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Sammanfattning 

Syftet har varit att undersöka om de Svenska miljömålen kan vara ett sätt att göra hållbar ut-
veckling synlig för eleverna genom att belysa de områden där de i sin framtida yrkeskompetens 
kan göra skillnad. Det har också varit att ta reda på vilka mervärden som kan skapas genom att 
begreppet hållbar utveckling integreras i undervisningen i två karaktärsämnen på byggprogram-
met, eftersom innehållet i de ämnena utöver den skapande och produktiva delen direkt medver-
kar till att målen som är beslutade för att uppnå hållbar utveckling uppfylls. 

Det mest tydliga resultatet av studien är frånvaro av kunskap om miljömål hos de yrkeslärare, 
elever och platschefer på byggföretag som intervjuades. Eleverna uttryckte heller inte en förstå-
else för vad begreppet hållbar utveckling innebär eller hade kunskap om att de i sin framtida yr-
keskompetens även har möjlighet att aktivt arbeta för att vi ska kunna uppnå hållbar utveckling 
även för framtida generationer. 

Svenska miljömål behöver integreras i karaktärsämnena på byggprogrammet för att politiskt fat-
tade beslut om vad som krävs för att vi ska kunna nå hållbar utveckling förmedlas till de elever 
som skall ut i yrkeslivet, så att de kan komma ut med en handlingskompetens som kan leda till 
förändring. Delmålen är verklighetsnära, demokratiskt fattade beslut och direkt kopplade till 
byggbranschen, vilket kan medföra ett ökat engagemang och vilja till att medverka till föränd-
ring.  

I undersökningen har inte framkommit att hållbar utveckling, utifrån de definitioner som finns i 
läroplan, program-, och kursmål samt betygskriterier för byggprogrammet kommer in i karak-
tärsämnena på ett medvetet och systematiskt sätt på grund av att det vid intervjuerna av yrkeslä-
rarna var för stora tolkningsskillnader. Det framgår inte heller tydligt vilka kunskaper som be-
döms eftersom det även var stora skillnader i yrkeslärarnas beskrivningar om vad undervisningen 
omfattar och vad som bedöms.  

Ett annat tydligt resultat är att yrkeslärarna, platscheferna och den ena eleven är överrens om att 
det skulle kunna ge mervärden att ha kunskap om hur de kan arbeta med hållbar utveckling. 
Konkreta och verklighetsnära miljömål om det som man direkt kan påverka genom aktiva val i 
yrket och i skolarbetet kan vara ett sätt att åskådliggöra hållbar utveckling utifrån vad som fram-
kom i intervjusvaren och genom litteraturen. Vid konkreta frågor om mål som omfattar fukt-
skydd och källsortering utryckte de alla att de tyckte att det var viktigt att arbeta med de frågorna 
och de flesta att det ledde till välmående och beskrevs i termer som yrkesstolthet. 

För att eleverna ska kunna få en inre motivation utifrån samhällets värdegrund krävs ett vidare 
arbete med att gemensamt bryta ner målen ytterligare på ett lokalt plan, göra arbetet lustfyllt och 
verklighetsnära samt komma till en gemensam syn om vägen dit. Att arbeta med hållbar utveck-
ling är också ett lämpligt sätt att arbeta med skolans demokratiuppdrag och tvärtom. Det ger 
eleverna möjlighet att diskutera komplicerade frågor om hållbar utveckling och vad som leder dit 
samt deras egen plats i sammanhanget och möjligheter till påverkan.  

Studien har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer. I litteraturen har jag sökt infor-
mation om integrering av de Svenska miljömålen i undervisningen på gymnasieskolan men har 
inte kunnat finna det. Studien är därför främst baserad på avhandlingar om utbildning för hållbar 
utveckling och skolans demokratiuppdrag samt en undersökning av aktuella miljömål från cen-
trala verk och byggbranschen. Intervjuer har genomförts med fyra yrkeslärare på byggprogram, 
två tredjeårselever i slutet på utbildningen samt två platschefer på två byggföretag som tar emot 
elever som ska göra sin APU. 



IV 

Summary 

 
The aim has been to examine whether the Swedish environmental objectives may be a way to 
make sustainable development visible for students on the construction program. It has also been 
to determine the added value that can be created by making sustainable development visible by 
integrating environmental objectives into the teaching. Interim objectives are realistic and di-
rectly linked to the construction sector, which can lead to an increased commitment and desire 
to contribute to change.  

The result shows that vocational teachers, students, and site managers in construction compa-
nies were not aware of the environmental objectives. Swedish environmental objectives need to 
be integrated into vocational school subjects of the construction programme so that political de-
cisions in order to achieve sustainable development is communicated to the students, so that 
they can come out in working life with action skills which can lead to changes. Almost all inter-
viewed felt that it could provide added value to have knowledge of how they in their everyday 
lives can work with sustainable development. They think it is important to work with the issues 
and that it results in prosperous in daily life, which also is supported by the literature and they 
described it in terms of professional pride. 
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Abstract 

Syftet har varit att undersöka om de Svenska miljömålen kan vara ett sätt att göra hållbar ut-
veckling synlig för elever på byggprogrammet. Det har också varit att ta reda på vilka mervärden 
som kan skapas genom att hållbar utveckling synliggörs genom att miljömål integreras i under-
visningen. Delmålen är verklighetsnära och direkt kopplade till byggbranschen, vilket kan med-
föra ett ökat engagemang och vilja till att medverka till förändring.  

Resultatet visar att yrkeslärare, elever och platschefer på byggföretag inte hade kännedom om 
miljömålen. Svenska miljömål behöver integreras i karaktärsämnena på byggprogrammet för att 
politiskt fattade beslut om vad som krävs för att vi ska kunna nå hållbar utveckling förmedlas till 
de elever som skall ut i yrkeslivet, så att de kan komma ut med en handlingskompetens som kan 
leda till förändring. Nästan samtliga var överrens om att det skulle kunna ge mervärden att ha 
kunskap om hur de i sin vardag kan arbeta med hållbar utveckling. De tyckte att det var viktigt 
att arbeta med de frågorna och beskrev det i termen yrkesstolthet samt att det leder till välmå-
ende, vilket också stöds av litteraturen. 

Nyckelord 

Miljömål, miljökvalitétsmål, hållbar utveckling, miljöbalken, demokrati, värdegrund 
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Förord 

Denna rapport uppkom utifrån författarens egna erfarenheter och reflektioner. Jag har ett 
förflutet som omfattar arbete med miljö- och hälsoskyddsfrågor. Det jag främst arbetat med är 
miljöskydd inom tillverkningsindustrin, samhällsplanering och problem med inomhusmiljön. 
Inom samtliga områden används miljö- och folkhälsomål som en vägvisare för att åskådliggöra 
vad vi vill uppnå för att få en hållbar utveckling. Idén till uppsatsen kom i samband med att jag 
under min praktik på ett byggprogram insåg, när jag fick läsa elevernas enkätsvar i en annan un-
dersökning om hållbar utveckling, hur lite byggelever i en klass kopplade hållbar utveckling till 
sin yrkesverksamhet. Det viktigaste för ett lyckat miljöarbete är det egna engagemanget och jag 
ville därför undersöka närmare hur hållbar utveckling integreras i undervisningen och vilka 
mervärden kunskap om miljömål kan ge eleverna.  

 
Arbetet har varit väldigt intressant och givande och jag hoppas att resultaten kommer att bi-

dra till att lärare kan få idéer om hur de kan använda miljömålen i undervisningen för att 
synliggöra hållbar utveckling men också för att eleverna skall få verktyg som de kan använda för 
att känna handlingskraft och genom demokratiska processer föra utvecklingen framåt.       

 
Till sist vill jag tacka främst alla de som välvilligt deltagit i undersökningen och gjort den 

möjlig. Jag vill även tacka min man Benny och mina barn Matilda och Petter för deras tålamod 
med mitt skrivande och mina föräldrar, Arne och Lola för deras extrahjälp i vardagen. Jag vill 
också tacka mina studiekamrater Anders, Annika och Fredrik för deras stöd som bollplank och 
alla trivsamma studiestunder.  

 
Jag vill även till sist tacka Maria, vår handledare under utbildningen, för allt tragglande för att 

få in oss på banan med examensarbetet. Tomas, min handledare under praktikperioderna, som 
varit ett stort mentalt stöd. Samir, min handledare för examensarbetet, för positiv input som 
gjorde att jag kom igång på ett bra sätt samt Adrian, som har varit examinator och som bidragit 
med kloka synpunkter inför de sista justeringarna.  

 
 
 
Annika Johnsson 
Växjö, 101111 
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1. Introduktion  

I media lyder rubriker  - Byggfusk. Ofta beror det på att det är fuktskador i bostads-
hus. Varför det blir fuktskador har många orsaker. En faktor är korta byggtider, som 
kan leda till stress. Det kan också bero på omedvetenhet för samtidigt som skador 
uppstår har de som utbildar sig till byggare inte tydliga mål för sitt arbete. Mål som gör 
att de kan känna sig delaktiga och medverka till hållbar utveckling genom att t.ex. mil-
jömålet för att minska antal bostäder med fuktskador uppnås. Men är målen av bety-
delse?  Miljömål som omfattar reducering av antal fuktskadade bostäder och reducer-
ing av avfall samt återvinning finns hos de centrala verken och branschorganisationer. 
Samtidigt finns i utbildningen till byggnadsarbetare undervisning i hur man utför fukt-
skydd och hur avfallet skall källsorteras. Vilka mervärden kan skapas genom att miljö-
mål och begreppet hållbar utveckling också integreras i undervisningen i karaktärsäm-
nen, som utöver den skapande och produktiva delen direkt medverkar till att målen 
som leder till hållbar utveckling uppfylls?  

Syftet med undersökningen var att se om det kan ge mervärden genom att arbetet med 
en hållbar utveckling blir synligt för eleverna genom att belysa de områden där de i sin 
framtida yrkeskompetens kan göra skillnad. Därför hade jag för avsikt att undersöka 
hur de delar inom miljöbalken som har betydelse för boendes hälsa såsom fukt samt 
hur det avfall som uppstår vid husbyggnation tas omhand kan beaktas inom undervis-
ningen på byggprogrammet. Men även hur de nationella målen som finns inom de 
områdena kan användas.    

Undersökningen är relevant för i dag finns problem med fukt i en beräknad tredjedel 
av bostadsbeståndet och även i nyproduktionen uppstår problem, vilket kan medföra 
hälsobesvär från bl a mögel. Ett av miljömålen är därför att minska andelen hus med 
fuktskador. För att främja miljömålen har också byggbranschen på allvar börjat arbeta 
med avfallsreducering, källsortering och återvinning.  

