, samhället inte 
uppmuntrar till hållbar utveckling mm. Vi anser att kunskaperna inte är heltäckande bland 
lärarna på vilket sätt demokrati och hållbar utveckling hör samman. Det kan bero på lärarnas 
kunskapsbild om av vad demokrati är i undervisningen som skiljer sig åt. En del av lärarna 
saknar medvetenhet om vad deliberativ demokrati innebär. Kunskaper saknas även se tidigare 
resultat om etik, moral och helhetsbilden kring hållbar utveckling. Vi har tidigare beskrivet att 
lärarna tränar eleverna i sociomoralisk kompetens och kunskapsuppbyggnad i dialog med 
varandra, men att kunskap, etisk och moralisk medvetenhet saknas i frågorna kring hållbar 
utveckling. Detta försvårar givetvis kopplingen mellan demokrati och hållbar utveckling, och 
det blir därför svårt att knyta ihop dessa begrepp till en helhet. 
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6. Diskussion 
 
 
Vårt syfte var att se hur lärarna arrangerar lärande för att skapa demokratisk kompetens hos 
eleverna, samt vidare belysa hur den ger eleverna handlingskompetens inför framtiden att lära 
och förstå vad hållbar samhällsutveckling kräver. I vår undersökning finner vi att lärarnas 
kunskapssyn är processinriktad och kvalitativ, vilket ger djupinriktad kunskap som ger 
verktyg att klara sig i framtiden. Alla vill ge eleverna en form av baskunskap, vilket ger något 
att reflektera mot. Lärarna uttrycker att dialogen är viktig och även kvalitén av den, vilket ger 
möjlighet till att se olika perspektiv och kritiskt tänkande. Eleverna får vara aktiva vilket 
skapar handlingskompetens. 
 
Vad som saknas är ett etiskt förhållningssätt och vilka fakta man skall reflektera mot vad 
gäller hållbar utveckling. Frågor som är obesvarade kring detta är hur och vad skall ingå i 
undervisningen kring detta. Vi menar att begreppet hållbar utveckling måste förklaras mera 
och vilka perspektiv som skall ingå samt vilka etiska förpliktelser vi måste ha. Läroplanen är 
för allmänt hållen. Frågor som måste utvecklas mera är många bla vilket egenvärde har 
människovärdet i förhållande till hållbar utveckling, vilka grundläggande mänskliga behov 
som måste skyddas och vilken kunskap ingår i  ekonomiska, sociologiska och ekologiska 
fakta som stöd till hållbar utveckling. Detta för att lärarna och eleverna skall få en kvalitativ 
kunskap i hållbar utveckling för att kunna reflektera och värdera kring dessa frågor.  
 
Hållbar utveckling är även kopplat till demokrati. Vad och hur detta skall ske i 
undervisningen måste även tydliggöras. Vi anser att betydelsen av att aktivt delta i den 
demokratiska debatten måste lyftas fram och ses som engagemang i alla val som vi gör som 
medborgare, t.ex. när vi konsumerar, transporterar oss.(Myndigheten för skolutveckling 2004 
s.17). Deliberativ demokrati ger oss möjlighet till att se hur min egen identitet förhåller sig till 
andras i ljuset av en hållbar utveckling. Ett viktigt verktyg i det demokratiska uppdraget är 
bildning samt rätten att leva efter de värden och normer vi finner viktiga för individen och 
kollektivet. Samt att eleverna får medvetenhet i att samhällsutvecklingen begränsas av 
moraliska övervägande och att vi lever i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle där vi 
möter mångfald av levnadssätt som vi måste ta hänsyn till och lära oss hantera. Kunskap om 
att samhällsmålen inte är beständiga utan är något vi ständigt måste förhandla om måste vi 
belysa. Vi anser att man behöver mötas mera i samtal i klassrummet och träna förmågan i 
vilken betydelse mina val kan kommer att ha för andra i världen, för framtida generationer 
eller för livsbetingelserna på jorden. Samtidigt behöver eleverna få konfronteras med likheter 
och olikheter mellan sig själva och andra. Detta i ett sätt att knyta ihop demokrati och hållbar 
utveckling, där man får lära och förstå vad en hållbar utveckling kräver. Vi måste få ett 
samhälle som stöder hållbar utveckling så att våra elever får utnyttja sina kunskaper till 
handling och engagemang. Detta anser vi kan bli möjligt genom att ge eleverna och lärarna 
får utveckla sina kvalitativa kompetenser i framförallt etik- och moralfrågor kring hållbar 
utveckling och medvetenhet kring vilka faktakunskaper som behövs till detta. 
 
