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-a qualitative study about how teachers work with sustainable development 
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Syftet med den här studien har varit att undersöka hur lärare i grundskolans senare år arbetar 

med hållbar utveckling i sin undervisning. Jag har i teoriavsnittet valt att definiera begreppet 

hållbar utveckling och vidare även ge en beskrivning av begreppet ur ett ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt perspektiv. Inom teoriavsnittet beskrivs även människans påverkan på miljön och 

vilken roll skolan har i utbildning för hållbar utveckling. Den metod som är aktuell i den här 

studien är en kvalitativ undersökningsmetod. Lärare inom ämnet hem- och konsumentkunskap 

samt lärare inom de samhällsorienterade ämnena geografi, religion, historia och 

samhällskunskap har deltagit i en enkätundersökning. Lärarna har besvarar några större öppna 

frågor gällande hur de integrerar hållbar utveckling i sin undervisning. Vidare även hur de 

definierar begreppet hållbar utveckling. Studien visar tydligt på att lärarna arbetar med hållbar 

utveckling i sin undervisning, utefter sin egen begreppsdefinition. Samtliga lärare anser också 

att skolan har en stor roll när det gäller att få eleverna miljömedvetna.  
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1. Inledning 

Klimatförändringar, växthuseffekten, förtunnat ozonskikt, minskad biologisk mångfald med 

mera är rubriker som vi matas med dagligen genom media. Enligt min uppfattning är det 

många av oss som kan uppleva detta som skrämmande då vi inte vet vad som är sanning. I 

åtskilliga fall är det kunskapen om vår miljö som saknas vilket gör att det kan vara svårt att ta 

ställning för vad som är skrämselpropaganda eller vetenskaplig fakta. 

 

I Sverige har miljöfrågorna länge haft hög prioritet. Men sedan forskare upptäckt den globala 

spridningen har frågor om vår miljö placerats högt både på den nationella och internationella 

politiska dagordningen. Miljöarbetet i Sverige utvecklades under 1970- och 1980-talen och 

det fokuserade till stor del på att minska utsläppen till luft, vatten och mark från industrier 

och kommunala avlopp. I slutet av 1980-talet lades den första samlade miljöpropositionen 

fram och därefter har arbetet syftat till ett långsiktigt hållbart samhälle (Naturvårdsverket 

2004). 

 

Hushållen är en viktig enhet när det handlar om hållbar utveckling eftersom det ofta handlar 

om att förändra vardagliga aktiviteter mot en mer miljövänlig riktning (Skill 2006). Jag anser 

att det handlar om att göra medvetna val. Detta innebär att vi måste ge eleverna kännedom 

om vad de kan göra för att förändra situationen till det bättre. Sedan kan de själva utifrån sin 

egen kunskap göra egna reflekterande val.  

 

Enligt både läroplan och kursplan för ämnena hem- och konsumentkunskap och de 

samhällsorienterade ämnena finns begreppet hållbar utveckling med som mål. Jag upplever 

att undervisning för hållbar utveckling kan vara problematisk eftersom definitionen av 

begreppet är diffust. Av den anledningen är det intressant att undersöka hur lärare arbetar 

med hållbar utveckling i skolan. Studien som kommer att genomföras ger även ett tillfälle till 

fördjupning inom ett ämne som känns mycket angeläget, och som jag sedan har för avsikt att 

arbeta vidare med. Vilket gäller både inom ämnet hem- och konsumentkunskap och de 

samhällsorienterade ämnena, vilka är mina ämnesinriktningar.  
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2. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i grundskolans senare år, vilket innebär 

årskurs 7-9, arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning.  

 

2.1 Frågeställning 

Utifrån mitt syfte har jag valt följande frågeställningar: 

 

♦ Hur definierar läraren begreppet hållbar utveckling? 

♦ Hur arbetar läraren med hållbar utveckling i sin undervisning? 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet ges en definition av begreppet hållbar utveckling och även en beskrivning 

av hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vidare redovisas 

innehållet i några av FN:s internationella möten samt människans miljöpåverkan. Kapitlet 

innehåller även genomgång av vad läroplan och kursplan säger om ämnet. Detta kapitel 

avslutas sedan med teori gällande undervisning om miljö- och utvecklingsfrågor samt 

skolans roll i undervisning mot hållbar utveckling. 

 

3.1 Definition av begreppet hållbar utveckling 

 

  ”Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som  

  hållbar utveckling och göra det till en verklighet för människorna över hela  

  världen.”  

        Kofi Annan 

        (SOU 2004:104:31) 

 

Världskommissionen, även känd som Brundtlandkommissionen, för miljö och utveckling 

etablerade begreppet hållbar utveckling 1987. Enligt kommissionen definieras hållbar 

utveckling enligt följande: ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 



 

 
 
 

 6

kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov” (SOU 2004:104:32). 

Skildrar man det på ett annat sätt handlar det om att skapa förutsättningar för en långsiktig 

ekonomisk utveckling med god miljö och social välfärd (Miljödepartementet 2001). Hållbar 

utveckling handlar även om gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan 

kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder. I dag är världens länder mer 

sammanflätade och beroende av varandra, eftersom vår livsstil och politik påverkar och 

påverkas av andra (SOU 2004:104). Hållbar utveckling är även ett viktigt mål för EU och 

1999 skrevs målet om hållbar utveckling in i deras grundlag. Detta innebär att miljökrav ska 

föras in i alla delar av EU-politiken i syfte att främja en hållbar utveckling. EU-rådet har 

beslutat att alla viktiga förslag från EU-kommissionen måste innehålla en bedömning av 

förslagets miljöeffekter (Miljödepartementet 2001).  

 

Den bärande principen i hållbar utveckling är att ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förhållanden och processer är samordnade – de är varandras förutsättningar och stöd. Det 

hållbara samhället ska genomsyras av demokratiska värderingar. I ett hållbart samhälle är det 

viktigt att medborgarna känner delaktighet och att de har möjlighet till att påverka 

samhällsutvecklingen. Individens delaktighet och ansvar är en bestämd linje inom begreppet 

hållbar utveckling. Medborgaren ska även ha en vilja och förmåga att ta ansvar för den 

utveckling som sker i samhället. Det samhälle som vi lever i ska formas inom ramen för vad 

miljön och människors hälsa tål (SOU 2004:104). Hållbar utveckling växer fram i samspelet 

mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

(Naturvårdsverket 2008). Vid Riokonferensen 1992 enades FN:s medlemsländer om Agenda 

21, vilket är ett handlingsprogram som betonar samspelet mellan de tre delarna inom 

begreppet hållbar utveckling (SOU 2001:20). 

 

3.1.1 Hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv 

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemens 

produktions- och återhämtningsförmåga. Det handlar även om att minska påverkan på 

naturen och människans hälsa, vilket är en förutsättning för en långsiktig social välfärd och 

ekonomisk utveckling (Miljödepartementet 2001). Docent Mikael Stenmark (2000) redovisar 
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två delar gällande begreppet hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Dels den 

människocentrerade miljöetiken och dels den icke-människocentrerade miljöetiken. Den 

människocentrerade miljöetiken innebär att människans värderingar är avgörande när det 

gäller att komma till rätta med de miljöproblem som finns idag. Av den orsaken att 

värderingar spelar en stor roll när vi ska fatta beslut. Vidare menar Stenmark (2000) att alla 

människor inte reflekterar över vilka värderingar som styr deras handlingar, det vill säga 

vilken miljöetik de står för. Däremot har alla människor en moral, vilket innebär att de har en 

uppfattning om vad som är gott och ont eller när en handling är rätt eller fel. Det är viktigt att 

människan tar ställning till hur hon förhåller sig till de miljöproblem som är aktuella och som 

finns i vår omgivning dagligen. Men hänsyn måste även tas till framtida mänskliga 

generationers miljövård. Om människan godtar tanken om en hållbar utveckling, säger hon 

också ja till ett moraliskt engagemang gentemot framtida människor. Enligt 

Världskommissionen lånar människan av kommande generationers miljökapital utan avsikt 

eller möjligheter att betala tillbaka. En icke-människocentrerad miljöetik innebär att naturen 

har ett egenvärde och att miljön bör bevaras för naturens egen skull. Inom denna miljöetik 

handlar det inte om att människan måste nyttja naturtillgångarna effektivare och mer 

långsiktigt. Här handlar det om att alla helt enkelt måste lära sig att respektera naturen.  Den 

grundläggande frågeställningen inom hållbar utveckling är inte hur människan förhåller sig 

till andra människor, utan hur människan bör förhålla sig till naturen – djur, växter, arter och 

ekosystem (Stenmark 2000). 

 

3.1.2 Hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv 

Den ekonomiska hållbarheten innebär bland annat att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. En förutsättning för utveckling är ekonomisk tillväxt. Men om miljön 

försämras kan inget land uppnå en ekonomisk hållbar utveckling. Detsamma gäller om 

välståndet inte fördelas rättvist eller om det inte sker någon tillväxt i det mänskliga kapitalet 

hälsa, utbildning etcetera. Detta innebär att social utveckling är både ett resultat av och en 

förutsättning för ekonomisk utveckling. Om ett land har en positiv utveckling i ett avseende, 

exempelvis fred, säkerhet, omsorg om miljön, och detta leder till förbättringar i ett annat 

avseende, till exempel stabil ekonomisk utveckling, så finns det goda förutsättningar för 
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hållbar utveckling. Men om den ekonomiska tillväxten istället baseras på en produktion som 

försämrar miljön och hotar ekosystem eller sker på bekostnad av orimliga arbetsvillkor och 

ohälsa, så är utvecklingen inte hållbar (SOU 2004:104). Ekonomisk tillväxt måste baseras på 

kvalitetsförbättringar istället för ökad resursförbrukning, detta för att den ska kunna vara 

socialt och ekologiskt hållbar (Stenmark 2000).  

 

Enligt biologen Stefan Edman (2005) kan vi genom att göra små förändringar i vårt dagliga 

levnadssätt bidra till att minska orättvisor och miljöförstörelse. Samtidigt kan alla genom 

dessa förändringar stärka både den egna hälsan och hushållsekonomin. Förutsättningen för att 

detta ska kunna uppnås är att producenter och handeln när det gäller bilar, mat och andra 

varor och tjänster tar sitt ansvar. Detta kan innebära att de måste förse konsumenterna med 

ett hållbart utbud på marknaden. Vidare skriver Edman (2005) att: ”En systematisk satsning 

på hållbar konsumtion är samtidigt indirekt en strategi för teknikutveckling, nya affärsidéer 

och företag och en sund tillväxt av både ekonomin och jobben” (Edman 2005:12). Inom 

vardagssektorerna resor, livsmedel och boende spenderar svenska hushållen totalt cirka 90 

procent av sina disponibla inkomster efter skatt. Här kommer välfärdens materiella och 

sociala kvaliteter till uttryck. Dessa sektorer svarar för ungefär hälften av all negativ 

belastning på miljö, hälsa och privat- och samhällsekonomi. Vidare menar Edman (2005) att 

det är lätt att leverera högtidliga tal om hållbar utveckling på vår planet, men till sist landar 

ändå frågan mycket konkret i Sverige, i regeringen och riksdagens beslut. Företag, 

kommuner, universitet och skolor måste ta ställning till frågan om hållbar utveckling. Alla 

måste veta sina värderingar och attityder gällande hållbar utveckling och människan måste ha 

en vilja till vardagsnära förändringar. Detta bidrar till att avgöra världens framtid.  