Skollagen slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan 
skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemen-
samma miljö. Det är lätt att hållbar utveckling bara blir ett begrepp som det är svårt att 
förhålla sig till förutom det dåliga samvetet ”jag borde inte åka bil” i beaktande av kli-
mathotet. Miljöfrågorna är komplexa och det är så många aspekter som skall beaktas 
idag för att vi skall kunna sträva mot hållbar utveckling. För att vi ska kunna uppnå 
målen är det viktigt att visa på sammanhang och att en del av det som eleverna genom 
aktiva val kan styra över i sin framtida yrkesutövning har betydelse.   
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2. Bakgrund  

Bakgrunden är uppdelad i tre delar baserat på frågeställningarna i syftet med under-
sökningen. I den första delen tas upp hur hållbar utveckling utifrån de definitioner 
som finns i läroplan, programmål och betygskriterier kommer in i karaktärsämnena 
och vilka kunskaper som bedöms inom området. I andra delen tas upp definitioner på 
hållbar utveckling, som de svenska miljömålen och miljömålsarbetets ursprung. I tredje 
delen belyses vilka mervärden som kan skapas genom att begreppet hållbar utveckling 
integreras i undervisningen i karaktärsämnen för de enskilda eleverna men också ur ett 
samhällsperspektiv. Men även hur arbete med de svenska miljömålen i karaktärsäm-
nena kan vara ett sätt att arbeta med demokratiska värderingar och att var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respek-
ten för vår gemensamma miljö.  

2.1 Undervisning och bedömning utifrån läroplan, 
program- och kursmål samt betygskriterier 

I det här kapitlet tas upp vad som är reglerat i skolans styrdokument utifrån olika be-
grepp som t ex kretsloppstänkande och vad som skall beaktas i ett par karaktärsämnen 
på byggprogrammet för att främja hållbar utveckling. Det tas även allmänt upp frågor 
om vilken kunskap som bedöms. Betygskriteriers möjliga inverkan på innehållet i un-
dervisningen tas upp eftersom det kan ha en viktig påverkan på vad som i slutänden 
eventuellt prioriteras och har därmed betydelse för elevernas engagemang, möjlighet 
att agera och kunskaper om hållbar utveckling. 

2.1.1 Hållbar utveckling utifrån definitioner i styrdokument för 
karaktärsämnen  

Hållbar utveckling är en av de saker i läroplanen som det framgår tydligt att det skall 
beaktas (Lpf -94). Om man går vidare på programmålen för byggprogrammet har det 
också en framträdande roll genom att det anges att ett miljöperspektiv ska prägla ut-
bildningen vad det gäller bl a förutsättningar för en ekologisk hållbar utveckling. Det 
anges även att skolan har till ansvar att eleverna vid fullföljd utbildning har insikt om 
hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan an-
vändas inom de verksamheter som utbildningen berör. Det följs även upp i målen för 
kurser om bl a hus- och anläggningsbyggnad (BYT 1202) och byggkunskap (BYT 
1201). Eleverna ska efter dem kurserna kunna diskutera branschspecifika ekologiska 
sammanhang och känna till miljömässiga och ekologiska lösningar m m (Bilaga 2). När 
man kommer ner till betygskriterierna börjar det bli tunnsått med tydliga kriterier inom 
de områdena. Inom betyget godkänd återfinns ett par kriterier om miljöanpassad bygg-
process och att kunna ge exempel på material som är lämpliga med hänsyn till miljön. 
När man sedan via en länk på skolverkets hemsida kommer till den skapade yrkes-
provbanken för validering, som är till för att ge lärare stöd i sin bedömning av elever-
nas kunskaper, går det inte att tydligt hitta igen något över huvudtaget inom områdena 
hållbar utveckling och god boendemiljö under byggsektorn och de aktuella provupp-
gifterna inom Bygg (http://www.senrp.se/sb/d/2009/a/10740 ). Det är också svårt 
att finna kurslitteratur där hållbar utveckling tas med. I t.ex. undervisningsmaterialet 
Isolering – fuktisolering finns det tekniska utförandet beskrivet men det är inte kopp-
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lat till att eventuella brister och skador kan påverka hälsan hos de som skall leva sitt liv 
i byggnaderna (Byggentreprenörerna och Liber AB 1996).  

2.1.2 Bedömning och betygskriteriers påverkan på kunskap om 
hållbar utveckling 

Bedömning och betygssättning sker utifrån en bedömningsspiral som snävar in från de 
övergripande reglerna i skollagen via läroplan, program- och kursmål till betygskriterier 
i enskilda ämnen.  

 

(Hämtad från studieguide, Linnéuniversitetet) 

Under vägen ökar detaljeringsgraden men det är den enskilda läraren som tolkar inne-
hållet och sätter betyg utifrån den egna tolkningen. Hur kunskapssyn styr bedömning 
är en svår fråga. Dels är det samhällets syn som skall beaktas, dels är det arbetslagets i 
den enskilda skolan och slutligen lärarens kunskapssyn. Synen på kunskap grundar sig 
även på synen på vad kunskap är. Kenneth Nordgren anger i boken Betyg i teori och 
praktik att insikten om kunskapers föränderlighet och tolkningsbarhet är helt nödvän-
dig och det är svårt att tala om kunskap som något enhetligt. Han anser att ett frukt-
bart sätt att tänka om begreppet kunskap är att se det som ett samlingsbegrepp för en 
mångfald av aspekter eller dimensioner av vetande. (Nordgren 2008, s.62) Det är alltså 
inte bara kunskapen om hur man fysiskt sätter en fuktspärr utan det är också bland 
annat en känsla för orsak, verkan, kunskap om folkhälsa och samhällsperspektiv och 
den egna yrkesstoltheten som räknas.  

Ett mål- och kunskapsrelaterat bedömningsinstruments syfte är att hjälpa eleverna att 
uppnå målen och visa på hur väl de uppfyllts.  Ingrid Carlgren som var med i Lä-
roplanskommittén, en av regeringen tillsatt utredning vars arbete ledde fram till dagens 
läroplaner, reflekterar i boken Att bedöma eller döma om det nya betygssystemets 
tankefigurer och tänkbara användningar. Hon belyser varför det vi kallar betyg är olika 
saker i olika betygssystem och att det nya betygssystemet som är ett kunskapsrelaterat 
system medför att många lärare uppfattar det som att de fått ett helt nytt uppdrag. De 
känner det genom att de måste se till att så många elever som möjligt verkligen blir 
godkända och inte kan tillåta sig att acceptera att en grupp elever hamnar på efterkäl-
ken (Carlgren 2002., s. 13-14). Utifrån de tankegångar de hade i kommittén uppfattar 
hon att det i vissa delar är konstruktionsfel i det nuvarande betygssystemet. Det som 
hon ser som största faran med betygssystemet är att betygskriterierna ersätter kurspla-
nerna som grund för planeringen av innehållet i skolarbetet. Om kriterierna görs om 
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till innehåll i skolarbetet blir de inte längre indikatorer på kunskapskvaliteter och kan 
därigenom inte heller fungera som en kvalitetssäkring av skolans innehåll och produk-
ter (s. 26). Innehållet utifrån ett betygskriterie kan t ex bli kunskap om ett antal mate-
rial som är lämpliga ur miljösynpunkt men blir då ingen kvalitetssäkring med fokus på 
elevens förmåga att utifrån varje enskilt fall fundera på vad som kan vara det bästa ur 
miljösynpunkt.  

2.2 Hållbar utveckling  

Det finns inte bara en definition av vad hållbar utveckling är, omfattar eller innebär. I 
det här kapitlet tas upp en del av innehållet i internationella överenskommelser om 
hållbar utveckling och vad som bl a finns på skolverkets hemsida. I det här kapitlet 
finns även definitionen som är fastslagen i vårt eget regelverk i Sverige och de politiskt 
fattade beslut om miljökvalitétsmål, vardagligt omnämnda som miljömål, som finns för 
att uppnå hållbar utveckling. De är beskrivna för att visa på de verklighetsnära verktyg 
som finns för att implementera hållbar utveckling i karaktärsämnet bygg.  

2.2.1 Agenda 21, Brundtlandrapporten, Baltic 21E 

Det finns flera definitioner om begreppet hållbar utveckling. De som ofta hänvisas till 
är definitionen i den så kallade Brundtlandrapporten, 1987 och definitionen i Rio-dekla-
rationen om miljö och utveckling från Förenta Nationernas första Agenda 21-mötet i 
Rio de Janeiro, 1992.   

Agenda 21 är FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling. Enligt Agenda 21 
omfattar hållbar utveckling ekologiska, sociala och ekonomiska värderingar såsom t ex 
skyddet av miljön, resurs- och rättvisefrågor, fred och samarbete. Riodeklarationens in-
nehåller 27 grundläggande principer för miljö- och utvecklingsarbete som till exempel 
principen att förorenaren ska betala, försiktighets- samt substitutionsprincipen men 
även bl a att; 

- I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till ett 
hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.  

- Rätten till utveckling måste fullgöras på ett sådant sätt att den rättvist tillgodoser 
nuvarande och kommande generationers behov av utveckling och miljö. 

- För att uppnå en hållbar utveckling måste skyddet av miljön utgöra en integrerad 
del av utvecklingsprocessen och inte betraktas som något isolerat därifrån.  

- Miljöfrågor hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar på lämplig nivå.  

- Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras för att 
skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling och att säkra en 
bättre framtid för alla (Regeringskansliet). 

Det var i FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), som kallas Brundtlandrap-
porten eftersom det var Norges statsminister Gro Harlem Brundtland som ledde 
kommissionen, som begreppet hållbar utveckling fick stor spridning och enade värl-
dens miljörörelser. Genom rapporten, Gro Harlem Brundtlands arbete för hälsa och 
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miljö och uppföljande artiklar spreds definitionen av hållbar utveckling som en utveck-
ling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillgodose sina behov (Gustafsson 2007, s.28, Svenska FN-förbundet, Natur-
vårdsverket) I Brundtlandrapporten görs även slutsatsen att hållbar utveckling i huvud-
sak är en förändringsprocess där det är harmoni mellan utnyttjande av resurser, eko-
nomi, teknik och institutionella förändringar för att öka nuvarande och framtida möj-
ligheter att möta människors behov och ambitioner.   

“In essence, sustainable development is a process of change in which the 
exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of 
technological development; and institutional change are all in harmony and 
enhance both current and future potential to meet human needs and 
aspirations (Our common future - Annex till FN document A/42/427/).” 

Skolverket arbetar med hållbar utveckling genom att bl a dela ut utmärkelsen Skola för 
hållbar utveckling. För att få utmärkelsen måste skolan uppfylla ett antal kriterier. Kri-
terierna är något att utgå ifrån i arbetet men skolan bestämmer själv på vilket sätt dem 
tänker uppfylla kriterierna. Kriterierna har utformats inom områdena pedagogisk led-
ning och arbete och omfattar bl a att; 

- Verksamheten är organiserad så att alla barn, elever och personal ges möjlighet att 
aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling.  

- Barn, elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, 
planera, genomföra och utvärdera lärandet för hållbar utveckling.  

- Barn och elever har en aktiv, stark och tydlig roll och ges möjligheter att ha ett 
reellt inflytande över sitt lärande utifrån sina förutsättningar.  

- Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt.  

På Skolverkets hemsida om vad hållbar utveckling är finns Brundtlandkommissionens 
definition av hållbar utveckling angiven och det anges att skolor har ett tydligt uppdrag 
att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Det anges även 
att uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kurs-
planer. Uppdragen preciseras ytterligare i de internationella överenskommelser som till 
exempel Agenda 21 som Sverige har ingått i (www.skolverket.se).  