Skolans möjligheter till att utveckla eleverna att få träna sina förmågor till demokratisk 
kompetens som ger kunniga medborgare som aktivt vill delta i samhällsdebatten om hållbar 
utveckling är betydelsefullt och får inte underskattas. 
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Det ger hopp till en bra framtid och ett gott liv för flertalet människor på vår jord. Hållbar 
utveckling är något som vi ständig behöver arbeta med. Hållbar utveckling och demokrati är 
inte något självklart! 
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KUNSKAP                                                    BILAGA 1 
 
På vilket sätt tycker du kunskap är viktigt för eleven? 
 
På vilket sätt tycker du att undervisningsprocessen ska ske? (kunskapsförmedlande, 
problemlösande eller uppfattningar som prövas, helheter, ämnesövergripande, olika 
perspektiv etc) 
 
I vilka situationer eleven är mer eller mindre deltagande, vad det är som händer när eleven är 
aktiv, hur denna aktivitet märks och påverkar eleven? 
 
Hur ser du  på etik- och  moralfrågor kontra kunskap? 
 
Är kunskap i sig normerand/Ger kunskap moralisk vägledning? 
 
SAMTAL 
 
Får eleverna i undervisningen tillfälle att diskutera och under vilka former/ Hur ser du på 
elevernas kunskapsutveckling när de diskuterar / vilka kvaliteter har samtalet / Värderar du 
diskussionen? 
 
Får eleverna tillfälle att reflektera över ställningstagande i olika frågor mot sig själva och 
tillsammans med andra? Vilka former? /  Får eleverna reflektera mot HUT? 
 
Hur tycker du att eleverna klarar att diskutera olika moraliska problem? Utgår eleverna ifrån 
sina egna behov eller gruppens eller är det en mer rättvisegrundad hållning? Vilka etiska 
värden styr? Hur tycker du att eleverna klarar att diskutera moraliska problem HUT? 
 
Tycker du som lärare att du kan göra några bedömningar av elevernas moraliska 
ställningstaganden? Isåfall hur?  
 
Hur förhåller du dig till moraliska problem och kunskap? Vilka kriterier utgår du ifrån vid 
etiska bedömningar? 
 
 
HÅLLBAR UTVECKLING 
 
Vad är hållbar utveckling för dig? 
 
I vilka ämnen i skolan bör hållbar utveckling tas upp ? 
 
Vilka kunskaper och färdigheter bör utveckla hos elever som kommer främja hållbar 
utveckling i framtiden? 
 
Hur inkluderar du hållbar utveckling i din undervisning? 
 
Förekommer hållbar utveckling vardagligen i undervisningen eller bara under t.e.x tema 
dagar? 
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DEMOKRATI 
 
På vilket sätt tycker du att man skall utveckla demokratisk kompetens hos eleverna? 
 
Hur gör du i undervisningen för att lyckas med detta uppdrag? 
 
Hur bedömer du betydelsen av elevens demokratiska kompetens för en hållbar utveckling? 
 
Man kopplar ofta demokrati och HUT. Hur resonerar du kring den kopplingen? Hur ser du på 
den relationen? 
 
 
 
 
 