 

3.1.3 Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv 

Det sociala perspektivet av hållbar utveckling lyfter fram betydelsen av att resurser, 

inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt. Viktigt är också att alla 

människor får tillgång till social service och att individen känner trygghet och delaktighet. 

Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 

mänskliga behov uppfylls (SOU 2004:104). Enligt Stenmark (2000) innebär hållbar 
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utveckling att man tillgodoser alla människors grundläggande behov. Då fattiga människor 

oftast tvingas leva på ett sådant sätt att bärkraftigheten hos de ekosystem vilka de är beroende 

av överutnyttjas. Världskommissionen anser inte att den nuvarande fördelningen av resurser 

ska vidareföras till kommande generationer, utan att en mer rättvis fördelning måste till i 

framtiden. I Riodeklarationen återfinner man samma grundsyn gällande den sociala 

hållbarheten: ”I syfte att minska skillnaderna i levnadsvillkor och för att bättre tillgodose 

behoven hos majoriteten av jordens befolkning måste alla stater och folk samarbeta i den 

angelägna uppgiften att utrota fattigdomen, vilket är en förutsättning för en hållbar 

utveckling” (Stenmark 2000:30). Detta innebär enligt Stenmark (2000), att alla människor 

har en moralisk rättighet att få sina mest grundläggande behov tillfredställda och att det är de 

rika länderna som har en förpliktelse till att aktivt eliminera massfattigdomen i världen.  

 

Många betraktar det sociala perspektivet som målet för hållbar utveckling, där alla människor 

ska kunna få sina elementära behov tillfredsställda utan att ekosystemets yttre gränser 

överskrids. Detta kan då handla om att varje människa har rätt till ett värdigt liv. I dessa ord 

kan det ekonomiska perspektivet ses som ett medel för att målet ska uppnås inom ramen för 

en miljömässigt och socialt hållbar utveckling (SOU 2004:104). 

 

3.2 Internationella möten för hållbar utveckling 

Svensk politik har hållbar utveckling som ett övergripande mål. Det innebär att alla politiska 

beslut skall utformas på ett sätt som tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga 

konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Under de senaste 25 åren har begreppet hållbar 

utveckling blivit internationellt etablerat. Detta är ett resultat av forskarsamfundet och ideella 

organisationers påverkan på folkopinion och politiker. Vidare sedan genom en större serie av 

officiella konferenser har arbetet med hållbar utveckling kommit mer i fokus. Under de tre 

senaste årtiondena kan man peka på fem milstolpar, vilka har blivit avgörande för arbetet 

gällande hållbar utveckling (SOU 2004:104). Dessa kommer att beskrivas kortfattat i det 

följande. 
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3.2.1 Stockholmskonferensen 1972 

I början av 1960-talet slog intresset för miljöfrågorna igenom och fick sitt genombrott på FN- 

konferensen om den mänskliga miljön. Denna konferens hölls i Stockholm 1972, vilket blev 

det första stora globala miljömötet i FN:s regi. Som en direkt följd av detta skapade FN:s 

generalförsamling samma år ett FN:s miljöprogram – United Nations Environmental 

Programme, UNEP. Vid det här tillfället kom samarbetet kring miljöfrågor igång på allvar. 

Begreppet hållbar utveckling hade ännu inte etablerats som ett internationellt begrepp, men 

ofta ses FN-konferensen i Stockholm 1972 som startpunken för dess framväxt (SOU 

2004:104).  

 

3.2.2 Brundtlandkommissionen 1983-1987 

The World Commission for Environment and Development är det officiella namnet på 

Brundtlandkommissionen. Denna grupp tillsattes av FN 1983 med uppdrag att analysera de 

kritiska miljö- och utvecklingsfrågorna. Ordförande i denna grupp var Gro Harlem 

Brundtland. Kommissionen publicerade sin rapport 1987, den så kallade 

Brundtlandrapporten. Rapporten gav hållbar utveckling ett internationellt genomslag och den 

betonade särskilt de tre sammanvävda aspekterna av hållbar utveckling samt den globala 

dimensionen (SOU 2004:104). 

 

3.2.3 Rio-konferensen 1992 om miljö och utveckling 

FN samlade världens ledare till en miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro, 20 år 

efter miljökonferensen i Stockholm hade ägt rum. Den överenskommelse som har blivit mest 

känd från denna konferens är Agenda 21. Det är en omfattande och detaljerad handlingsplan 

för hållbar utveckling. Handlingsplanen innehåller praktiska miljöplaner och projekt för 

forskning och utveckling av miljövård. Efter Rio-konferensen kom ett lokalt Agenda 21-

arbete igång i Sverige med mycket stor bredd. Fyra år efter konferensen hade alla kommuner 

i Sverige startat ett sådant arbete (SOU 2004:104).  
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3.2.4 FN:s millenniedeklaration 2000 

FN:s millenniedeklaration ligger till grund för tidsbundna och mätbara utvecklingsmål. År 

2000 antogs denna deklaration av världens stats- och regeringschefer. Deklarationen handlar 

om globala utvecklingsfrågor såsom fattigdomsutrotning, utbildning, jämställdhet, 

barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids, säkerställandet av en miljömässigt hållbar 

utveckling. FN vill även genom denna deklaration förstärka det globala partnerskapet mellan 

rika och fattiga länder. Fram till 2015 finns delmålet att halvera andelen människor som lever 

i extrem fattigdom (SOU 2004:104). 

 

3.2.5 Johannesburg-toppmötet 2002 om hållbar utveckling 

År 2002 hölls det ett FN-toppmöte i Johannesburg om hållbar utveckling. Vid detta möte 

slogs det fast att all utveckling måste vara hållbar och att ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter måste integreras. Resultatet av det här mötet blev en politisk 

deklaration om en genomförandeplan för hållbar utveckling. Mötet bekräftade de principer 

som man kom fram till vid Rio-konferensen, såsom fattigdomsbekämpning, hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster samt bevarande av våra naturresurser. FN har inrättat 

en kommission för hållbar utveckling, vilka har ansvar för uppföljningen av de 

genomförandeplaner som framkom under Johannestoppmötet. Dessa genomförandeplaner är 

ett komplement till Agenda 21 (SOU 2004:104). 

 

3.3 Klimatpåverkan 

Under 1900-talet har den globala medeltemperaturen ökat med 0,6 grader och det kan i 

klimatsammanhang betraktas som en stor och snabb ökning. Detta är ett av alla de tecken 

som talar för att klimatet håller på att förändas utöver den naturliga variationen. Klimatet är 

ett känsligt system och atmosfärens sammansättning är betydelsefull för klimatet. 

Atmosfärens sammansättning påverkas idag av människan genom de utsläpp av växthusgaser 

och svavel som sker, såsom avgaser från bilar, uppvärmning av hus med oljeeldning, 

framställning av el genom kolkraftverk med mera. Detta innebär att människan kommer att 

fortsätta att påverka atmosfären och i och med det även klimatet under lång tid framöver 

(SMHI 2008). För att liv på jorden ska kunna vara möjlig är den naturliga växthuseffekten en 
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förutsättning. Om denna process inte hade funnits hade medeltemperaturen på jorden varit -

18 grader istället för +15 grader, som det är idag. Växthuseffekten innebär att solen ger ifrån 

sig värme genom strålning och det mesta av denna värme reflekteras tillbaka ut i rymden. 

Men en del av den värmestrålning som solen avger absorberas i atmosfären och skickas 

tillbaka till jorden vilken då värms upp (Greenpeace 2008).  

 

3.3.1 Kyotoavtalet 

Klimatkonventionen inom FN är ett viktigt och omfattande ramverk för jordens klimat. Mer 

än 200 länder har idag undertecknat denna överenskommelse. För att jordens klimat inte ska 

påverkas på ett farligt sätt måste halterna av växthusgaser stabiliseras. Enligt 

klimatkonventionen ska detta målet nås på ett sådant sätt och i en takt att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och att andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Ett första steg mot klimatkonventionens långsiktiga mål anses 

Kyotoprotokollets innehåll vara. I protokollet åtar sig världens utvecklade länder att minska 

sina utsläpp av växthusgaser med sammanlagt minst 5,2 procent, jämfört med utsläppen 

1990, under perioden 2008-2012. Tillsammans med övriga EU-länder undertecknade Sverige 

protokollet i maj 2002, vilket innebar att Sverige var bland de första industriländerna att göra 

detta (Naturvårdsverket 2008). USA har dock ännu inte undertecknat Kyotoprotokollet 

(Miljödepartementet 2008). Edman (2003) menar att amerikanarna måste på sikt tvingas att 

ansluta sig till Kyotoavtalet. Detta främst för att USA, med sina drygt fyra procent av 

världens befolkning, släpper ut 25 procent av all koldioxid som värmer jorden. Vidare anser 

Edman (2003) att USA:s delaktighet är en förutsättning för att världen ska klara av det riktigt 

långsiktiga målet med att minska utsläppen av växthusgaser. 

 

3.3.2 Människans påverkan på miljön 

Människan har stor del i den förhöjda växthuseffekten i och med den industriella 

revolutionen. När människan började med att förbränna fossila bränslen såsom kol, olja och 

gas ökade utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Resultatet av detta blir att dessa gaser 

lägger sig som ett lock kring jorden och mer värmestrålning reflekteras tillbaka till jordytan. 

Kontentan blir desto mera växthusgaser, än varmare blir det (Greenpeace 2008). Det är den 
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förstärkta eller förhöjda växthuseffekten som klimatfrågan handlar om, det vill säga en effekt 

som är utöver den naturliga. Det som förändrar atmosfärens naturliga sammansättning är 

människans utsläpp av bland annat koldioxid. Detta leder till störningar i klimatsystemet och 

klimatförändringar är då systemets sätt att utjämna störningen (SMHI 2008). Enligt 

Greenpeace (2008) finns det mycket som varje enskild människa kan göra för att rädda 

jorden mot farliga klimatförändringar såsom stigande havsnivåer, naturkatastrofer, smältande 

polarisar etcetera. Genom enkla förändringar i människans vardag kan alla bidra till att 

minska utsläppen av växthusgaser. Många bäckar små kan medföra stora förändringar. I 

Sverige skulle vår miljöpåverkan kunna minskas genom att alla exempelvis undviker 

bilkörning så långt det går, cyklar och använder kollektivtrafik i större utsträckning, inte 

diskar under rinnande vatten och väljer svenska livsmedel i första hand. Nu menar inte 

Greenpeace (2008) att vi måste frysa i mörkret, äta eget odlade grönsaker och aldrig resa 

någonstans för att kunna rädda klimatet. Men däremot är det viktigt att människan blir 

uppmärksam på de små vardagliga förändringar som var och en kan bistå med i arbetet mot 

ett hållbart samhälle. 