Policydokumentet den s.k. Baltic 21E – är en handlingsplan för utbildning för hållbar 
utveckling som 2002 antogs av tolv utbildningsministrar i Östersjöregionen och är ett 
av de starkaste incitamenten för en utveckling av den svenska skolan på detta område 
(Öhman 2006, s. 25). Baltic Sea Project (BSP) är ett subregionalt projekt där 60 skolor 
i Sverige deltar och som tar upp miljöfrågor för ett speciellt område, Östersjön, och 
internationell undervisning. Utöver faktakunskaper tas upp känslomässiga aspekter 
som attityder, värden och engagemang och elevens förmåga att delta aktivt i lösandet 
av miljöproblem skall utvecklas (www.skolverket.se). 
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2.2.2 Miljöbalken och miljömål 

En definition av hållbar utveckling finns även i Miljöbalken, som antogs 1998 och är 
en av Sveriges grundlagar. Definitionen är liknande den i Brundtlandrapporten, men i 
miljöbalken finns det även fastslaget att naturen har ett egenvärde.  

”  Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”       
( Miljöbalk 1998:808) 

Miljöbalken skall bl a tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador 
och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan samt att 
återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås (Miljöbalken).  

Vår miljölagstiftning har sina rötter i behovet att komma åt sanitära olägenheter i stä-
derna och att säkerställa tillgången till vatten som kraftkälla och råvara men också i det 
ökade intresset för naturen runt 1900-talet. Naturintresserade människor organiserade 
sig i föreningar och Svenska Naturskyddsföreningen bildades 1909. Kemikaliesamhället 
började byggas upp efter andra världskriget. Nackdelarna negligerades men boken 
”Tyst vår” som skrevs 1962 blev en väckarklocka. Kvicksilverbetningen av utsäde ho-
tade i slutet av 1960-talet att slå ut hela landets rovfågelfauna. Behovet av regler för att 
skydda natur och miljö blev mer påtagligt och ett omfattande arbete startade. Regelver-
ket omfattade till slut ett stort antal lagar och ett arbete började för att samordna lag-
stiftningen. När miljöbalken kom ersatte den 15 lagar. (Miljöbalksutbildningen 1998, s. 
10-12) 

När miljöbalken kom startades en miljöbalksutbildning av Naturvårdsverket. Miljöbal-
ken åskådliggjordes som ett träd som sträcker sig mot solen som var visionen om håll-
bar utveckling enligt definitionen ovan. Trädets rötter tog sin näring ur de allmänna 
hänsynsreglerna / principer och tankesätt som även står i miljöbalkens andra kapitel. 
En av rötterna är kunskapskravet som går ut på att man ska veta vad man gör så att 
man inte förstör. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna samt produktvalsprincipen 
innebär att man har ett ansvar att bl.a. välja de kemiska produkter som är minst skadliga 
för miljön. Trädets stam utgjordes av gemensamma bestämmelser och grenarna olika 
områden som t ex avfall, hälsoskydd och kemikalier. Ju längre ut på grenarna ju mer 
detaljerade bestämmelser.  

I motivtexten till miljöbalken sägs att de nationella miljökvalitétsmålen skall ge ledning 
för vad en hållbar utveckling innebär och vara vägledande. Regeringen ville utveckla en 
politik för mål- och resultatstyrning som innebär att staten styr med hjälp av uppställda 
mål utan att i detalj reglera vad som ska göras för att nå ditt. Myndigheter och andra 
aktörer får själva välja väg för att nå målen, vilket bedömdes ge större delaktighet och 
ökade möjligheter till att utforma åtgärder till rimliga kostnader.  

De ca 170 miljömålen som fanns vid det tillfället spretade för mycket och var bl.a. där-
för svåra att använda så 1999 fastställde riksdagen femton övergripande miljökvalitets-
mål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som måste uppnås för att en hållbar ut-
veckling ska bli möjlig (Miljöbalksutbildningen 1998, s. 26). Ett par år senare tillkom ett 
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16:e miljökvalitetsmål - Biologisk mångfald. Inom varje område har också antagits mer 
specificerade delmål som behövs för att miljökvalitetsmålet skall kunna nås inom en 
generation (d.v.s. 2020-2025).  

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innebär i ett generationsperspektiv enligt re-
geringens bedömning att bland annat att avfall och restprodukter sorteras så att de kan 
behandlas efter sina egenskaper och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel 
mellan bebyggelsen och dess omgivning.  

MILJÖMÅL : Avfall 

”Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs 
som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt 
som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras” 
(www.miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Avfall-2005-2015/)  

I augusti 2010 las en vägledning ut på naturvårdsverkets hemsida om hantering av 
byggavfall utifrån bedömningen att bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet 
måste minska och hanteringen av avfallet säkras om vi ska kunna nå de nationella mil-
jökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö. I första hand ska det förebyggas 
så att det inte skapas så mycket avfall (www.naturvardsverket.se) 

God bebyggd miljö innebär även att vi inte ska behöva bli sjuka inomhus av ämnen 
som har uppstått på grund av byggnadens konstruktion. Plan- och bygglagen (PBL), 
som är den lagstiftning som Boverket främst har tillsynsansvar utifrån, innehåller be-
stämmelser om byggande och syftar också till att främja en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. För att 
en god bebyggd miljö skall kunna uppnås har det funnits delmål om att bostäder med 
fuktproblem skall minskas. Det delmålet håller på att revideras och Boverket som har 
ansvar för målet har föreslagit följande;  

MILJÖMÅL : Inomhusmiljö 

”År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan 
negativt. Därför ska det säkerställas att fukt inte medför problem i 
inomhusmiljön genom att skapa förutsättningar för mögel och 
bakterier eller emissioner från material. Andelen med byggnader med 
fuktskador av betydelse för inomhusmiljön ska år 2020 vara lägre än 
5 % av hela byggnadsbeståndet” (Boverket 2009, s.38).  

Bakgrunden till målet är att inomhusmiljön har stor betydelse för människors hälsa ef-
tersom vi tillbringar huvuddelen av våra liv inomhus.  Tre av de fem främsta orsakerna 
till hälsoeffekter i inomhusmiljön är relaterade till byggnadens utförande och omfattar 
fukt- och mögelskador i byggnaden, bristfällig ventilation och kemiska emissioner från 
bygg- och inredningsmaterial. Enligt den senaste undersökningen rapporterar ca 1,2 
miljoner vuxna att de bor i bostäder med synliga fuktskador, synligt mögel eller mögel-
lukt och tusentals personer har luftvägsbesvär (astmasymtom) till följd av fukt- och 
mögelskador i sina hem (Folkhälsorapport  2009). 
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Avseende god innemiljö finns på Kretsloppsrådets hemsida ett övergripande mål att 
nya byggnader ska utformas och uppföras så att de inte orsakar hälsoproblem. Befint-
liga byggnader som idag orsakar hälsoproblem ska identifieras och åtgärdas senast år 
2010. 

Kretsloppsrådet är en ideell förening för bygg- och fastighetssektorn där i stort sett 
samtliga byggsektorns organisationer medverkar. De arbetar med ett frivilligt åtagande 
avseende bl a omhändertagande av avfall för att uppnå ett trovärdigt, effektivt, syste-
matiskt och samordnat miljöarbete som leder till ständiga förbättringar. Enligt åtagan-
det skall mängden byggavfall som deponeras fram till år 2010 ha minskat till hälften 
jämfört med år 2004. För att det skall kunna uppnås anges bl a att 

- Val av byggmaterial, konstruktioner och metoder som minimerar uppkomst av avfall 
samt möjliggör återanvändning och återvinning av sådana material som inte är för-
nybara.  

- Att skapa kretsloppsanpassade system för avfallshantering vid nybyggande och riv-
ning. 

- Att skapa en fungerande marknad för återvinning och återanvändning av material. 

(www.kretsloppsradet.se) 

2.3 Hållbar utveckling, handlingskompetens, 
demokratiuppdraget och personlig utveckling   

Till sist tas upp varför det är viktigt med arbete för hållbar utveckling och vilka mer-
värden som kan skapas genom beskrivning av hur handlingskompetens skapas, hur 
demokratiuppdraget kan integreras, moral och etik samt värdet av tydliga mål för att 
skapa engagemang 

Kapitlet har delats in i underrubriker till största delen utifrån de olika källorna och det 
är ingen renodlad uppdelning utifrån ämne eftersom ämnena hänger samman och på-
verkas av varandra. Inre motivation och handlingskompetens fås till exempel från det 
viktiga i ämnet hållbar utveckling men fås också genom samtal med andra under de-
mokratiska former. Faktakunskap och önskan om förändring hänger också intimt för-
knippade med vilja, förmåga och samhällsförändring. Olika undervisningsstrategier be-
skrivs utifrån delvis olika fokus men de har alla en likvärdig bas och ingen utesluter 
den andra. 

2.3.1  Handlingskompetens och hur lust kan skapas i utbildning för 
hållbar utveckling  

Ellen Almers har i sin doktorsavhandling i didaktik gjort en studie vars mål är att bidra 
till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för 
hållbar utveckling (Almers 2009, s.27). En av frågeställningarna var hur de ungdo-
marna som intervjuades hade blivit sådana att de vill och absolut tror att de kan på-
verka stora globala frågor som klimatfrågan och livsmedelsfrågan (s. 247).  Med hand-
lingskompetens menar hon vilja och förmåga att påverka såväl livsstil och levnadsvill-
kor på ett sätt som inkluderar intergenerationellt och globalt ansvar (s. 27). Ett viktigt 
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tema har i studien blivit betydelsen av att uppleva motstående perspektiv i normativa 
frågor. För utöver vilja och engagemang krävs också kritiska perspektiv som gäller or-
saker, alternativa lösningar, handlingsstrategier och även mot det egna engagemanget. 
Hos ungdomarna som deltog i studien framstod som motiv och drivkrafter känslo-
mässiga reaktioner som initierar en önskan om förändring och vilja till handling, läng-
tan efter meningsfullhet, önskan om att komma till sin rätt och längtan efter gemen-
skap (s. 245-247).  

Genom att handla enligt sina värderingar ökar man sin självaktning, vilket ger positiva 
känslor. Mod att handla stöds också av en idé och övertygelse om att alla små hand-
lingar som görs, tillsammans betyder något, även om man inte kan se konsekvenserna 
av de egna handlingarna (s. 248-249).  

” Tillgång till språkliga verktyg som ekologiska fotavtryck och rättvist 
miljöutrymme samt bildspråk som ”antalet jordklot som skulle 
behövas om alla levde som vi”, har skärpt den normativa grunden i 
avståndsmoralisk riktning.” (Almers 2009, s.250)  

Det gäller att rikta uppmärksamhet mot hållbarhetsproblem med lösningsinriktat fokus 
för att klara utmaningen med hur vi når kunskap, ett tänk som möjliggör att man kan 
känna en övertygelse om vilket lösnings- och handlingsalternativ man föredrar samt att 
uppleva att det finns förutsättningar för att kunna agera. I ungdomarnas berättelser om 
sitt liv är det främst i forum utanför skolan som deras lust och vilja har väckts för att 
arbeta med hållbar utveckling. I berättelserna om skolans undervisning togs det sällan 
upp att det har funnits stödjande forum för handling eller att de fått kunskap om stra-
tegier för påverkansarbete (s. 249).  

Ellen Almers undrar om de enorma förväntningar som finns på utbildningens möj-
ligheter att bidra till hållbar utveckling är rimliga men om skolans uppdrag att verka för 
hållbar utveckling så finns det saker som kan utvecklas i skolan. Skolan har goda förut-
sättningar att bidra till avståndsmoralisk handlingskompetens. Det innebär att eleverna 
kan känna ett engagemang som sträcker sig både över nuvarande och kommande ge-
nerationer, och över hela världen. Både här och där, nu och sen. En av de didaktiska 
utmaningarna som lyfts fram är att utveckla elevernas tillit, självkännedom och känsla 
av att vara kompetenta i sina handlingar för hållbar utveckling. 

Det gäller också att utifrån en hållbarhetsfråga inte bara inrikta undervisningen på 
Vad-frågan, det vill säga på beskrivningar och undersökningar av t ex klimatfrågans ef-
fekter utan även på Varför-frågan som behandlar perspektiv och strukturella orsaker, 
Vart-frågan som tar upp mål och Hur-frågan handlingsstrategier och möjligheter till 
handlingserfarenhet.  Mot bakgrund av skolans uppdrag att verka för demokratisk 
handlingskompetens är det rimligt att ställa sig frågan hur skolan kan utvecklas för att 
inte problembeskrivningar ska upphov till hjälplöshetskänslor utan skapa handlingsbe-
nägenhet och vad lärare kan behöva för stöd (s. 259-262). 

  ”Det är inte rimligt att tro eller förvänta sig att utbildningssystemen ska 
kunna lösa de globala samhällsproblemen. Däremot är det 
utbildningsväsendets uppgift att verka långsiktigt och att främja lärande 
och utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling.” (Almers 
2009, s.263) 
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2.3.2  Hur man kan skapa mening samt pluralistisk utbildning för 
hållbar utveckling  

Johan Öhman har skrivit en doktorsavhandling om den etiska trenden i utbildning för 
hållbar utveckling. Hans syfte är bl a att utveckla ett angreppssätt, d.v.s genomlevan-
dets princip, som tar fasta på hur etiken och moralen uppträder när vi genomlever 
händelser i vår vardag.  Avhandlingen har två väsentliga syften. Det ena är att klargöra 
innebörder av ett pluralistiskt förhållningssätt inom utbildning för hållbar utveckling 
och det andra är att klargöra hur processer skapas som omfattar etiska och moraliska 
meningar som rör vår relation till naturen (Öhman 2006, s. 19-20). Meningsskapandet i 
en verklig händelse tas upp genom att visa på hur de egna erfarenheterna hos eleverna 
medverkar i olika faser i meningsskapandet. Därmed påverkas både meningsskapan-
dets innehåll och riktning genom att de använder tidigare erfarenheter när de gör sina 
ställningstaganden till miljöetiska påståenden. Elever kan lära sig att handla efter be-
stämda normer genom en kunskap om hur de ska bete sig men den normen behöver 
inte beröra dem. Kunskap från skolan om ett visst sätt att handla behöver därför inte 
innebära att det görs på fritiden eller i det följande arbetslivet (s. 123, 126). 

Vårt sätt att förhålla oss till det som vi anser är det goda och det rätta i vår vardag ses 
ofta som vår moral och systematiska reflektioner över det som etik (s. 13). Miljömoral 
blir då vårt sätt att visa ansvar och respekt gentemot de saker i naturen som vi inte rå-
der över som humlans flykt. Miljöetik blir reflektionen över på vilket sätt vi till exem-
pel tar ansvar för att inte humlesamhällen ska dö ut. Moraliskt lärande kan ses som en 
process där barnet får hjälp av vuxna att hantera allt mer komplexa moraliska problem 
genom att vuxna tar del och samtalar om händelser och frågor (s. 45). Det kan t.ex 
börja med att en instängd humla släpps ut genom fönstret. 

”  Genom det guidade deltagandet kan barnet transformera de erfarenheter av 
moraliskt handlande det gör till inre processer (ett moraliskt tänkande och en 
moralisk känslighet). Skillnader i moralisk utveckling hos olika individer kan 
därmed förklaras dels utifrån skillnader i sociokulturella förutsättningar och i 
därtill knutna moraliska diskurser, och dels utifrån individens aktiva 
transformering av diskursen.” (Öhman 2006, s. 45) 

Utbildning för hållbar utveckling kan ses som en utveckling av skolans miljöundervis-
ning och innebär en förflyttning från ett visst bestämt synsätt till att miljö- och utveck-
lingsproblematiken inrymmer konflikter mellan olika intressen, samt sätt att värdera 
och beskriva problematiken där ingen äger rätten att objektivt avgöra vad som är det 
rätta (s. 16). I en kartläggning av miljöundervisningen i svensk skola år 2000-2001 vi-
sade det sig att utifrån 568 enkätsvar så var normerande miljöundervisning (undervis-
ning inriktad på att påverka attityder) vanligast och den faktabaserade miljöundervis-
ning var lägst representerad. Utifrån enkäterna och uppföljande intervjuer av lärarnas 
uppskattning om omfattning drogs slutsatsen att det är ca 9 % av de 32 % av lärarna 
som bedriver miljöundervisning som bedriver en undervisning som kan betecknas som 
utbildning för hållbar utveckling, som innebär en pluralistisk undervisning med inrikt-
ning på elevernas roll som demokratiska medborgare. En del upplevde att miljöunder-
visningen hade avstannat och intresset för miljö- och utvecklingsfrågor hade minskat. 
Lärarna upplevde att miljö och utveckling var lågt prioriterat hos skolledning och 
myndigheter och hade konkurrerats ut av andra viktiga frågor som t ex mobbning och 
mångkulturalitet. Andra saker påverkade också som att de upplevde en spänning mel-
lan ämneskunskaper och övergripande perspektiv som demokrati och miljö som även 
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visade sig i en ökad fokusering på betygskriterier och kursplanemål. (Öhman 2006, s. 
28-29) 

I ett konferensbidrag tar Johan Öhman upp att utbilda för hållbar utveckling ur ett 
pluralistiskt perspektiv. Han anser att utbildning inte enbart ur ett hållbart perspektiv 
kan handla om att eleverna skaffar sig kunskap och kompetens för en anställning utan 
skolan behövs även för samhällets bästa. I dag handlar utbildningens samhällsfunktion 
mer om internationell konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Hållbar utveckling blir 
en motvikt och öppnar för kritiska frågor om vilken sorts samhälle vi vill ha, vilka vär-
den och livsmönster som är önskvärda.  De frågorna begränsas inte bara till vårt land 
utan inkluderar rättvisefrågor och respekt för alla (Öhman 2009, s. 9-10). Hållbar ut-
veckling är därför också ett politiskt begrepp och konflikter mellan olika synsätt går 
sällan lösa enbart utifrån vad som framkommit i vetenskapliga undersökningar. Därför 
måste lösningar som för de flesta är rimliga och acceptabla förhandlas fram (s. 1).  
Demokrati utgör en given referenspunkt när nya perspektiv som hållbar utveckling ska 
införas i skolan. Det finns också en paradox i hur man skapar engagemang för be-
stämda frågor ur hållbarhetssynpunkt och överföra värderingar samtidigt som man vill 
öppna för fri diskussion (s. 3).  

Tre miljöundervisningstraditioner med för och nackdelar tas upp utifrån perspektiven 
hur utbildar vi bäst för hållbar utveckling och demokratiska processer. Den faktabase-
rade traditionen behandlar först och främst miljöfrågor som ett kunskapsproblem. 
Värderingar och demokratiska processer kommer efter utbildningen. Fördelen är att 
eleverna får en gedigen och gemensam kunskapsbas men risken är att det mest blir 
problem och inte hur man ser på problemen och hur de kan åtgärdas. I den norme-
rande traditionen behandlas miljöfrågorna främst som attityd- och livsstilsproblem. 
Vad som är miljövänligt tänkande och handlande fastställs genom diskussioner mellan 
experter och politiker och det är sedan skolans uppgift att lära eleverna nödvändiga 
värderingar för att på så sätt förändra beteenden för att stödja en miljövänlig föränd-
ring av samhället. Den demokratiska processen ligger innan utbildningen. Denna typ 
av undervisning kan skapa ett starkt engagemang för miljöfrågor och effektivt påverka 
framtida handlingar. En nackdel är att viktiga värdegrundsfrågor kan uppfattas som 
förutbestämda och därmed minska grunden för demokrati. Den tredje är den plura-
listiska traditionen som Johan Öhman ser som ett realistiskt alternativ. Miljö- och 
utvecklingsfrågorna ses som en konflikt mellan olika synsätt, intressen och värderingar 
vilket gör miljöfrågorna till politiska problem. Den pluralistiska undervisningen belyser 
då olika åsikter i aktuella debatter om frågor och problem som rör vår framtid. Ele-
verna granskar kritiskt fakta och värderingar som ligger bakom åsikterna över vad som 
leder till ett hållbart samhälle diskuterar det tillsammans, överväger och tar egen 
ställning. Genom det är den demokratiska processen väsentlig i själva utbildningen. I 
jämförelse med de andra två är den pluraliska undervisningens styrka att den 
förbereder eleverna på att delta i samtal och överväga olika aspekter. Genom att möta 
ungdomarna nu  som medborgare med viktiga erfarenheter kan de göras mer delaktiga 
i sin egen och världens framtid (Öhman 2006, s. 119-120, Öhman 2009, s. 3-7).  

2.3.3  Demokratiuppdraget och utbildning för hållbar utveckling  

Barbro Gustafsson har, i sin licentiatavhandlingen om Naturvetenskaplig utbildning 
för demokrati och hållbar utveckling, framfört att lärarstudenter bör träna möjliga vä-
gar att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund inom ramen för 
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sin ämnesdidaktiska utbildning. Hon baserar det ställningstagandet utifrån upplevda 
brister hos 264 lärarstudenter på demokratiaspekter samt motsättningar mellan ämne 
och demokrati. En stor del av studenterna upplevde att de inte hade kunnat se den 
personliga nyttan med den naturvetenskapliga utbildningen. De efterfrågade en under-
visning i naturvetenskap som skulle kunna ge dem en möjlighet till delaktighet i 
beslutsfattande genom en bredare bas. De kände sig inte tillräckligt intresserade eller 
engagerade av att bara kunna förklara och förstå hur något fungerar utan de efterfrå-
gade en undervisning där diskussioner förs om bl a etiska och moraliska frågor 
(2007:1, s.38-39). Trots att lärarstudenterna hade en negativ inställning till den tidigare 
naturvetenskapsundervisningen ansåg de att naturvetenskap är viktig för och i utbild-
ning som inkluderar hållbar utveckling och miljöfrågor. Det är därför en viktig utma-
ning att vända den negativa trenden när det gäller attityder till naturvetenskaplig ut-
bildning genom att ta fasta på att den bl.a upplevs som svårbegriplig, utan helhetssyn, 
tråkig och utan verklighetsförankring (Gustafsson 2004, s. 58). 

Det som förut benämndes miljöundervisning och främst var en del av biologiunder-
visningen har efter hand utvecklats till en uppgift för alla lärare i form av utbildning 
för hållbar utveckling. Hon ser hållbar utveckling som ett lämpligt område och som en 
möjlighet att integrera ämnesuppdraget med demokratiuppdraget genom att samtal 
förs kring komplexa samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (Gustafsson 
2007:1. s. 2-3). Definitionen av hållbar utveckling grundar hon på hur den uttrycks i 
Agenda 21 det vill säga att det omfattar såväl naturvetenskapliga som ekonomiska och 
sociala dimensioner (Gustafsson 2004, s. 51) 

”Ytterst handlar hållbar utveckling om hållbara människor i en hållbar 
miljö. Hållbar utveckling blir ett demokratiskt kunskapsområde först när 
undervisningen i densamma skapar förutsättningar för ett demokratiskt 
handlande” (Gustafsson 2007:1. s. 43).  