 

Sociologen Rolf Lidskog mfl. (1997) menar att under de senaste trettio åren har människans 

uppfattning gällande miljöhot förändrats. Miljöhoten har övergått från att ha varit lokala och 

regionala till att bli globala. Problem som tidigare antogs endast vara på lokal nivå visar sig 

idag ha spridits över hela jordklotet. Ett tydligt exempel på detta är spridningen av toxafen, 

vilket är en komplicerad blandning av minst 670 klorerade substanser. Detta ämne används 

inte i Sverige längre, trots detta har relativt höga koncentrationer återfunnits här. I andra 

länder i världen används detta gift som en ersättning för DDT och i första hand som 

bekämpningsmedel. Toxafen orsakar skador på nervsystemet, lungorna, immunsystemet och 

kan orsaka cancer och fosterskador. Dessa långlivade organiska föreningar sprids med 

vindarna över gränserna vilket innebär att regionala problem övergår till att bli globala. Detta 

innebär enligt Lidskog mfl. (1997) att de globala miljöhoten kan idag kännetecknas av att de 

utgör abstrakta hot, vilket kan ologiskt nog ha ökat miljömedvetandet och 

riskuppfattningarna hos folket.  
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3.4 Vad säger läroplanen och kursplanen? 

3.4.1 Läroplanen 

I Lpo 94 finns att läsa under skolans uppdrag: 

♦ ”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för 

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

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 

leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” 

(Lpo94:8). 

 

Vidare står det under mål och riktlinjer följande strävans mål och uppnående mål: 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

♦ ”visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 

vidare perspektiv” (Lpo 94:10). 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

♦ ”känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår 

grundläggande ekologiska sammanhang, 

♦ har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa 

samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och 

miljön” (Lpo 94:10). 

 

3.4.2 Kursplanen i hem- och konsumentkunskap 

Skolverket (2000) skriver följande i kursplanen för hem- och konsumentkunskap: 

Skolan skall i sin undervisning i hem- och konsumentkunskap sträva efter att eleven: 

♦ ”utvecklar förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i 

hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som 

globalt, 
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♦ utvecklar sin förmåga till kreativitet i hushållets verksamheter och sin 

förmåga att anpassa sina handlingar till olika situationer och 

föränderliga resurser, 

♦ utvecklar skicklighet i att organisera, tillaga och arrangera måltider 

samt förståelsen av måltidens betydelse för gemenskap, hälsa, 

kommunikation och kultur” (Skolverket 2000:1). 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

♦ ”eleven skall kunna använda olika varor, metoder, redskap i hushållet 

och därvid ta hänsyn till hälsa, hushållsekonomi och miljö. 

♦ eleven skall kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider 

med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden, 

♦ eleven skall ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja 

och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning, 

rengöring och tvätt i hushållet samt kunna hantera dem på ett för 

situationen funktionellt och säkert sätt” (Skolverket 2000:3). 

 

3.4.3 Kursplanen i samhällsorienterade ämnen 

Skolverket (2000) skriver följande i den gemensamma kursplanen för de samhällsorienterade 

ämnena geografi, religion, historia och samhällskunskap: 

Skolan skall i sin undervisning i de samhällsorienterade ämnena sträva efter att eleven: 

♦ ”deltar aktivt i samhällsliv och samhällsutveckling samt tar ansvar för 

livsmiljön, 

♦ förvärvar insikter om hur såväl naturgivna och materiella 

förutsättningar som centrala idéer och livsåskådningar format och 

formar samhällen, 

♦ utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras 

ställningstagande och handlingar, 

♦ utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att 

fördela och använda resurser” (Skolverket 2000:2). 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

♦ ”eleven skall känna till händelser och förhållanden som format och 

formar närsamhället och dess miljö, 

♦ eleven skall kunna jämföra de egna livsvillkoren med livsvillkor i 

andra miljöer och i olika tider. 

♦ eleven skall känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och 

jämföra människors livsvillkor förr och nu och i olika delar i världen, 

♦ eleven skall förstå och pröva ett ekologiskt tänkande och visa på 

konsekvenser av olika handlingsalternativ i miljö-, livs- och 

samhällsfrågor” (Skolverket 2000:4). 

 

3.5 Undervisning om miljö- och utvecklingsfrågor 

Miljöfrågor i undervisningen har varit en del av verksamheten i svensk skola sedan 1960-

talet. Till att börja med fokuserade man mest på naturmiljön och den skada som hade 

åsamkats den. Under 1970-talet fick miljöundervisningen en ökad betydelse i och med FN:s 

miljökonferens i Stockholm. Vid denna konferens fastställdes det att undervisning gällande 

miljöfrågor är lika väsentligt för den unga generationen så väl som för den vuxna. Vidare har 

sedan, som tidigare nämnts, flera konferenser gällande miljöfrågor avlöst varandra. Det var 

inte förrän 1992 vid konferensen i Rio som man fann det nödvändigt att tala om utbildning 

för miljö och utveckling. Begreppet miljöundervisning har sedan under 1990-talet 

kompletterats eller bytts ut mot utbildning om hållbar utveckling, utbildning för hållbarhet, 

utbildning för en hållbar framtid med mera (Skolverket 2002).  

 

Det övergripande miljöpolitiska mål som riksdagen har är: ”att till nästa generation kunna 

överlämna ett samhälle där Sveriges största miljöproblem är lösta” (Naturvårdsverket 

2004:6). Utgångspunkterna för att detta mål ska nås är att alla måste bidra: enskilda 

människor, företag, organisationer och myndigheter. Staten kan inte ensam se till att 

samhället når en hållbar utveckling (Naturvårdsverket 2004). För att människan ska kunna 

möta de utmaningar som världen står inför är lärande en förutsättning. Vad människor lär sig 
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och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig 

(SOU 2004:104). 

 

3.5.1 Miljöundervisningens olika traditioner 

Den miljöundervisning som har bedrivits i svenska skolor från 1960-talet och framåt kan 

enligt Johan Öhman och Leif Östman, verksamma forskare vid Örebro universitet respektive 

Uppsala universitet, delas upp i tre olika traditioner. Först den faktabaserade 

miljöundervisningen som tog form under 1960-talet. Inom den här traditionen ses 

vetenskapen som en lösning på människors problem. De miljöproblem som finns ser man i 

första hand likt en kunskapsbrist vilken kan åtgärdas med mer forskning och information till 

allmänheten (Skolverket 2002).  

 

Därefter finns den normerande miljöundervisningen som fokuserar mest på de värderingar 

som människorna har. Denna tradition framträdde under 1980-talet.  Det ligger en stark 

betoning på kopplingen mellan att ta miljömoraliska ställningstaganden att och kunna 

argumentera utifrån den kunskap som man innehar gällande miljön och dess problematik. 

Under den här perioden var exempelvis omröstningen om kärnkraft en stor fråga. Vidare 

betraktas miljöproblemen inom denna tradition som en konflikt mellan människan och 

naturen. Undervisning inom denna tradition fokuserar på att eleverna ska handla 

miljövänligt. Viktigt är att ge eleverna ett samband mellan kunskap om miljöproblem, 

miljövänliga värderingar och ett miljövänligt beteende (Skolverket 2002). Enligt forskaren 

inom utbildningsvetenskap Inger Björneloo (2007) läggs det även stor vikt vid arbetsformer 

och utgångspunkt tas i elevernas erfarenheter. Detta för att undervisningen skall få den effekt 

inom miljöundervisning läraren eftersträvar. 

 

Den tredje och sista traditionen är undervisning om hållbar utveckling vilken kan sägas vara 

en utveckling av den föregående traditionen. I samband med tidigare nämnda Rio-

konferensen utvecklades denna tradition. Den kan även sättas i samband med Agenda 21. 

Inom den här undervisningstraditionen betraktas miljöproblem som sociala konstruktioner 

där man genom olika synsätt och värderingar väljer att beskåda olika företeelser som 
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miljöproblem. Inom detta perspektiv definierar man miljöproblemet ur både en ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. I undervisningen är en viktig del samtalet där eleverna får 

yttra sina olika uppfattningar och därefter diskutera utefter vad som lyfts fram (Skolverket 

2002). Vidare menar Björneloo (2007) att inom den här traditionen kan även den 

demokratiska processen läggas till som en integrerad del i lärandeprocessen. Detta innebär att 

eleverna med sina olika erfarenheter, synsätt och intressen aktivt deltar i den demokratiska 

debatten om en hållbar utveckling.   

 

3.5.2 Skolans roll i utbildning för hållbar utveckling 

I december 1990 kompletterade regering och riksdag den så kallade portalparagrafen inom 

skollagen med: ”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 

människas egenvärde och för vår gemensamma miljö” (Björneloo 2007:37). Grekland stod 

1997 som värdland för en Unescokonferens gällande Utbildning för en hållbar framtid. Vid 

detta tillfälle bestämdes att elever måste lära sig att kritiskt reflektera över sin plats i världen. 

De måste även fundera över vad hållbarhet betyder för dem och det samhälle som de lever i. 

Vidare diskuterades även vid denna konferens att elever behöver träna sig i att utvärdera 

alternativa framtidsbilder. Men även hur de ser på framtiden och vilken roll de själva har för 

att nå en hållbar utveckling. Utbildning för hållbarhet är en del av processen mot att skapa en 

välinformerad, medveten och aktiv befolkning. En av konferensens slutsatser var att bildning 

om hållbarhet bidrar till utbildning för demokrati och fred (Skolverket 2002). 

 

Enligt Björneloo (2007) är det ämnet hem- och konsumentkunskap som har de mest konkret 

utformade målen i kursplanerna med hänseende på miljön. Inom ämnet ska eleverna få 

möjlighet till att utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper av betydelse för hälsa och 

livskvalitet. Efter genomgången kurs i ämnet ska eleverna också ha tillägnat sig en vana att 

kunna reflektera över sina egna handlingar. Detta för att de sedan ska kunna avgöra vilka 

konsekvenser olika handlingar får för hälsa, miljö och ekonomi.  
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3.5.3 Hållbar utveckling som innehåll i undervisningen 

Björneloo (2007) har i sin studie Innebörder av hållbar utveckling kommit fram till fem 

tematiska områden inom undervisning av hållbar utveckling. Dessa fem teman är helheter 

och sammanhang, inlevelse och ansvar, delaktighet och förståelse, självkänsla och 

kommunikationsförmåga samt förmåga att lära.  