Barbro Gustafsson tar upp att kunskapsuppdraget är i sig ett demokratiuppdrag men 
demokratiuppdraget handlar om så mycket mer som att eleverna under demokratiska 
former och i kommunikativt samspel i enlighet med värdegrunden utvecklar ett för-
hållningssätt (Gustafsson 2007:2, s. 107)  

2.3.4  Motivation, värdegrund och ledningssystem  

Motivation kan vara både yttre och inre motivation. Den yttre motivationen går ut på 
att driva på och ge belöning men den kan aldrig skapa en egen dynamik. Den inre mo-
tivationen är däremot förankrade i oss själva och i det som vi finner meningsfullt. Den 
hjälper oss att handla rätt och ger oss oanade krafter. För att skapa förutsättningar för 
den inre motivationen krävs ett fungerande värdesystem som har diskuterats och gjorts 
tydligt. Det är kommunikationen mellan människor som skapar visionen, målen och 
hur man går tillväga på arbetsplatsen och bestämmer inriktningen och etiken. En annan 
förutsättning är att varje enskild individ måste vara klar över sina egna värderingar och 
vad som är viktigt (Boethius & Ehdin 2000, s. 39-41) Visioner måste göras till sina egna 
för man kan inte bli engagerad i andras. Det kan därför verka motsägelsefullt med vi-
sioner som styrning men uthållig utveckling angår oss alla vilket medför att det finns en 
potential att generera visioner som fungerar. För att visioner ska kunna fungera för att 
motivera andra att skapa egna inre bilder av en önskvärd hållbar framtid är det en för-
del om bl a ledare inser vilken roll de har som förebilder, att kommande generationer 
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levandegörs, mindre stress vilket ger utrymme för engagemang, kunskap och ett språk 
som kan förstås. Man behöver visa på andra värden som binder samman människor 
som t.ex. solidaritet, frihet, nära till naturen och engagemang i frågor som är större än 
oss själva än en superteknifierad framtidsmyt. En viktig utgångspunkt för att skapa vi-
sioner är nyckeltal där det beskrivs hur mycket vi måste minska sådant som vår energi-
produktion och avfallsproduktion. För att sätta fart på fantasin och för ökad motiva-
tion behövs konkreta, visuella och emotionellt laddade exempel (Sundqvist 2003, s 
308).  

” Ett bra värdesystem skapar mening, meningen ger er era motiv och 
motiven är grunden för er inre motivation. Den inre motivationen höjer 
arbetsglädjen och resultatet.” (Boethius & Ehdin 2000, s. 41)  

Att skapa lokala normstödjande strukturer är viktiga för att det skall kunna fungera 
med att införa en värdegrund för hållbar utveckling i undervisningsämnena men över-
ses ofta eller glöms bort. Stödjande strukturer måste införas på det lokala planet i sko-
lan. Normstödjande strukturer kan t.ex. fås i skolan genom ledningssystemet 
miljöskola (numera Skola för hållbar utveckling). Normstödjande strukturer är viktiga 
byggstenar när skolan initierar nya miljöteman för de involverade lärarna och all annan 
personal som utvecklar verksamheten.  (Wickenberg m.fl. 2004, s. 115-116).    

Sedan 1999 finns det Svenska antagna miljökvalitetsmål som går att bryta ner till lokal 
nivå och göras ämnesspecifikt genom t. ex källsortering men Pär Wickenberg ansåg ändå 
2004 att vi lider av att det inte finns nationellt synliga och kognitiva mål eller politiska di-
rektiv för miljöteman för skolan och som kan ge svensk skola ett ansikte utåt i miljö-
sammanhang. Han anser att unga däremot inte saknar intresse för miljö, hållbar utveck-
ling, vår överlevnad och framtiden. Processen att skapa normer är viktig som ett verktyg 
för att få förståelse för skolans arbete med teman för hållbar utveckling och rektorns 
support av normerna är avgörande och nödvändig för att det ska bli framgångsrikt       
(s. 122-123). 

2.3.5  Lära för hållbar utveckling och samhällsutveckling  

Boken Learning to Change Our World? där 27 forskare och doktorander från 13 
olika universitet och högskolor medverkar börjar med ställningstagandet att titeln lära 
för att förändra vår värld utan frågetecknet skulle vara provocerande från en rent ve-
tenskaplig synvinkel. De som läser kan annars ifrågasätta om forskningen är fri och 
oberoende om det var uttryckt som ett ställningstagande och inte en öppen debatt. 
Men det är också viktigt att forskare tar ställning. För det tas upp att är ett problem att 
det syns så lite globalt framåtskridande mot hållbar utveckling. Det är mycket 
diskussioner om begreppet hållbar utveckling, men också förvirring om hur man bör 
hantera denna avgörande fråga för att nå ut till alla. Därför är det viktigt att vi lär av 
varandra för en gemensam sak. Ett fåtal, om några, har kunskap om alla de aspekter 
som i princip behövs för att ta itu med frågan och särskilda insikter om bara några 
aspekter av frågan hindrar ofta utvecklingen av en balanserad bild av ämnet som 
helhet (Wickenberg m.fl. 2004, s. 13-15). Det är väsentligt för vår förståelse av vad 
som krävs för att vi ska ändra handlingar och våra handlingsmönster att vi förstår 
normer och processer som har betydelse för miljö, natur, samhälle och hållbar 
utveckling. Lärandet om hållbar utveckling handlar om så mycket mer. Andra 
grundläggande samhällsfrågor berörs också som jämställdhet, genusfrågor, 
intressekonflikter och grundläggande värdekonflikter, globalisering, krig och fred, 
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fattigdom, exploatering, det lokalas prioritet, interkulturella frågeställningar och 
politisk makt i samhället (Skolverket 2002:1, s. 20-21).  

”En hållbar utveckling kräver hållbara människor och hållbara 
samhällsbildningar” (Per Wickenberg. Skolverket 2002:1, s. 20) 

Under förutsättning att det finns ett verkligt engagemang bakom samhälleliga visioner 
och inte bara att det är politiska dagsländor har visionens kraft kanske den största po-
tentialen att bli den viktigaste drivkraften för hållbar utveckling. Det saknas inte visio-
ner men de måste följas upp med handling för att uppfattas som uthålliga och knytas 
till oss som individer för att skapa en trygg, uthållig miljö - i första hand i det lokala 
samhället (Sundqvist 2003, s 311). 

Miljömässiga förhållanden handlar om rättvisa mellan oss som lever i dag men också 
med kommande generationer och är avgörande för om vi kan tillfredsställa våra mate-
riella behov men också våra möjligheter till hälsa och ett värdigt liv. Tillgången till en 
god livsmiljö är inte bara en fråga om global rättvis utan också en mänsklig rättighet. 
Den dubbla utmaningen i arbetet med en bättre miljö är att minska användningen av 
energi och naturresurser och samtidigt värdera vilka kvaliteter vi vill ha, t ex hur vi de-
finierar välfärd och livskvalité (Ekborg m.fl 2004, s. 27-28). Undervisningen behöver 
vara tvärvetenskaplig och problemorienterad på grund av miljö- och resursfrågornas 
komplexitet och stor vikt måste läggas på elevernas medbestämmande och ansvar. 
Möjlighet till att utveckla handlingskompetens finns genom att eleverna får arbeta med 
verkliga problem i samhället (s. 35). 

 
  

 
(Ekborg m.fl 2004, s. 28). 
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3. Syfte och frågeställningar   

Syftet är att undersöka om de Svenska miljömålen kan vara ett sätt att göra hållbar ut-
veckling synlig för eleverna genom att belysa de områden där de i sin framtida yrkes-
kompetens kan göra skillnad.  Vilka mervärden kan skapas genom att begreppet håll-
bar utveckling integreras i undervisningen i karaktärsämnen, som utöver den skapande 
och produktiva delen direkt medverkar till att målen som är beslutade för att uppnå 
hållbar utveckling uppfylls?  

Hur kommer hållbar utveckling utifrån de definitioner som finns i läroplan, program-
mål och betygskriterier in i karaktärsämnena och vilka kunskaper bedöms inom områ-
det? 

Kopplas karaktärsämnena till de svenska miljömålen?  

Kan arbete med de svenska miljömålen i karaktärsämnena vara ett sätt att arbeta med 
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja akt-
ningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö? 

3.1 Avgränsningar - upplägg 

Det går inte att ta med alla relevanta miljömål som berör byggbranschen och elevernas 
framtida yrkesutövning. I dagsläget är t ex energibesparingar högst aktuellt men de 
delmålen är inte med eftersom arbetet då riskerar att bli för omfattande. Jag har valt att 
fokusera på två delmål under miljömålet God bebyggd miljö, som är ett av Sveriges 16 
miljökvalitetsmål. Jag har valt de två målen eftersom det ena innebär att andelen bo-
städer med fuktproblem skall minskas och det andra innebär att källsortering och åter-
vinning av avfall skall öka. Fuktskydd och avfallshantering ingår i elevernas utbildning 
och kan därför direkt kopplas till arbete med hållbar utveckling.  

Begreppet hållbar utveckling är ganska vitt. En kort beskrivning görs av de definitioner 
som allmänt refereras till men tyngdpunkten på undersökningen har varit på de 
Svenska miljömålen, som har tillkommit som ett verktyg för att vi ska nå miljöbalkens 
vision om hållbar utveckling vilket ger en mer handfast vägledning till vad vi måste ar-
beta med. 
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4. Metod - upplägg 

Studien har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer. Jag har använt mig av 
bibliotek och gjort en omfattande sökning på Universitetsportaler när jag har letat efter 
utifrån ämnet relevanta böcker, artiklar och elektroniska källor och sökt information 
på Internet. Intervjuer har genomförts med fyra yrkeslärare på byggprogram, två tred-
jeårselever i slutet på utbildningen samt två platschefer på två byggföretag som tar 
emot elever som ska göra sin APU. I detta kapitel beskrivs hur undersökningen har 
genomförts. 

4.1 Undersökningsmetod 

Jag har valt att fråga lärare, elever och platschefer på byggarbetsplatser om hur de upp-
fattar hållbar utveckling, deras kännedom om miljömål och om de tror att det kan ge 
ett engagemang för hållbar utveckling om det lyfts i undervisningen hur eleverna prak-
tiskt i sitt framtida yrke kan jobba för hållbar utveckling och vara med och påverka. 
Yrkeslärarna har även fått frågor om hållbar utveckling utifrån läroplanen, program-
mål, kursmål och betygskriterier för att efterhöra hur de tolkar olika begrepp samt hur 
det är kopplat till deras undervisning och bedömning. Jag var intresserad av den de-
taljinformation som jag förväntade mig att få genom intervjuer, för att få en bild av 
hur integrerade frågorna är i undervisningen på tre skolor med förväntad olika grad av 
integrering och få en bild av vilka mervärden en sådan undervisning kan ge samt om 
det finns efterfrågan bland eleverna och i byggbranschen. Frågeställningarna i intervju-
guiderna har varierat beroende på om det har varit yrkeslärare, elev eller platschef som 
frågorna har varit riktade till eftersom syftet med frågorna i vissa delar inte varit de-
samma.  

Eftersom jag förväntade mig högst varierade och personliga svar på frågorna har jag 
valt att använda mig av öppna frågor (Calström & Carlström, Hagman 2007 s.231) och 
en ostrukturerad intervjumetod (s.188). 

Jag valde ostrukturerade intervjuer eftersom de är användbara framförallt när forska-
ren inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att ställa relevanta frågor (Merriam 
1994 s.88).   

Frågorna är strukturerade så att jag i den första delen efterfrågar hur respondenten tol-
kar begrepp och om de är bekanta med Sveriges miljömål, därefter kommer mer de-
taljerade frågor om vad de tycker och hur de arbetar med fuktproblem i hus, källsor-
tering och återvinning. Till sist kommer frågor om de tror att det kan ge mervärden 
om eleverna känner att de dagligen kan påverka och arbeta med hållbar utveckling ut-
ifrån miljömålen samt om frågor om miljömål kan vara ett sätt att arbeta med demo-
kratiska värderingar.  
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4.2 Urval 

Åtta personer har intervjuats för att få svar på om arbete med de svenska miljömålen i 
karaktärsämnena kan vara ett sätt att arbeta med hållbar utveckling och demokratiska 
värderingar. För att göra undersökningen mer representaiv eftersom ingen skola är den 
andra lik har jag valt att fördela respondenterna enligt följande:    

Tre olika skolor med byggprogram på tre olika orter i östra/sydöstra Sverige valdes ut. 
På den första skolan kunde jag inte hitta via sökning på Internet att det fanns några 
beslut från skolledningen om arbete med hållbar utveckling. På den skolan valdes två 
karaktärsämneslärare på byggprogrammet ut för att få en uppfattning om likheter och 
olikheter i synsätt och nedbrytning av läroplans-, program-, och kursmål. På den andra 
skolan hade skolenheten med byggprogrammet erhållit utmärkelsen Skola för hållbar 
utveckling och på den tredje skolan finns det från politiskt håll beslut om att alla sko-
lor i kommunen ska arbeta för att erhålla utmärkelsen. På de skolorna valdes en yrkes-
lärare från byggprogrammet ut på vardera skolan för att se skillnader i arbetssätt ut-
ifrån beslut på olika nivåer om arbete för hållbar utveckling och om det medför skill-
nader i tolkning av främst kursmål.  Jag begränsade mig till att intervjua två tredjeårs-
elever allmänt utifrån aspekten att det är få byggprogram i landet som arbetar efter 
principerna för de skolor som fått utmärkelsen hållbar skola. Jag valde därför att följa 
upp frågeställningarna med en elev vardera från de två skolor som inte har utmärkel-
sen slola för hållbar utveckling. För att följa upp hela gymnasietiden valdes elever ut 
som om ett par veckor skulle vara klara med utbildningen. Eftersom båda eleverna vid 
tiden för intervjun var ute på arbetsplatsförlagd utbildning (APU) valde jag att även 
följa upp frågorna med två platschefer på företagen där eleverna gjorde sin APU.  

4.3 Genomförande av undersökning 

Intervjuerna utfördes vid ett, i förväg överenskommet, fysiskt möte i sex fall. Vid två 
tillfällen fick intervjuerna tas vid en överenskommen tidpunkt per telefon. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades i sin helhet för att sedan bearbetas och jämföras med 
varandra. 

I de fall respondenterna inte till fullo förstod frågeställningen förtydligades densamma. 
Vid tveksamma svar från respondenten ställdes även följdfrågor, antingen för att vida-
reutveckla resonemanget eller för att försäkra mig om att jag uppfattat svaret korrekt. 

I litteraturen har jag sökt information om integrering av de Svenska miljömålen 
och/eller hållbar utveckling i undervisningen på gymnasieskolan samt om arbete med 
hållbar utveckling kopplat till demokratiska värderingar.  Jag har inte kunnat hitta litte-
ratur om de Svenska miljömålen kopplat till undervisning och bara ett fåtal källor om 
demokratiaspekter kopplat till hållbar utveckling. Därför har det varit svårt att jämföra 
olika källor med varandra. Däremot anser jag att mina källor är tillförlitliga eftersom 
mycket av informationen kommer direkt från statliga verk som Naturvårdsverket, Bo-
verket och Skolverkets egna publikationer och från böcker vars författare inte har nå-
got uppenbart egenintresse i att förvanska informationen.  
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4.4 Etiska överväganden 

Samtliga respondenter har informerats om studiens syfte och att deras deltagande är 
frivilligt och närsomhelst kan avbrytas. Respondenterna har inte utsatts för påverkan 
eller påtryckningar. Därmed är informationskravet och samtyckeskravet uppfyllt 
(Calström & Carlström, Hagman 2007 s.172). 

Ingenstans förekommer uppgifter om respondenterna som person. De använda nam-
nen är fingerade och endast den person som genomfört intervjun har insyn i vem re-
spondenten är. Därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt. 

Samtliga respondenter har informerats om uppgiftens syfte och användningsområde 
samt erbjudits möjlighet att återkomma om de efter intervjun har frågor eller syn-
punkter på intervjuresultatet, varför jag anser att även nyttjandekravet (s.173) är upp-
fyllt. 

4.5 Databearbetning 

Den insamlade datan har, efter transkribering, studerats, och intervjusvaren jämförts 
med varandra för att påvisa eventuella likheter eller skillnader. Svaren har även jäm-
förts med litteraturen, även där för att påvisa eventuella likheter eller skillnader. Där-
efter har en diskussionsdel med egna reflektioner angående resultaten skrivits. 

4.6 Metodkritik   

Studiens styrka är respondenternas vilja att besvara frågorna och en intervjuguide som 
i huvudsak medförde att jag fick svar på mina tre frågeställningar. 

Studiens svaghet består i att några av frågeställningarna hade vunnit på en längre för-
klarande inledning. Men eftersom den valda intervjumetoden gav utrymme till för-
klaringar så gick det att förtydliga vid intervjutillfället om vad t ex miljömålet God be-
byggd miljö är samt omfattar och att det är ett politiskt beslutat mål. Däremot inser jag 
begränsningen i intervjusvaren eftersom dessa är den intervjuades egna åsikter och 
antaganden.  

Undersökningens resultat påverkas något av valet av svarsutrymme eftersom svaren 
ibland innebar att de intervjuade yrkeslärarna beskrev sina egna reflektioner över vad 
de ansåg borde vara svaret på frågan. Detta motverkar däremot inte studiens syfte ef-
tersom jag var intresserad av hur väl frågor om hållbar utveckling och hur tydliga mål 
och betygskriterier är i undervisning och bedömning på byggprogrammet. 
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5. Resultat 

Det mest tydliga resultatet är frånvaro av kunskap om miljömål hos samtliga som in-
tervjuades och hos eleverna även om begreppet hållbar utveckling. Varken yrkeslärarna 
eller platscheferna på byggföretagen hade kännedom om att det i Sverige finns 16 an-
tagna miljömål, varav miljömålet God bebyggd miljö som i allra högsta grad berör 
byggbranschen. Eleverna kände inte till några miljömål och en av de intervjuade ele-
verna hade inte hört begreppet hållbar utveckling och den andre kopplade det till att 
man utvecklar någonting som håller i framtiden. Ingen av de intervjuade eleverna kom 
dock från skolan som fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.  

Det har inte utifrån yrkeslärarnas svar på intervjufrågorna om innehåll i undervis-
ningen utifrån de definitioner som finns i läroplan, programmål och betygskriterier i 
karaktärsämnena gått att se generellt hur hållbar utveckling integreras i karaktärsäm-
nena eftersom svaren har varit helt olika beroende på vem som svarat och att innehåll 
ibland inte har skilt trots olika innebörd i målen.   

Ett annat tydligt resultat är att yrkeslärare och platscheferna är överrens om att det 
skulle kunna ge mervärden för eleverna att ha kunskap om hur de kan arbeta med 
hållbar utveckling och känna att de bidrar, uttryckt som ”yrkesstolthet (Carl o David)” 
” För att då växer man ju själv med att man ser att det ger resultat eller så (Bengt)” ”Ja 
det är väl likadant med alla människor (Erik)” ” All medvetenhet blir nog positiv till 
slut (Fredrik)” Ja, det tror jag (Anders). Hos de två eleverna skilde det sig däremot. 
Medan den ena uttryckte det som ”Jaa, det blir ju bättre .. för miljön och allting så det 
känns ju bra för mig (Gustav) uttryckte den andre ”Nää. När min arbetsgivare säger till 
mig att göra det, då gör jag bara det och funderar inte så mycket över det (Henrik)”. 

På den första skolan där två yrkeslärare på byggprogrammet intervjuades finns ett 
miljöprogram för alla kommunens verksamheter men inte några specifika direktiv som 
innebär att de på byggprogrammet ska integrera hållbar utveckling i undervisningsäm-
nena. Svaren från de båda lärarna skilde sig något troligen på grund av att mål om 
hållbar utveckling i läroplan och utifrån begrepp i kursmål om bl a kretslopp inte är 
tillräckligt tydliga samt eget engagemang.  

De två andra lärarna som valdes ut kom från en skola som erhållit utmärkelsen Skola 
för hållbar utveckling och en skola där det från politiskt håll fanns beslut om att sko-
lorna ska erhålla utmärkelsen. Den skolan vars byggprogram har fått utmärkelsen 
Skola för hållbar utveckling hade utifrån vad som framkom i intervjusvaren en tydlig 
medvetenhet i att alltid beröra aspekter på hållbar utveckling i undervisningen i karak-
tärsämnena. Det aktiva arbetet märktes däremot inte av på den skolan där kommun-
fullmäktige beslutade redan är 2000 att samtliga skolor i kommunen skulle ha målsätt-
ningen att erhålla utmärkelsen Miljöskola (Numera Skola för hållbar utveckling) och 
där gymnasienämnden har beslutat om policy och mål. Ett av de antagna målen var att 
alla enheter har en fungerande källsortering. Avseende källsorteringen på byggpro-
grammet uttryckte läraren 

”Vi har en container som heter byggavfall, där slänger vi allting alltså. Det 
är, det är ju nästan, det är lite skandalöst att man får säga till eleverna att 
så här gör vi på skolan men det är mycket bättre ute på företagen (Carl)” 
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Frågan om de svenska miljömålen i karaktärsämnena kan vara ett sätt att arbeta med 
demokratiska värderingar och respekt för vår gemensamma miljö tyckte de flesta in-
tervjuade var ”svår” eller ”stor”. Av intervjusvaren framgår det ändå att yrkeslärarna 
kan se det som ett sätt att jobba med diskussionsfrågor, påverkan, samhällsutveckling, 
konsumentkraft och även vad som händer i världen som t.ex. aktuella miljökatastrofer.  

5.1 Intervjuer med yrkeslärare  

De fyra intervjuade lärarna visade alla intresse för både globala och nationella miljöfrå-
gor och uttryckte att dem diskuterar frågor om t ex materialval, farliga ämnen och 
återvinning och deras intresse avspeglar vad de tar upp i undervisningen. Det var dock 
bara läraren som kom från skolan som fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 
(nedan förkortat till HUT) som direkt uttryckte att han hade i uppdrag att ta med frå-
gor om hållbar utveckling i all undervisning. 