 

Inom temat helheter och sammanhang menar Björneloo (2007) att eleverna måste möta 

helheter och komplexa sammanhang i skolan. Innehållet i undervisningen ska hämtas från 

verkligheten. En viktig del är också att eleverna måste utveckla kunskap i att tänka 

självständigt och kunna jämföra sina egna livsvillkor med livsvillkor i andra miljöer och 

tider. Eleverna ska kunna lära sig se helheter och sammanhang och då först i det lilla nära, 

därefter i ett allt större perspektiv.  

 

Nästa undervisningstema som Björneloo (2007) beskriver är delaktighet och ansvar vilket 

innebär att eleverna ska vilja, våga och aktivt kunna delta i samhället. De måste kunna förstå 

att deras val kan få konsekvenser för dem själva men även för andra. Det är även viktigt och 

nödvändigt att de ska kunna göra sina röster hörda i olika sammanhang. Inom det här temat 

kan även undervisningen bygga på att eleverna ska kunna representera sin grupp eller klass i 

olika kontexter. Vidare ska de sedan kunna lyssna in idéer från kamrater i klassen och bära 

olika budskap vidare. Detta bygger på att de förstår de beslut som fattas i gruppen eller 

klassen. 

 

Inlevelse och förståelse är nästa undervisningstema som Björneloo (2007) tar upp i sin studie. 

Här ska eleverna ha en vilja att identifiera sig med andra och kunna ta andras perspektiv, 

eftersom detta är en central del i utbildningen för hållbar utveckling. Lärarens uppgift inom 

det här temat ska resultera i att eleverna utvecklar empati för människor i deras närhet och i 

andra länder. Eleverna ska även kunna reflektera över vad rättigheter och i viss mån 

skyldigheter, innebär för dem själva och andra.  
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Självkänsla och kommunikationsförmåga är det fjärde temat som Björneloo (2007) redovisar 

i sin studie. Här handlar undervisningen om att elever behöver ha en bra självkänsla för att de 

ska kunna utvecklas som människor och för att de ska kunna lära. De ska kunna utveckla en 

medvetenhet om hur de kan ta ansvar för sina liv. Många lärare arbetar, enligt Björneloo 

(2007), med att stärka elevers självkänsla, eftersom detta medför att eleverna kan utveckla en 

medvetenhet om hur de kan påverka sina liv och ta ansvar för sina handlingar. De eleverna 

med en positiv självkänsla uppfattas ha en trygghet i tillvaron. Undervisningen inom detta 

tema utmanar eleverna till att kunna delta i samtal där de vågar uttrycka sina egna tankar. Det 

är även viktigt att kunna sätta sig in i andras tankar.  

 

Förmåga att lära är det femte och sista temat enligt Björneloo (2007). Inom detta tema är 

den största utmaningen att få eleverna medvetna om sin förmåga till att lära. Goda relationer 

mellan skolpersonal, elever och föräldrar är viktigt för att elever ska utveckla lust till att lära. 

För att eleverna ska vilja gå vidare i sin utveckling krävs lusten som en drivkraft för 

motivationen. En central punkt i all undervisning är en fungerande och god relation mellan 

lärare och elever. 

 

4. Metod 

Detta kapitel kommer att presentera vilken metod som är vald till denna studie. Vidare 

kommer även avgränsning, urval och genomförande att presenteras. Kapitlet innehåller även 

en redovisning av de etiska övervägande som har tagits i samband med studien samt studiens 

reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Metoddiskussion 

I den här studien har jag valt att göra enkätstudier. Anledningen till mitt val är att jag anser 

att respondenterna behöver lite mer tid i lugn och ro för att kunna fundera över frågorna. De 

frågeställningar som är aktuella för enkätundersökningen är öppna frågor som enligt min 

uppfattning kan kännas komplicerade att besvara direkt i en intervju. Min övertygelse är att 

många lärare arbetar med hållbar utveckling, men utan att de är direkt medvetna om det. 

Detta är ännu en anledning till att använda enkätundersökning vilket då ger möjlighet till 
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eftertanke. Eftersom det är ett stort begrepp med flera innebörder känns det för mig viktigt att 

inte på något sätt överföra min definition eller åsikt till intervjupersonerna. Det är som 

Bryman (2001) skriver att objektiviteten kan hotas om man som forskare blir alltför 

engagerad i de personer som ska vara delaktiga i studien. 

 

4.2 Forskningsstrategi 

Studien utgår från en kvalitativ forskning eftersom den här studien kommer att bygga på en 

forskningsstrategi där tonvikten ligger på ord. Detta innebär att de data som samlas in 

kommer att tolkas och analyseras (Bryman 2001). Den skriftliga enkäten är en av de 

vanligaste metoderna för datainsamling. Enkätundersökningar används ofta när man vill har 

svar från många personer och när man vill att samtliga respondenter ska få exakt likadana 

frågor. Om man väljer att använda sig av öppna frågor i enkätundersökningen kan frågorna 

besvaras på ett obegränsat sätt. Vidare kan den som svarar på enkäten svara utifrån sina egna 

erfarenheter eller uppfattningar (Skolverket 2000). Nackdelen med enkätundersökning är att 

det inte finns någon person närvarande som kan hjälpa till att tolka frågorna eller svara på 

respondenternas funderingar. Detta gör det extra viktigt att se till att de frågor som ställs är 

klara och tydliga, eftersom det annars kan leda till felaktiga tolkningar. Vidare kan man inte 

heller ställa några följdfrågor för att eventuellt fördjupa svaren. En fördel med 

enkätundersökning är att respondenten kan besvara enkäten när de har tid och möjlighet 

(Bryman 2001).  

 

4.3 Avgränsning 

De avgränsningar som har gjorts är att enbart titta på hur lärare inom ämnet hem- och 

konsumentkunskap och de samhällsorienterade ämnena geografi, religion, historia och 

samhällskunskap arbetar med hållbar utveckling. Jag har även valt att i denna studie endast ta 

med lärare som arbetar inom grundskolans senare år. 

 

4.4 Urval 

De skolor som har deltagit i min studie ligger i samma kommun i en medelstor ort i södra 

Sverige men de är placerade i olika stadsdelar. De lärare som har deltagit i studien är 
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samtliga utbildade och behöriga inom sin ämnesinriktning. Det är åtta stycken lärare som har 

svarat på enkäten. Urvalet har skett på olika sätt beroende på vilken skola det handlar om. På 

en av skolorna har jag genomfört min VFU vilket gjorde att jag hade egna kontakter med de 

utvalda lärarna. På de andra skolorna har kontakt tagits med rektorn varefter han har valt ut 

de personer som deltagit i studien.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Samtliga av de deltagande lärarna har fått förhandsinformation gällande studiens innehåll och 

syfte. Det har tydligt framgått att enkätundersökningen kommer att resultera i en studie, 

vilken kommer att redovisas för lärarstudenter vid Växjö universitet. De deltagande lärarna 

har även blivit informerade om att deras medverkan sker frivilligt och att de kan avbryta när 

helst de önskar. Lärarna som har deltagit i studien är anonyma, det enda som de har uppgett 

är vilket ämne som de undervisar i. Enkätundersökningen innehåller inte heller några frågor 

gällande respondenternas privatliv eftersom det inte har någon relevans till studiens innehåll.  

 

4.6 Genomförande 

Enkäterna har delats ut till de delaktiga lärarna genom personliga möten. Anledningen till det 

är att jag som forskare ville att respondenterna skulle få ett ansikte på personen som ligger 

bakom denna studie. Vid mötet fanns även tillfälle för lärarna att ställa frågor om något 

kändes oklart. Vi diskuterade även fram ett lämpligt tillfälle då jag kunde komma tillbaka till 

skolan och hämta enkäterna. Detta för att minimera det bortfall som kan öka om enkäten ska 

skickas tillbaka med post.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet (trovärdighet) handlar om huruvida undersökningsresultatet blir detsamma om 

undersökningen görs ännu en gång. Det innebär således hur exakt studien är, om den har 

påverkats av slumpartade eller tillfälliga antaganden. Reliabilitet blir oftast aktuell i 

kvantitativa studier eftersom det oftast i den forskningen är en fråga om ett mått är pålitligt 

eller inte (Bryman 2001). Eftersom den här studien bygger på enkätundersökning med ett 

antal öppna frågor där respondenterna gav sina svar utefter sina egna erfarenheter och 
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uppfattningar, anser jag att de inte har blivit påverkade av mig som forskare. Vilket jag 

menar ökar reliabiliteten i studien.  

 

Validitet (giltighet) bedömer om framställningen från undersökningen hänger ihop eller inte, 

det vill säga om studien mäter det som man har för avsikt att mäta (Bryman 2001). När syftet 

ställs i förhållande till resultatet ser jag en tydlig koppling, vilket innebär att studien har mätt 

det som fanns för avsikt att mätas. De frågor som varit relevanta under studiens gång har 

blivit besvarade. Detta anser jag ökar studiens validitet. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av studien att redovisas, vilket består av empiri hämtad från 

enkätundersökning. Resultatet kommer även att analyseras och därefter kopplas till den 

litteratur som är tillämpad i studien. Resultaten kommer att redovisas utifrån de 

frågeställningar som presenterades i kapitel två, samt en diskussion gällande skolans roll i 

utbildningen mot en hållbar utveckling. I resultat- och analysdelen kommer 

ämnesbeteckningen hem- och konsumentkunskap att förkortas med HK och de 

samhällsorienterade ämnena geografi, religion, historia och samhällskunskap med SO.  

 

5.1 Definition på begreppet hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som på de senaste åren fått mycket uppmärksamhet såväl 

inom politiken och forskning. Professorn Andrew Dobson menar att det finns över 300 olika 

definitioner av vad hållbar utveckling innebär (Skill 2006). Vilket respondenternas svar visar 

tydligt på. Samtliga av de delaktiga lärarna har givit olika definitioner av begreppet hållbar 

utveckling, men trots det har tolkning gjorts att innebörden i stort varit densamma. De 

genomgående svaren innebär att dagens generation inte ska förbruka jordens resurser så att 

kommande generationer drabbas. Detta kan kopplas till den definition som anges i SOU 

2004:104, att begreppet hållbar utvecklig innebär delaktiga individer och solidaritet mellan 

alla människor. Vidare måste även medborgaren ha en vilja att ta ansvar för den utveckling 

som sker i samhället. Vi formar det samhälle vi lever i efter vad miljön och människors hälsa 
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tål. Nedanstående definitioner av hållbar utveckling visar på att de deltagande lärarna anser 

att individens delaktighet är viktig och att vi måste tänka på kommande generationer. 

 

    ”Hållbar utveckling är för mig att vi tillvara tar jordens  

    resurser och fördelar dem så att vi har en möjlighet att bryta 

    den negativa trend som vårt konsumtionssamhälle gjort sig  

    skyldig till”  ( SO-lärare) 

   

    ”Hållbar utveckling är att vara med och forma ett samhälle 

    som kommer att hålla i många generationer efter oss. Vi lever i

    ett samhälle där man de senaste 50 åren har tärt på jordens 

    resurser och vi lever fortfarande som om vi är den sista  

    generationen på jorden […].” (HK-lärare)  

 

    ”Hållbar utveckling är för mig att återvinna så mycket jag kan. 

    Jag väljer närproducerat, även för skolans del då det är  

    ekonomiskt möjligt.” ( HK-lärare)  

     

Stenmark (2000) menar att människans värderingar är avgörande när det gäller att komma till 

rätta med de miljöproblem som finns idag. Det är då viktigt att människan reflekterar över 

vilka värderingar som styr hennes handlingar. Definitionen av begreppet är hos de flesta av 

lärarna människocentrerad vilket innebär, att dagens generation ska ge kommande 

generationer ett bra liv med ett samhälle som ger samma förutsättningar och resurser som det 

vi har idag. Vidare menar Stenmark (2000) att det är i samhällets organisation, våra 

värderingar och vårt sätt att leva som vi måste söka orsakerna till miljöproblemen. Men oftast 

framhävs det tekniska åtgärder och förbättringar som måste till i de samhällssystem som 

finns, och detta för att kunna skapa ett miljöanpassat samhälle. Ytterligare en tanke som 

framkom kring begreppet hållbar utveckling var att alla måste hushålla med jordens resurser 

så att kommande generationer inte blir lidande. Lidskog m.fl. (1997) menar att människans 

välfärd kommer att slå tillbaka, genom att jordens resurser inte räcker till om hon fortsätter 



 

 
 
 

 25

att leva som hon gör idag. En del av lärarna hade tankar gällande det konsumtionssamhälle 

som vi lever i. De ansåg att hållbar utveckling innebar att bryta den negativa trend som råder 

idag inom konsumtionshysterin. Hållbar utveckling innebar för någon av lärarna att man inte 

behöver köpa nya saker för att modet så säger eller byta upp sig så fort en teknikpryl kommit 

i en ny modell. 

 

    ”Inte köpa nya saker för att modet så säger eller att en  

    teknikpryl har kommit i en ny modell [..].” (HK-lärare) 

 

Enligt Edman (2005) kan förändringar i vårt vardagliga levnadssätt bidra till att minska 

miljöförstörelse. Genom detta kopplas även en syn på hållbar utveckling till det sociologiska 

perspektivet. Vilket främst handlar om det mänskliga samhället och vilka resurser som 

används för vår egen vinnings skull (Lidskog m.fl.1997). 

 

    ”Privat använder jag buss och cykel, inte bil så ofta. Vi skulle 

    kunna uppmuntra eleverna att cykla istället för att få skjuts i 

    bil [..]” (HK-lärare) 

 

Några av lärarna ansåg att det var viktigt att ge eleverna kunskap om våra resurser och hur 

dessa ska vårdas. Samt att begreppet hållbar utveckling innebär att miljön är viktig och i allt 

som görs måste vi tänka miljömässigt. Denna tanke går mer ihop med den icke-

människocentrerade miljöetiken. Enligt Stenmark (2000) handlar denna miljöetik mer om att 

människan måste lära sig att respektera naturen och förstå dess värde. Vidare innebär det 

även att miljön ska bevaras för naturens egen skull, inte bara för människans. En av HK-

lärarna ansåg att de inom sitt ämne hade ett stort ansvar i att ge eleverna ett miljötänkande. 

Om vi godtar tanken om en hållbar utveckling innebär det att vårt engagemang gentemot 

framtida människor bekräftas. En av lärarna definierade begreppet hållbar utveckling med att 

människan inte ska konsumera på kredit. Att konsumera på kredit kan kopplas till allt som vi 

förbrukar. Naturen ska inte konsumeras på kredit då dagens generation inte har möjlighet att 

betala tillbaka det som används. Stenmark (2000) skriver att samtliga måste lära sig att 
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respektera naturen, inte att nyttja naturtillgångar effektivare och mer långsiktigt. Enligt 

Världskommissionen handlar människan som hon gör därför att det inte finns någon 

möjlighet att ställas till ansvar inför kommande generationer (Stenmark 2000).  

Nedanstående svar exemplifierar detta: 

 

    ”Vi får inte förbruka kommande generationers resurser. Man 

    ska inte konsumera på kredit.” (SO-lärare) 

 

    ”Att jag inte använder mer resurser än nödvändigt när det  

    gäller exempelvis energi, vatten, pappersvaror […]”  

    (HK-lärare) 

  

    ”Hållbar utveckling för mig är att vi hushållar med alla våra 

    resurser så att kommande generationer inte blir lidande. Att vi 

    utvecklar allt som behöver energi så att vi drar ner på  

    slöseriet av olja, bensin, el och vatten.” (HK-lärare) 

 

Ytterligare tankar som framkom vid definitionen av hållbar utveckling var utbildning och 

kunskap. Denna definition kan mer kopplas till den ekonomiska aspekten av hållbar 

utveckling. Inom det ekonomiska perspektivet framhålls den ekonomiska tillväxten som en 

förutsättning för hållbar utveckling. Men om det inte sker någon tillväxt i det mänskliga 

kapitalet, vilket innefattar bland annat hälsa och utbildning, kan inget land uppnå ekonomisk 

hållbar utveckling (SOU 2004:104) Vidare menar en av SO-lärarna att: 

 

    ”Hållbar utveckling innebär att det man gör och utbildar är 

    något som ger frukt i framtiden och då ser man att samhället 

    utvecklas både i miljöaspekten och i kunskapsaspekten.”  

 

Samtliga av de delaktiga lärarna har lämnat olika definitioner på vad begreppet hållbar 

utveckling innebär, men trots detta går det att tolka ett gemensamt budskap. Detta kopplas 
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främst till den människocentrerade miljöetiken då hänsynstagande till vår kommande 

generation framhålls som viktig.  

 

    ”Var rädd om världen som vi lånar av våra barn och  

    barnbarn. Alla små handlingar och val varje dag formar  

    livet.” (HK-lärare) 

 

5.2 Hållbar utveckling som innehåll i undervisningen 

Miljöundervisning har bedrivits i svensk skola sedan 1960-talet. Men det var inte förrän 1992 

vid konferensen i Rio som utbildning för miljö och utveckling blev aktuellt. Under 1990-talet 

har sedan begreppet miljöundervisning kompletterats eller bytts ut mot utbildning för hållbar 

utveckling (Skolverket 2002). De fem tematiska undervisningsområden som Björneloo 

(2007) redovisar i sin studie kan i flera fall kopplas till de undervisningsformer som lärarna i 

den här studien utövar. Samtliga av de deltagande lärarna anser att de integrerar hållbar 

utveckling i sin undervisning, men det skiljer sig i stort mellan SO-ämnena och HK-ämnet. 

Det är främst den normerade miljöundervisningen som kan tolkas i lärarnas svar. Denna 

undervisningstradition fokuserar mest på de värderingar som människorna har. Betoningen 

ligger på kopplingen mellan att kunna ta miljömoraliskt ställningstagande och kunna 

argumentera utifrån sin egen kunskap (Skolverket 2002).  

 

Lärarna i SO-ämnena menar att de försöker få eleverna medvetna om deras egna synsätt 

gällande miljöfrågor. Vidare fokuserar de även i sin undervisning på nuläget och hur man 

kan förändra sitt levnadssätt utan att kraftigt försämra sin levnadsstandard. Björneloo (2007) 

skriver om helheter och sammanhang som ett tematiskt område inom undervisningen. 

Innehållet ska här hämtas från verkligheten och eleverna ska utveckla en kunskap i att tänka 

självständigt. De ska även kunna jämföra sina livsvillkor med livsvillkor i andra miljöer. 

Detta stämmer väl överens med hur några SO-lärare arbetar med hållbar utveckling.  

 

    ”Undervisningen bygger mycket på aktuella tidningsartiklar 

    och som introduktion har vi sett ”en obekväm sanning”. Viktigt 
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    är att eleverna medvetandegörs på ett sådant sätt att de anser 

    det som meningsfullt att försöka göra egna individuella val för 

    att skapa ett hållbart samhälle.” (SO-lärare) 

 

    ”Det är viktigt att försöka fostra och informera eleverna om 

    hållbar utveckling. Få dem medvetna och ändra det allmänna 

    egoistiska synsättet.” (SO-lärare) 

 

Delaktighet och ansvar är ännu ett tema inom undervisning och här menar Björneloo (2007) 

att eleverna ska vilja, våga och aktivt kunna delta i samhället. De ska även förstå att deras val 

kan få konsekvenser för både dem själva och andra. Detta undervisningstema kan jämställas 

med den undervisning som en del av lärarna inom SO arbetade med. De försökte få eleverna 

medvetna om att deras val har en stor påverkan på vår jord. Vidare måste eleverna även 

aktivt våga delta i de samhällsfrågor som rör förbättringar gällande miljön. Lärarna inom SO 

arbetar även ständigt med nyhetsbevakning genom artiklar och nutidsfrågor. Detta ger 

eleverna en beredskap att möta det informationsflödet som finns i samhället. Eleverna ska 

enligt SO-lärarna få med sig så mycket grundläggande kunskap att de ska kunna förstå vad 

som sägs och skrivs. Enligt Skolverket (2002) ska utbildning för hållbarhet skapa en 

välinformerad, medveten och aktiv befolkning.  

 

Samtliga av SO-lärarna menar på att klimatfrågan är viktigt och då också den förhöjda 

växthuseffekten. Enligt Greenpeace (2008) har människan stor del i den förhöjda 

växthuseffekten i och med de ökade utsläppen av växthusgaser till atmosfären (a.a). En av 

SO-lärarna satte tyngdpunkten i sin undervisning på fyra delområden, såsom klimat, energi, 

befolkning och vatten. Detta kan kopplas till den grundsyn som återfinns i Riodeklarationen 

gällande den sociala hållbarheten. Vilken enligt Stenmark (2000) innebär att kunna tillgodose 

behoven hos majoriteten av jordens befolkning, vilket är en förutsättning för en hållbar 

utveckling.  