”På skolan har vi fått en utmärkelse för hållbar utveckling. Så att vi, vi 
jobbar med det som ä, med såna glasögon på, vi försöker färga in det i 
allting där det är möjligt och det är i princip i alla, alla ämnena där man 
pratar om hållbar utveckling. Vi pratar om energisnåla hus och pratar om 
återvinna sopor och att ja att det finns med hela tiden. Att vi tänker i 
hållbart perspektiv liksom. Det är som ett filter på utbildningen här.” 
(David) 

5.1.1 Hållbar utveckling utifrån läroplan och kursmål.  

På frågan om hur begreppet hållbar utveckling tolkas och vad det omfattar tog en av 
lärarna upp att det innebär att bevara naturen till efterlevande och en tolkade det som 
kretslopp. Fokus hamnade på vad det omfattar och där tog alla fyra lärarna upp åter-
vinning och källsortering. En lärare tog upp vilka val som behöver göras och vad man 
bör ha i åtanke vid inköp. Tre tog upp att det är både en global, t ex påverkan på regn-
skog och en lokal fråga som även omfattar sopsorteringen hemma, inköp av kaffe och 
resor. När frågan ställdes var reaktionerna blandade. En lärare efterfrågade direkt om 
det var i ett globalt perspektiv eller om det enbart gällde i förhållande till undervis-
ningssituationen. Läraren från skolan för HUT var klar i sin åsikt och uppgav kort – 
”återvinning, kretslopp är hållbar utveckling för mig”. De två andra reaktionerna var 
innan svaret utvecklades att en först tog fram sin egen bristande kunskap och den 
andra att det är en global fråga som man inte kan ta med men därefter att det är klart 
det måste börjas någonstans. 

På den övergripande frågan om hur hållbar utveckling utifrån de definitioner som 
finns i läroplan, programmål, ämnesbeskrivning av husbyggnads- och byggteknik och 
betygskriterier kommer in i karaktärsämnena gavs svar om att det kommer in på deras 
egna lektioner vid undervisning om t ex materialval och hur restbitar omhändertas eller 
hur avfallet skall sorteras. David tog upp att skolans utmärkelse medför att de har håll-
bar utveckling som filter i all undervisning. En lärare tog upp att det kommer in ge-
nom att de gör studiebesök vid mässor eller byggprojekt med miljöinriktning men 
också genom att de diskuterar källsortering med eleverna trotts att han anser att de 
själva är dåliga på det. Två av lärarna hänvisar även till vad andra lärare tar upp på teo-
rilektioner i miljö- och säkerhet samt på naturkunskapen. Sen är det de mer vaga for-
muleringarna som; 
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”Så det synligörs men det synligörs väldigt i kanterna. Det är inte det 
stora, för det stora är ju – Ja” (Alexander) 

”Men det är klart, så att i dessa tider så man tar ju upp miljöaspekter på 
allt och det mesta va. Det gör man ju i sin undervisning, men med tanke 
på hur det avspeglar sig i karaktärsämnena så är det ju, man har ju med 
det hela tiden. Och eleverna dem har ju, jag menar de flesta har ju pratat 
om det här på grundskolan och redan på dagis började man ju prata om 
det, så att det är ju inte helt nytt för dem” (Carl) 

Frågan om vilka kunskaper som bedöms utifrån att det i program- och kursmål anges 
att eleverna ska ha insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas inom de verksam-
heter som utbildningen berör besvarades konkret i ett fall där det togs upp att de väger 
in i bedömningen om eleven har en egen tanke om hur avfall separeras och att han vi-
sar det praktiskt. I övrigt beskrevs innehållet i undervisningen men en lärare uppgav 
även att han inte tog med kretsloppsbegreppet i undervisningen. Innehållet i undervis-
ningen omfattar källsortering enligt tre av lärarna och den fjärde tolkade enbart in ke-
mikalieanvändning och utsläpp. Av de yrkeslärarna som svarade att krets-
koppstänkande ingår angav två stycken att de tog upp hållbart byggande i undervis-
ningen, varav den ena i det sammanhanget tog upp att man ska tänka på hur man gör 
det utifrån aspekter som energi, ekonomi och avfall och den andra tog även upp mate-
rialval. 

I följdfrågan om vilka kunskaper som bedöms utifrån att det i kursmålet för 1201 och 
1202 står att eleverna skall skaffa sig ett ekologiskt medvetande av betydelse för bygg-
nation uppgav två av lärarna att det är samma svar som i föregående fråga. De utveck-
lade svaret genom att den ena yrkesläraren hänvisade till materialval även utifrån den 
aspekten genom att skövling av regnskog tas med i undervisningen och den andra yr-
kesläraren till vad som tas med i hållbart byggande som byggnadens livslängd och eko-
nomi. En yrkeslärare tog in andra aspekter mot vad han hade svarat i föregående fråga 
men samma som en av de andra. Han uppgav att han också ville få fram till eleverna 
att man ska ha i åtanke vart materialet kommer ifrån så att man inte använder trä som 
har avverkats i skogar där det förstör. Den fjärde läraren tyckte att de var rätt dåliga på 
det.  

Det var helt olika svar på den andra följdfrågan om vilka kunskaper som bedöms ut-
ifrån att det i kursmålet står att eleverna skall känna till miljömässiga, ekologiska och 
byggtekniska lösningar. Läraren från skolan för HUT uppgav att de använder sig av in-
formation om olika lösningar på hur man kan konstruera konstruktioner så att de blir 
hållbara från Boverkets Bygga bo dialogen. Av de andra tre lärarna hoppade en över 
frågan, en tyckte att man i det sammanhanget kan lägga in sol, vind och hur fönsterfa-
sader kan användas för att antingen ta emot eller avge energi och den sista tog upp nya 
tankar som eleverna kan få genom besök på utställningar. 

Till sist togs två frågor om vilken bedömning av vilka kunskaper eleverna skall ha för 
att bli godkända utifrån kriterierna att de ska kunna ge exempel på miljöanpassad 
byggprocess samt att kunna ge exempel på material som är lämpliga med hänsyn till 
miljö. På den första ansåg en att de inte tog med det och de andra tre tog med en all-
män känsla över elevernas medvetenhet, förståelse och hur de tänker sig för. Avseende 
exempel på material som är lämpliga var ett svar med fokus på material som kan ge ar-
betsskador. De andra tre tog upp helt olika saker som märkning, återvinningsbart, ur-
sprung och klimatsmart. Det går inte utifrån svaren att tolka det som att kriterierna har 
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gjorts om till ämnesinnehåll som Ingrid Carlgren ser det som en risk i att man gör, 
men inte heller att de innebär någon form av kvalitetssäkring. 

Två av lärarna tyckte inte bedömnings- och betygskriterierna var bra och hänvisade till 
att de var omoderna samt att de var abstrakta och inte specifika för byggare. De andra 
två tyckte att de var bra men hänvisade båda två till vidareutveckling samt att den ena 
uppgav att just som kriterie är det inte lätt att betygssätta.   

5.1.2  Kännedom om miljömål  

Av svaren går det inte att tolka ut att någon av lärarna hade någon direkt kunskap om 
att det i Sverige finns miljökvalitétsmålet God bebyggd miljö, som är ett av de 16 an-
tagna miljökvalitétsmålen och som en följd av detta används det inte i undervisningen.  

5.1.3  Undervisning om fuktskydd samt källsortering och återvinning 

Eftersom att ett av delmålen till God bebyggd miljö handlar om att antalet fuktskadade 
hus bör minska ur främst ett folkhälsoperspektiv och är direkt kopplat till byggnation 
samt renovering/reparation ställdes frågan om yrkeslärarna anser att eleverna tycker 
det är viktigt med fuktskydd i hus. Svaren var spridda. Två lärare sa ja direkt och hän-
visade till att eleverna förstår att det blir mögel annars. En lärare tvekade eftersom han 
ansåg att eleverna förstår men att de ändå inte har rätt känsla för vad det kan innebära 
och den andre ansåg att de inte hade en sådan medvetandegrad att de förstår att husen 
blir bättre om de bygger väderskyddat. 

På följdfrågan om kopplingen fuktproblem i byggnaden och boendes hälsa tas upp i 
undervisningen angav samtliga att så sker. Läraren från skolan för HUT specificerade 
vilket material som används för att visa på hur fel i byggfasen kan påverka användar-
delen. En av lärarna tog upp att de jobbar mycket med hur viktigt det är med t ex tät-
skikt men han är ändå tveksam på om de har koll på vad som är grundorsaken till att 
det blir skador.  

”alla i stort sätt känner till begreppet mögelhus och att det är ohälso-
samma hus, sjuka hus använder man. Därför det är ju samma i samhället. 
En benämning på någonting. Nånting dåligt.  Men vad som påverkar, hur 
det, hur huset har påverkats av olika fysiska påverkan det har man ju 
ingen kunskap om” (Alexander) 

På frågan om hur de motiverar till källsortering, som omfattas av det andra delmålet 
som togs upp, eller vad moroten är svarade en att det är för att det skall tas tillvara. De 
två andra att det är en ekonomisk fråga för skolan men även att man måste motivera 
med att det gör nytta någon annanstans eller ur en hållbar utvecklingsaspekt. På skolan 
som inte hade någon källsortering blev svaret att det är pinsamt men att de säger till 
eleverna att det är bättre på byggena.  

På frågan om vilka kunskaper om hållbar utveckling lärarna tror eleverna förväntas ha 
när de kommer ut i arbetslivet och vilka krav arbetsgivarna ställer var det som specifikt 
togs upp att de ska veta hur de ska separera soporna eftersom det leder till ekonomisk 
förlust om det blir fel. En av lärarna tog upp att även arbetsgivarna är dåliga på käll-
sortering och att även deras medvetandegrad behöver höjas genom fortbildning. 
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5.1.5 Självkänsla, demokrati och stöd för lärande 

Efter att frågorna hade ställts om fuktproblematik och motivation för att källsortera 
informerades om att i det nationella miljömålet god bebyggd miljö finns bland annat 
delmål om att åtgärda fuktskadade bostadshus och ökad källsortering. Utifrån det 
ställdes frågan om lärarna tror att det kan innebära en skillnad för elevernas självkänsla 
och arbetet med hållbar utveckling om man i undervisningen kan visa på de konkreta 
målen och att de genom sin yrkeskunskap direkt kan medverka till att de nås.  
 
Samtliga lärare svarade ja på frågan. Alexander tog även upp hur man kan bli tydlig i 
sin undervisning om hur man bygger för ett friskare samhälle genom att jobba med 
vilka problem det kan bli för framtida husägare om man bygger på ett visst sätt. Bengt 
tog också upp att ungdomarna oftast tänker på framtiden och att det ska finnas något 
när de själva har barn. Så han tror att det är viktigt att målen nås och att man växer 
själv när man ser att det kan ge resultat. Carl tog upp att det är viktigt att de har den 
yrkeskunskapen och kan känna stolthet i den och att det har med yrkesstolthet att 
göra. David poängterade att de vill vara yrkesstolta genom att de gör det bra för kun-
den och att det absolut ökar deras självkänsla.  
 