    ”Även i år 8 när vi läser om klimatområden kommer vi  

    självklart in på hållbar utveckling.” (SO-lärare) 
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    ”Nu lägger vi i SO tyngdpunkten på fyra delområden. Klimat, 

    energi, befolkning och vatten […]” (SO-lärare) 

 

Vidare menade lärarna i SO att Kyotoavtalet var något man diskuterade i samband med 

klimatfrågan och växthuseffekten då Kyotoavtalet anses som en viktig del i den 

internationella miljöpolitiken. Detta tyder på att undervisningen behandlar både de 

ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiven inom hållbar utveckling. Naturvårdsverket 

(2008) menar att hållbar utveckling växer fram i samspelet mellan de tre ömsesidigt beroende 

perspektiven inom begreppet hållbar utveckling. Vilket även stämmer väl överens med vad 

som finns angivet i kursplanen för SO-ämnet. Såsom att eleverna ska förstå och kunna pröva 

ett ekologiskt tänkande och kunna visa på konsekvenser av olika handlingsalternativ i miljö-, 

livs-, och samhällsfrågor (Skolverket 2000). 

 

    ”Genom diskussioner i klassen. Försöker väva in perspektivet 

    hållbar utveckling i de olika ämnesområdena.” (SO-lärare) 

 

En annan av SO-lärarna lät eleverna arbeta med ett regionalgeografiskt arbete inom 

geografiämnet. Detta innebar att eleverna fick ”forska” om något aktuellt problem, vilket 

exempelvis kunde vara HIV och AIDS-frågan, fattigdomsbekämpning, vattenfördelningen i 

världen, den globala spridningen av miljögifter med mera. De skulle efteråt kunna redovisa 

sina fakta, samt sina egna reflekterande tankar kring sitt valda tema och även komma med 

förslag till eventuella åtgärder. Detta kan kopplas till det som skrivs i kursplanen för ämnet 

SO, närmare bestämt att eleverna ska kunna jämföra sina egna livsvillkor med livsvillkor i 

andra miljöer (Skolverket 2000). 

 

    ”Hållbar utveckling kommer främst inom geografin – där de 

    inom ett regionalgeografiskt arbete ”forskar” inom ämnet  

    […]” (SO-lärare) 
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Vidare inom SO-ämnet behandlades även klimatfrågan när undervisningen handlade om 

världens klimatzoner och det globala klimatet. Inom SO-ämnet behandlades även den 

ekonomiska delen av hållbar utveckling och då främst när eleverna arbetade med 

samhällsekonomi.  Lidskog m.fl. (1997) skriver att miljöhoten har övergått från att ha varit 

lokala och regionala till att bli globala. Detta gör det extra viktigt att undervisningen leder till 

att eleverna får träna sig i att utvärdera alternativa framtidsbilder och att kritiskt reflektera 

över sin plats i världen (Skolverket 2002). Följande citat exemplifierar detta: 

 

    ”Man måste sätta miljön inom varje arbetsområde. Hur kan 

    man exempelvis förbättra miljön, hur lever vi, varför lever vi 

    och hur mår vi?” (SO-lärare)  

 

    ”Det är viktigt att betona vikten av att vi har en planet och som 

    det ser ut nu har vi inte riktigt insett att det är så […]”  

    (SO-lärare)  

 

När det gäller HK-ämnet integreras hållbar utveckling i undervisningen både praktiskt och 

teoretiskt. Edman (2005) menar att det är detta ämne som bäst kan ta hand om och utveckla 

frågor om resor, livsmedel och boende i en undervisning för hållbar utveckling. Det 

framkommer tydligt i svaren hur HK-lärarna använder miljöaspekten i sin undervisning. I 

ämnet kommer de dagligen i kontakt med att spara på råvaror såsom el, vatten och papper. I 

undervisningen lär sig eleverna hur man använder spisen energisnålt, diskar miljövänligt och 

de lär sig även att tvätta och torka miljövänligt. Detta stämmer väl överens med de mål som 

finns i kursplanen för ämnet. Eleverna skall ha kunskaper om resurshushållning både när det 

gäller matlagning, tvätt och rengöring.  

 

    ”I ämnet HK kommer vi dagligen i kontakt med att spara på 

    råvaror el, vatten och papper. Vi lär ut hur man diskar  

    energisnålt […] (HK-lärare) 
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Vidare ska de genom olika metoder och redskap i hushållet kunna ta hänsyn till hälsa, 

hushållsekonomi och miljö (Skolverket 2000). En del av skolorna har även sortering av 

metall, glas och hårdplast vilket fungerar mycket bra enligt läraren. Lärarens tanke med detta 

är att det blir ett naturligt och medvetet val för eleven att källsortera vissa föremål om de får 

utöva det rent praktiskt i skolan. Greenpeace (2008) menar på att genom enkla förändringar i 

människans vardag kan alla bidra till minskat utsläpp. Många bäckar små är det som gör det. 

Detta är något som samtliga av HK-lärarna arbetar utefter, vilket följande citat visar på: 

 

    ”Jag försöker att göra eleverna uppmärksamma på att det går 

    att spara men det är inte alltid populärt. Många bäckar  

    små […]” (HK-lärare) 

 

    ”Vi har möjlighet att påverka. Talar också om att välja tomat i 

    pappersförpackning jämfört om du köper i burk.” (HK-lärare) 

 

    ”Försöker påverka eleverna främst till sparsamhet med el,  

    vatten och papper samt återvinning….” (HK-lärare) 

 

Inom ämnet HK framträder den normerande miljöundervisningen mest. Vilket innebär att 

eleverna ska få ett samband mellan kunskap om miljöproblem, miljövänliga värderingar och 

ett miljövänligt beteende (Skolverket 2002).  Lärarna i HK menar att eleverna ständigt får 

höra att de ska tänka på miljön. Det är naturligt att prata om miljön både när det gäller den 

teoretiska biten och när de har praktiskt arbete. Någon lärare menar att det finns med som en 

röd tråd genom alla teman i HK. Inom bostadsarbetet diskuterar man material som inte 

påverkar miljön negativt och man kommer även in på att handla möbler på loppmarknader 

eller second hand.  

 

När det gäller undervisningen inom tvättområdet är det viktigt att lära eleverna att ta hand om 

sina kläder och tvätta dem så att de håller sig tilltalande länge. Idag tvättar man sönder sina 

kläder istället för att man sliter ut dem. Någon lärare menar även på att hon tar upp 
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överdosering av tvätt- och sköljmedel och hur det kan påverka vattnet i sjöar, åar och hav. 

Detta kan kopplas till det undervisningstema som Björneloo (2007) i sin studie benämner 

självkänsla och kommunikationsförmåga. Här handlar det om att eleverna behöver ha en bra 

självkänsla för att de ska kunna utveckla en medvetenhet om hur de kan påverka sina liv och 

ta ansvar för sina handlingar. Vidare menar Björneloo (2007) att eleverna ska genom ämnet 

HK tillägna sig en vana att kunna reflektera över sina handlingar. Därigenom ska de sedan 

kunna avgöra vilka följder olika handlingar får för hälsa, miljö och ekonomi.  

 

    ”Jag berättar att alla kan tänka miljömässigt. Att det är viktigt 

    att alla hjälps åt och tar ansvar. Eleverna är viktiga  

    konsumenter därför är det kunskap i ämnet hem- och  

    konsumentkunskap som skall lära dem tänka miljömässigt i sitt 

    vardagliga liv.” (HK-lärare)  

 

    ”I ämnet ingår också tvätt. Jag försöker dels lära ut hur man 

    tvättar så kläderna håller sig fräscha länge, dels lite om tvätt- 

    och sköljmedel osv. Om överdosering, behov av sköljmedel, 

    påverkan på vattnet, sjöar, åar och hav.” (HK-lärare)  

 

Matlagning täcker en stor del av undervisningen i HK och det är här råvarorna framträder. 

Edman (2005) menar att för att vi ska kunna stärka den egna hälsan och hushållsekonomin 

behöver det finnas ett hållbart utbud av exempelvis mat på marknaden. De flesta av lärarna i 

studien ser det som ett led mot hållbar utveckling att kunna handla närproducerat och 

kravmärkta produkter. På en av skolorna består veckoinköpen till 25 % av ekologiska 

produkter. En annan skola menar på att de är bundna till de kommunala upphandlingsavtal 

som finns gällande livsmedelsinköp, vilket gör att det inte kan handla närproducerat såsom 

de hade önskat. Ytterligare tankar som framkom var kostnaden för ekologiska produkter. 

Lärarna menade att deras ämne har en stram budget och det fanns inte utrymme för att kunna 

handla ekologiskt. Edman (2005) anser att högre andel ekologiska livsmedel kan ge både 

folkhälso- och miljövinster. Det kan även gynna en hållbar livsmedelskonsumtion i alla tre 
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dimensionerna: ekologiskt, socialt/hälsomässigt och ekonomiskt. Samtliga av lärarna 

poängterar hur viktigt matlagningen är i undervisningen mot en hållbar utveckling, vilket 

innebär att lära eleverna laga hälsosam och nyttig mat. Genom det vill lärarna även få fram 

till sina elever skillnaden i att laga maten själv mot att köpa färdig mat och halvfabrikat. 

Lärarna poängterar främst den näringsmässiga skillnaden samt den ekonomiska aspekten. De 

vill försöka få eleverna att förstå hur betydelsefull maten är för att de ska kunna utvecklas till 

hållbara människor. Några HK-lärare säger så här:  

     

    ”[..]. maten vi äter ska ge oss kraft och näring! Så säger vi  

    innan vi äter varje måltid så att man inte ska äta skräpmat.”  

 

    ”Vi köper hel lax och filear så att eleverna är med från  

    grunden när vi gör laxgryta.”  

 

    ”Vi bakar mycket matbröd med eleverna, långpannebröd och 

    låter dem njuta av doft, smak och ekonomisk vinst.”  

 

Enligt Edman (2005) är HK det ämne i skolan som bäst kan ta hand om och utveckla frågor 

om bland annat livsmedel, resor och boende i en undervisning mot hållbar utveckling.  

Skillnaden i undervisningen mellan ämnena HK och SO visade sig vara stor. I HK kan 

läraren använda sig av en mer konkret undervisning mot hållbar utveckling. Genom att 

eleverna får lära sig att använda spisens eftervärme, inte diska under rinnande vatten, spara 

på hushållspapper, sortera visst avfall för återvinning med mera kan läraren rent praktiskt 

visa hur man sparar på resurser såsom vatten, energi och papper. Detta kan kopplas till det 

Björneloo (2007) skriver om att ämnet HK har de mest konkret formade målen i kursplanen. 

Eleverna ska inom ämnet få möjlighet till att utveckla både teoretiska och praktiska 

kunskaper, vilka har betydelse för hälsa och livskvalitet.  

 

Inom SO-ämnena arbetar man till störst del med den teoretiska biten men utifrån alla tre 

perspektiven av hållbar utveckling såsom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta 
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gör att samarbete mellan ämnena skulle leda till att eleverna tillägnar sig en helhet. Ingen av 

de deltagande lärarna antydde att de kontinuerligt arbetade ämnesövergripande med 

begreppet hållbar utveckling. Detta kan enligt Björneloo (2007) bero på att det är kortare 

undervisningspass under de senare skolåren och att det är många inblandade ämneslärare. 

Vilket skulle det kunna ses som ett betydande hinder för att utveckla en mer 

ämnesövergripande undervisning (a.a). Däremot fanns det önskemål hos en av skolorna att få 

till ett större ämnesövergripande arbetsområde, men så hade fallet ännu inte blivit. En av 

skolorna skulle däremot under nästa läsår delta i Future City, där de önskade att frågor kring 

miljö och energi samt vår konsumtion skulle vara viktiga delar. Future City är en 

rikstäckande tävling där skola och näringsliv möts. Denna tävling vänder sig till årskurs 6-9 

och går ut på att designa, bygga och presentera en egen version av framtidens stad (Future 

City 2008).  

 

5.3 Skolans roll i arbetet mot en hållbar framtid 

Genom den här undersökningen har det visat sig att samtliga delaktiga lärare arbetar med 

hållbar utveckling i sin undervisning, på ett eller annat sätt. En av skolorna hade nyligen haft 

en så kallad miljödag, där samtliga ämnen inom arbetslaget varit delaktiga. Eleverna hade 

varit på studiebesök på ett reningsverk, haft föreläsning om hållbar utveckling, fått ta del av 

energispartips och även lagat mat med endast ekologiska livsmedel. Den här formen av 

undervisning ger eleverna möjlighet till att utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper 

som har betydelse för hälsa och livskvalitet. Detta menar Björneloo (2007) är viktiga delar 

för att eleverna sedan ska kunna reflektera över sina egna handlingar. Vidare menar lärarna i 

studien att skolan har en stor roll när det gäller hållbar utveckling rent generellt, inte bara 

inom undervisningen. Enligt skollagen ska all personal på skolan främja varje människas 

egenvärde och arbeta för vår gemensamma miljö (Björneloo 2007). En av HK-lärarna ansåg 

att skolan skulle ha bättre återvinning både vad det gäller bra behållare, väl synliga för 

eleverna, samt ett smidigt system för att bli av med det återvunna materialet. Detta skulle 

resultera i att eleverna får återvinning som en naturlig del i sin skolvardag. Ytterligare en 

tanke från en HK-lärare var att skolans roll är stor och viktig eftersom de kan påverka 

eleverna i en formbar ålder. Hon menar vidare att alla går i skolan och det är där vi möter 
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dem. Alla har olika intressen men alla är beroende av att det finns fisk i våra sjöar och att 

vattnet från kranen är drickbart. Vidare menar SO-lärarna att den kommande generationen 

har stora möjligheter till att få upp ögonen för miljöproblemen betydligt tidigare än vad som 

varit fallet för tidigare generationer. Där har skolan givetvis en skyldighet. Skolan har ett 

stort ansvar i fråga om att få dagens unga att tänka på kommande generationer och deras 

möjligheter till att få sina behov tillgodosedda. Lärarna ansåg att skolans uppgift kan ses 

främst som fostrande och informerande men utan att skrämma. Samt att alla på skolan måste 

ha en samsyn när det gäller vad de anser om hållbar utveckling. 

 

    ”Jag anser att man inte bara kan gå in några enstaka gånger 

    och arbeta med hållbar utveckling. Detta måste man arbeta 

    kontinuerligt med,  i alla åren eleverna är på skolan.”  

    (SO-lärare) 

 

6. Slutdiskussion 

Det här kapitlet innehåller en diskussion och egna reflektioner över studiens resultat. Vidare 

innehåller det även en del gällande metodkritik och avslutningsvis en reflektion över vidare 

forskning inom ämnet hållbar utveckling. Inom detta kapitel kommer hem- och 

konsumentkunskap att förenklas till HK, samt de samhällsorienterade ämnena geografi, 

religion, historia och samhällskunskap betecknas med förkortningen SO. 

 

6.1 Diskussion och reflektion 

Begreppet hållbar utveckling kan definieras på många olika sätt vilket den här studien visar 

tydligt på. För mig är hållbar utveckling att vi måste tänka på hur vi lever idag och hur det 

kommer att påverka livet på jorden i framtiden. En av de mest använda definitionerna av 

hållbar utveckling är från Brundtlandrapporten och har innebörden att hållbar utveckling ska 

tillfredställa dagens behov utan att äventyra för kommande generationer att tillfredställa sina 

behov (Skolverket 2002). Jag anser att definitionen från denna rapport är mycket bra om man 

ser det från den mänskliga faktorn. Definitionerna av hållbar utveckling tycks mest luta åt 

den människocentrerade miljöetiken där tyngdpunkten ligger på människans behov och 
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intressen. Stenmark (2000) skriver att miljöarbetets syfte, enligt Världskommissionen, antas 

vara att vi måste förvalta våra miljöresurser så att människans överlevnad säkras. Det 

slutgiltiga målet för all miljö- och utvecklingspolitik är människors välbefinnande. Då 

människan inte kan leva utan växter och djur anser jag att det blir problematiskt då samhället 

endast ser till människans behov. Hållbar utveckling handlar för mig även om att det 

biologiska kretsloppets behov tillgodoses. Men var kommer den naturvetenskapliga biten in?  

Min uppfattning är att för att kunna säkra människans överlevnad måste vi även säkra 

växterna och djurens överlevnad. Stenmark (2000) menar att miljöproblemen inte ligger i att 

vi måste nyttja naturtillgångarna mer effektivt och mer långsiktigt, utan det vi istället måste 

inrikta oss på är att respektera naturen och att den måste bevaras för dess egen skull, inte 

endast för vår skull. Genom detta kan jag koppla min egen definition av hållbar utveckling 

mer mot den icke-människocentrerade miljöetiken. De deltagande lärarnas definitioner av 

hållbar utveckling kan tolkas till den människocentrerade miljöetiken då flera av dem 

framhåller hänsynstagande till kommande generationers möjligheter till att tillfredställa sina 

behov, vilket innebär att nuvarande generation inte ska leva som om de vore de sista 

människorna på jorden.   

 

Det fanns en liten skillnad mellan HK- och SO-lärares definitioner vilket det visade sig vara 

den resursrelaterade biten. Det kan tolkas som att HK-lärarna ser mer konkret hur eleverna 

slösar på exempelvis vatten, el och papper. Här har man som lärare möjlighet till att påverka 

ungdomarna till ett miljömässigt tänkande. Det är som Greenpeace (2008) påpekar, att det 

kan vara små vardagliga förändringar som leder oss mot en mer miljövänlig riktning. 

Samtidigt finns det skrivet i kursplanen både för HK-ämnet och för SO-ämnena att skolan 

ska sträva efter att eleven utvecklar förmåga att anpassa sina handlingar till olika situationer 

och varierande resurser och även utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina handlingar 

(Skolverket 2000). Enligt de svar som framkom i studien är min tolkning att lärarna arbetar 

utifrån samma utgångspunkt, men på ett teoretiskt respektive praktiskt sätt. 

 

Vidare menar lärarna att det är viktigt att få våra ungdomar uppmärksamma på den 

konsumtionshysteri som råder i samhället idag, vilket jag är villig att hålla med om. Att 
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hänga med i modet är viktigt för många ungdomar idag både när det gäller kläder, 

teknikprylar, resor med mera, eftersom detta är en form av identitetsskapande. Edman (2005) 

skriver att resor, livsmedel och boende handlar om allas vår vardag eftersom svenska folket 

spenderar 90 procent av sina disponibla inkomster inom dessa områden. Dessa sektorer 

svarar även för, enligt uppskattning, hälften av all negativ belastning på miljö, hälsa och 

därmed både på vår privata ekonomi och på samhällets ekonomi. Vidare menar Edman 

(2005) att ämnet HK borde ges huvudansvaret för grundskolans undervisning om hållbar 

konsumtion. Detta för att man inom ämnet kombinerar samarbete och hänsynstagande till 

andra samt även effektivitet och sparsamhet. Jag är beredd att dela Edmans åsikt i den här 

frågan, men i det fallet att ämnet HK ska ges huvudansvaret i undervisning om hållbar 

konsumtion måste timplanen för ämnet öka. Som det är idag är HK grundskolans minsta 

ämne i timmar räknat. För mig känns det viktigt att utöka dessa timmar, eftersom det kan 

leda till en utökad undervisning inom temat hållbar utveckling. Lärarna inom SO-ämnena har 

en större möjlighet till att ge eleverna den helhet som krävs i utbildning för hållbar 

utveckling. Eftersom det ämnesblocket besitter ett större antal timmar till sitt förfogande. 

Enligt min åsikt borde ett ämnesövergripande samarbete mellan HK-ämnet och SO-ämnena 

vara den optimala strategin gällande undervisning i arbetet mot att lära för hållbar utveckling. 

 

Lidskog m.fl. (1997) skriver att de miljöproblem vi har idag är inte något resultat av spontana 

förändringar i naturen. Utan miljöproblem är en effekt av människors påverkan på naturen. 

När effekterna väl uppstår är skadan redan skedd. Därför känns det viktigt att förebygga så 

att skadan aldrig uppstår. Det är här skolan kommer in med undervisning gällande 

miljöundervisning och hållbar utveckling. Enligt Lpo 94 ska eleverna utveckla ett personligt 

förhållningssätt till miljöfrågor, både regionala och globala. De ska även kunna ta ansvar för 

sina egna handlingar och få en förståelse för att de själva direkt kan påverka samhället mot en 

hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet 2004). Jag anser att det i studien framgår 

tydligt att samtliga av lärarna arbetar med att stärka elevernas tilltro till det egna handlandet, 

både genom teoretiska och praktiska aspekter.  
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Vidare menar Stenmark (2000) att ett samhälle som kännetecknas av en hållbar utveckling 

kan kopplas till ett kretsloppssamhälle. Detta kännetecknas av ett samhälle där 

materialhanteringen från råvara till deponering av avfall är cyklisk, vilket innebär att det 

mesta som vi använder ska gå att återvinna. Lärarna i studien ansåg att sopsortering och 

återvinning var en viktig del inom arbetet för en hållbar utveckling. Någon ansåg att skolan i 

stort inte föregick med gott exempel. Läraren menade att hela skolan skulle ha sopsortering 

med synliga behållare och detta för att eleverna skulle få in det i sin naturliga vardag. För 

mig känns det helt självklart att man i största möjliga mån ska sortera soporna. Som vuxen 

och som skola ska man föregå med gott exempel och ifall man undervisar om sopsortering 

och återvinning inom ämnet HK och även praktiskt tillämpar det, så känns det märkligt om 

eleverna så fort de kommer utanför dörren inte behöver sortera längre.  

 

Ekologisk mat har av några HK-lärare nämnts som ett mål mot hållbar utveckling och idag 

har det skapats en trendfluga kring att handla ekologiska matvaror. Detta gör att handlarna 

ska överträffa varandra i att tillhandahålla ekologiska och kravmärkta alternativ. För min 

egen del anser jag att det är ett steg mot hållbar utveckling men fortfarande är de ekologiska 

alternativen något dyrare, vilket gör att många väljer det billigare alternativet. Det är som 

Edman (2005) skriver, att producenterna och handeln måste kunna förse oss konsumenter 

med ett hållbart utbud på marknaden, vilket enligt min åsikt även gäller hållbar ekonomiskt 

för den enskilde konsumenten. Genom det ska vi kunna bidra till att minska miljöförstörelse 

och orättvisor och samtidigt stärka både den egna hälsan och hushållsekonomin. Vidare 

menade HK-lärarna att om de använde sig av ekologiska livsmedel inom skolan så föregick 

man med gott exempel. Detta kunde sedan stärka våra ungdomars medvetenhet och 

reflektion när de sedan själva skulle välja livsmedel.  

 

Den här studien visar tydligt på att lärarna integrerar hållbar utveckling i sin undervisning 

utefter deras egen begreppsförklaring. Då hållbar utveckling är ett svårdefinierat begrepp 

leder det till att de flesta har olika tolkningar på vad det innebär för dem. Detta gör att 

undervisningen inte blir likvärdig. Trots det anser jag att lärarna i studien arbetar utefter 

samma innebörd och mot samma mål. Begreppet hållbar utveckling definieras utifrån tre 
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olika aspekter, såsom ekologisk, ekonomisk och social. Vilket innebär att eleverna i skolan 

måste ges möjlighet till att ta del av samtliga delar för att de ska kunna få en helhet i sitt 

handlande mot en hållbar utveckling. Att se hållbar utveckling som ett eget ämne inom 

grundskolan är inte det mest optimala, enligt min åsikt. Eftersom hållbar utveckling är ett 

samspel mellan olika aspekter känns det för mig viktigare att få till ett samarbete mellan 

skolans samtliga ämnen, vilket skulle förse eleverna med den helhet som eftersträvas.  

 

Min förhoppning och min önskan med den här studien är att lärarna i studien har reflekterat 

över begreppet hållbar utveckling och insett vilken roll de har i undervisningen mot ett 

hållbart samhälle. Samt att frågorna i enkäten har gjort dem uppmärksamma på hur de i 

sammanhanget verkligen integrerar hållbar utveckling i sin undervisning. Det är vad våra 

ungdomar får med sig från skolan som de tar med sig ut i arbetslivet. Ett av skolans uppdrag 

är att eleverna ska utvecklas till ansvarskännande människor som reflekterar över sitt eget 

handlande.  

 

6.2 Metodkritik 

Metoden som är använd i studien är enkätundersökning. Anledningen till valet av 

enkätundersökning var att respondenterna skulle få möjlighet till eftertanke när de svarade på 

de aktuella frågorna. Genom det här valet av metod var min förhoppning att det skulle bli en 

bredd på studien, vilket jag också fick. Det negativa med denna metod var att det inte fanns 

möjlighet till att ställa några följdfrågor, vilket har inneburit att det djup som önskades i 

resultatet inte framkom. Det alternativ som i efterhand kan kännas mer tilltalande är, att 

respondenterna skulle ha givits möjlighet till att ta del av och bekantat sig med 

frågeställningarna innan en intervju skulle ha genomförts. Detta skulle kunna ha givit studien 

ett djupare innehåll.  Trots detta anser jag att den empiri som har bearbetats svarar väl på de 

frågeställningar som är aktuella för den här studien.  

 

6.3 Vidare forskning 

Det skulle vara väldigt intressant att fortsätta forskningen om hållbar utveckling i skolan och 

då ta med elevers definition av begreppet. Man skulle även kunna göra observationer inom 
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både HK och SO för att studera hur elever och lärare tillämpar miljötänkandet praktiskt. 

Vidare skulle det vara intressant att intervjua elever för att se hur de tolkar hållbar utveckling 

i undervisningen. Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant att ta med är föräldrarnas 

roll i arbetet med hållbar utveckling. Eftersom förhoppningen är att det eleverna lär sig och 

tar del av i skolan ska de bära med sig även på fritiden. Då hållbar utveckling är ett begrepp 

som ska genomsyra hela vårt samhälle vore det även intressant att vidareutveckla denna 

studie mot arbetslivet. Hur fungerar miljötänkandet på några av de större arbetsplatserna 

inom en kommun? Och hur arbetar man praktiskt med hållbar utveckling?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 41

Referenser 

Björneloo, Inger, (2007): Innebörder av hållbar utveckling – en studie av lärares utsagor om    
 undervisning. Göteborg: Acta Universitatis  
 
Bryman, Alan, (2001): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
 
Edman, Stefan, (2003): Jorden har feber.  Stockholm: Atlas 
 
Edman, Stefan, (2005): Bilen, biffen och bostaden. Hållbara laster – smartare konsumtion.  
 Slutbetänkande SOU 2005:51 Stockholm: Fritzes 
 
Lidskog, Rolf, Sandstedt, Eva, Sundqvist, Göran, (1997): Samhälle, risk och miljö. 
 Lund:Studentlitteratur 
 
Skill, Karin, (2006): Mellan grönt tänkande och vardagligt görande. Linköping: LiU-tryck 
 
Skolverket, (2000): Att samla in och bearbeta data. Stockholm: Liber 
 
Skolverket, (2002): Hållbar utveckling i skola.n Stockholm: Liber 
 
Stenmark, Mikael, (2000): Miljöetik och miljövård. Lund: Studentlitteratur 
 
SOU 2001:20, (2001): Tänk nytt, tänk hållbart – dialog och samverkan för hållbar 
 utveckling. Betänkande från Miljövårdsberedningen. Stockholm: Fritzes 
 
SOU 2004:104, (2004):Att lära för hållbar utveckling. Betänkande av Kommittén för 
 utbildning för hållbar utveckling. Stockholm: Fritzes  
 
Utbildningsdepartementet, (2004): Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
 förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. Stockholm: Fritzes 
 
  
 
Internetkällor 
 
Future City, (2008): Future City – tävlingen för framtidens samhällsbyggare 
 (hämtad 2008-06-07) 
 http://www.futurecity.nu/arrangorer_startsida.shtm 
 
Greenpeace, (2008): Hejda klimatförändringarna. (hämtad 2008-04-28)  
 http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat 
 
Miljödepartementet, (2001) Hållbar utveckling – ett viktigt mål för EU. (hämtad 2008-04-22) 
 www.regeringen.se  



 

 
 
 

 42

Miljödepartementet (2008): Internationellt klimatarbete. (hämtad 2008-06-04) 
 http://www.regeringen.se/sb/d/3188/a/34463 
 
Naturvårdsverket, (2004): Kort om miljön och vår konsumtion – för upphandlare och 
 inköpare  
 www.naturvardsverket.se/bokhandeln 
 
Naturvårdsverket, (2007): Klimatpolitiken – klimatkonventionen och kyotoprotokollet 
 (hämtad 2008-05-26) 
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-
 forandring/Klimatpolitiken/Internationell-klimatpolitik/Klimatkonventionen-och-
 Kyotoprotokollet/ 
 
Skolverket, (2000): Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterade ämnena 
 (hämtad 2008-04-21) 
 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolfor
 m=11&id=3882&extraId=2087 
 
Skolverket, (2000): Kursplan för hem- och konsumentkunskap (hämtad 2008-04-24) 
 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolfor
 m=11&id=3871&extraId=2087 
  
SMHI, (2008): Klimat (hämtad 2008-04-24) 
 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5232&l=sv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 43

Bilaga 1 

        vt - 08 
 

 
 
 

Hejsan! 
 
Jag heter Margareta och går Lärarutbildningen på Växjö universitet. Jag är i slutet av min 

utbildning vilket innebär att jag då skriver en C-uppsats. Jag har läst inriktningen mot hem- 

och konsumentkunskap och SO och har genom det fått upp intresset för hållbar utveckling. 

Studien bygger på en enkätundersökning där jag vill ha svar på några lite större öppna frågor. 

Jag har valt enkätundersökning för att få en bredd på min studie. 

 

Om Ni skulle vilja delta i den här studien innebär det att Ni svarar på den enkät som följer 

med det här brevet. Vi bestämmer en tid då jag kan hämta Era svar. Ni kommer att vara 

anonyma, det enda som Ni behöver ange är vilket ämne som ni undervisar i. Jag kommer inte 

att nämna några skolors namn i studien.  

 

Studien ska resultera i ett examensarbete som kommer att presenteras av mig inför mina 

kurskamrater vid Växjö universitet. Ni får givetvis avbryta er medverkan om Ni vill, det är 

inget bindande. 

 

Er medverkan skulle betyda mycket för mitt examensarbete. 

 

Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Margareta Karlsson 
Gärdesvägen 13 
352 49 Växjö 
070-4451778 
mkalb04@student.vxu.se 
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Hållbar utveckling i skolan - undersökning av hur lärare i grundskolans 
senare år arbetar med hållbar utveckling i skolan 
 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan definieras på många sätt. 

Brundtlandkommissionen etablerade begreppet 1987 och definierar det enligt följande: ”en 

utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredställa sina behov”. Sveriges riksdag har som övergripande mål att till 

nästa generation kunna överlämna ett samhälle där Sveriges största miljöproblem är lösta, 

men staten kan inte ensam se till att vi når en hållbar utveckling. För att människor ska 

kunna möta de utmaningar som världen står inför är lärande en förutsättning. Vad 

människor lär sig och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar 

utveckling ska bli möjlig (SOU2004:104).  

 

Nedan följer ett antal frågor gällande ditt arbete med hållbar utveckling i skolan. Min 

förhoppning är att du kan svara så utförligt som möjligt.  

 

A. Kan du ge en definition på vad hållbar utveckling är för dig? 

B. Berätta hur du arbetar med hållbar utveckling i din undervisning. 

C. Vad anser du är viktigast i ditt arbete för att kunna nå en hållbar utveckling? 

D. Om ni främst arbetar med hållbar utveckling i temaform vilka ämnen är då 

integrerade och på vilket sätt arbetar ni då? 

E. Hur ser du på skolans roll när det gäller att arbeta mot en hållbar framtid eller 

en hållbar utveckling i världen? 

 

Undervisar i ämne:…………………………………………………………………. 

 