Den sista frågan som ställdes var om de trodde att arbete med de svenska miljömålen i 
karaktärsämnena kan vara ett sätt att arbeta med det som tas upp i läroplanen om de-
mokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja re-
spekten för vår gemensamma miljö. Flera tog upp att det är en stor och svår fråga men 
alla tyckte att det var ett klart/självklart/klockrent ja. Utifrån att miljömålen omfattar 
mer än vad som togs upp i de föregående frågorna tog Alexander upp att för honom 
var frågan om var vi bygger, förtätning, rätten att ha synpunkter och den demokratiska 
planprocessen frågor som kan vara ett bra sätt att arbeta med det som tas upp i läro-
planen om demokratiska värderingar. Bengt tog upp att vad det gäller hållbar utveck-
ling så är det också mycket upp till läraren och att artiklar eller litteratur om aktuella 
händelser skulle vara bra eftersom de lärare som är intresserade tar upp det som är 
aktuellt och det blir mer intressant för eleverna med.  

”Ja men det är väl klart, egentligen, dem eleverna blir ju, ja hur ska man, 
det är väl bra medvetandegöra deras, att deras byggande har, påverkar 
samhället, att man inte bara jobbar och drar in pengar till sin egen, till sitt 
eget utan att ää, utan de gör, man bygger mera för livet eller vad jag ska 
säga” (Carl) 

På frågan om vilken litteratur eller informationskanaler som används som stöd 
för att integrera hållbar utveckling framkom utifrån svaren att det inte finns nå-
got läromedel som är framtaget för det utan de får själva skapa det genom att 
söka artiklar eller avhandlingar på Internet. En lärare använde sig av Boverkets 
Bygga Bo dialogen som består av informationsmaterial som är riktat till bl a 
fastighetsägare och byggare och en lärare var inriktad på studiebesök.  

”Men det som är spännande är ju det att det inte finns inget läromedel, 
som är knutet.  Jag kan inte svara på naturkunskapen hur deras läromedel 
ser ut men byggläromedlet är ju väldigt, skrapar ju bara lite lätt på ytan 
här.” (Alexander) 
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Annars var de två lärare som arbetat mer än 10 år som yrkeslärare överrens om 
att det skett en utveckling och miljön har fått ett större utrymme och ansåg att 
medvetandet hos både lärare och elever är på ett helt annat sätt. En lärare ansåg 
att den stora skillnaden var att han bytt jobb och börjat arbeta på skolan för 
HUT. Genom att han själv hade blivit utbildad ansåg han att han var mer klar i 
sitt eget tänk om hållbar utveckling och ju mer den egna kompetensen höjts ju 
mer förs över till eleverna.   

5.2 Intervjuer med elever  

Bägge eleverna uppger att de är lite intresserad av miljöfrågor, även om den ena ut-
tryckte ett större intresse än den andra, och att det är viktigt att inte fördärva miljön. 
Henrik kopplar det till att det måste bli snö så att han kan åka skidor och Gustav po-
ängterar att slänga skräp och sånt skit gör man inte. Det dem själva känner att dem 
kommer att göra för hållbar utveckling i sitt framtida yrke är främst att sortera avfall 
men Henrik tog även upp att tänka efter innan man beställer varor för att slippa köra 
en massa gånger. 
 
Hållbar utveckling är för Gustav att man utvecklar någonting som håller i framtiden 
och som inte håller på att ändras. Henrik har inte tänkt på att han har hört begreppet 
men kopplar det till att man tänker långsiktigt.  Ingen upplevde att de i karaktärsäm-
nena haft diskussioner eller grupparbeten om hållbar utveckling. Gustav tyckte att un-
dervisningen i skolan har gjort det lätt för honom i ditt framtida yrke medverka till 
hållbar utveckling genom att de har fått lära sig att inte blanda all skit genom sortering 
på byggården medan Henrik tyckte att de inte hade gått in så djupt på det. 

Ingen kände till att det finns svenska miljömål i Sverige som vi ska försöka uppnå just 
för att få en hållbar utveckling och de hade inte hört begreppet god bebyggd miljö.  

Information gavs om att ett av målen är att ge boende en bättre hälsa genom att åt-
gärda fuktskadade hus eftersom ca 30 % av bostadsbeståndet har fuktproblem. Målet 
är att få ner den procentandelen. Därefter ställdes frågan om det påverkar dem att veta 
att just dem i högsta grad kommer att medverka till att det här målet nås i framtiden. 
Gustav uppgav att det tänker han försöka hålla, alltså förbättra. Henrik var osäker på 
om han kommer att arbeta med det eftersom han är på en stor firma som bara bygger 
nytt hela tiden. Utifrån en precisering om att det även omfattar nybyggnation så 
kopplade han det till att orsaken är att på sommaren blir det fukt när man bygger och 
att det tyvärr är så på byggena, eftersom man har den tidspressen hela tiden. 

Båda två tyckte att källsortering fungerar bra på arbetsplatserna och den ena uppgav 
att det gör det även på skolan. Den ena tyckte att systemet de hade på arbetsplatsen 
underlättade eftersom de hade mindre uppsamlingskärl där dem arbetar som sedan tas 
till den större containern. På det sättet behövde de inte städa när de var klara som de 
gör på skolan. På den andra arbetsplatsen hade de en belöning genom att pengar som 
de får in för skrot som lämnas till återvinning går till fester. Den ena hade även upp-
märksammat att det är personberoende vad som källsorterats genom att det är den 
närmaste arbetsledningen som prioriterar hur många containrar för olika innehåll som 
tas dit. De tyckte båda att det är enkelt att källsortera. Henrik tyckte att det kan vara 
svårt när det sitter ihop att veta var han ska lägga det. Som anledning till att de käll-
sorterar uppgav bägge två främst för att det är bättre för miljön. Gustav la också till att 
det även är för att det spara pengar och han tycker att det är viktigt att han kan käll-
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sortera när han ska ut och arbeta eftersom arbetsgivarna vill det. Han tyckte också att 
han nog behövde lite mer kunskap om hur avfall sorteras och återvinns. Henrik tyckte 
det var lite bra men inte jätteviktigt att han har kunskaper om källsortering. Han tyckte 
inte att han behövde kunna mer och hänvisade till att de hade lärt sig rätt mycket i den 
tidigare grundskolan. 

Ingen av eleverna hade kopplat ihop att när dem arbetar med fuktskydd eller källsor-
tering till att de också arbetar för hållbar utveckling. På den avslutande frågan om det 
gör någon skillnad för dem personligen att veta att dem i allra högsta grad kommer att 
arbeta med miljömålen framöver blev svaren blandade. 

”Jaa, det blir ju bättre .. för miljön och allting så det känns ju bra för 
mig.” (Gustav) 

”Nää. När min arbetsgivare säger till mig att göra det, då gör jag bara det 
och funderar inte så mycket över det.” (Henrik) 

5.3 Intervjuer med platschefer på byggföretag 

Hållbar utveckling för Erik är att vi inte kan hålla på och smutsa ner jorden medan 
Fredrik tänker på att det är en långsiktighet för företagets anställda och den produkt 
dem producerar. Arbete för hållbar utveckling i den egna verksamheten innebär för 
Erik att de har vissa kemikalier som de inte får använda, de kör miljövänliga bilar och 
tänker väldigt mycket på arbetsmiljön. För Fredrik innebär det att deras aktiviteter ska 
vara förberedande så dem verkligen ser att dem bygger någonting som kan hålla för 
framtiden. Bägge företagen har miljömål eller policys som de arbetar efter. Erik tar 
upp att de håller på att byta ut bilarna mot miljövänliga men att det tar tid och är en 
process. I övrigt tänker de på transporter genom att använda lokala företag som leve-
rantörer. Fredrik tar upp att de på det aktuella projektet de jobbar med har miljömålet 
att sortera 80% av avfallet och att ingen personal ska bli skadad som leder till sjuk-
skrivning.  

Ingen kände till att det finns svenska miljömål i Sverige som vi ska försöka uppnå just 
för att få en hållbar utveckling och de hade inte hört begreppet God bebyggd miljö, 
men Erik kopplade begreppet utifrån vad det antyder till att det måste omfatta att de 
inte får bygga om det kan finnas skadliga ämnen i marken och Fredrik till att det måste 
omfatta källsortering.  
 
På frågan om vilka kunskaper de förväntar sig att eleverna från byggprogrammet har 
om miljömål för byggbranschen när de kommer ut i arbetslive och vad de tycker är 
viktigt att de kan tog Erik upp att han förväntar sig att dem känner till fuktproblem 
och hur de undviker det genom att skydda virke och isolering så att de inte använder 
blöta grejer. Men även att de känner till radon och att vissa kemikalier är farliga för 
människan och miljön. Fredrik angav att de inte hade några krav eller förväntningar 
utan det är sånt dem lär dem på plats. 
 
Information gavs om att ett av delmålen omfattar att få ner andelen bostäder med 
fuktskador och utifrån det ställdes frågan om hur viktigt de tycker att det är att ele-
verna känner till vilka problem som kan uppstå med bristande fuktskydd. Båda svarade 
att det är jätteviktigt. Erik tillade att det är för att det är skadligt för människan och 
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Frederik tillade att det är för att det är en oerhörd kostnad för företagen att gå in och 
åtgärda efteråt men framförallt för att företaget får ett jättedåligt rykte om de inte byg-
ger bra kvalitet och produkt, eller slutprodukt. Fredrik tycker inte att eleverna som 
kommer ut har några kunskaper alls om fuktproblem medan Erik inte hade några syn-
punkter på om eleverna har tillräckliga kunskaper utan det måste dem lära sig på plats.    
 
Information gavs om att ett annat av delmålen innebär att öka källsortering och åter-
vinning av avfall och utifrån det om de tyckte att eleverna har tillräckliga kunskaper 
om källsortering och återvinning av avfall. Fredrik tycker inte att de har det när de 
kommer från skolan och Erik kunde tänka sig att de har det men det är jättesvårt att få 
det att slå igenom även hos dem som är yrkesarbetare och att de jobbar stenhårt på 
det. Han tyckte inte att eleverna har egna frågor men även om Erik inte tyckte att de 
hade kunskaper så ansåg han att eleverna har frågor om hur de jobbar med källsorter-
ing.  
 

”Men sen kommer man till en gräns så att ää  Ja ah jag slänger det här. 
Det är liksom, man kan va väldigt noga vissa stunder men sen i nästa 
stund kan man inte tänka sig för utan då häller man i allt.” (Erik)   

 
På frågan om de trodde att det kan ge eleverna något som gör någon skillnad för dem 
om de är medvetna om att de är delaktiga i att jobba för hållbar utveckling dagligen i 
yrkeslivet, när de källsorterar och även jobbar med fukt svarade Erik - Ja det är väl li-
kadant med alla människor. Det spelar väl ingen roll om det är elever eller inte. Fredrik 
trodde att all medvetenhet blir positiv till slut. Han tog även upp att till slut blir det en 
rutin för dem istället att jobba med det här dagligen.  
 

”Så ju mer man jobbar med såna här saker ju lättare. Det blir naturligt för 
dem att göra på rätt sätt istället.” (Fredrik) 

 
I övrigt tog Fredrik upp att han tycker att eleverna skulle ha mer praktik integrerad i 
skolarbetet för att få upp nivån och Erik tog upp att han inte vet hur mycket de jobbar 
med källsortering i skolan men att det kommer nu att man måste och att det som han 
uttryckte det är jättestarkt. Han ser också problem med källsortering eftersom byggena 
oftast är trånga vilket gör att de inte kan ha tio olika containrar. Det blir ohållbart och 
man måste komma till en gräns någonstans för hur man sorterar. Så han ansåg att det 
kanske är något eleverna skulle ha lite mer med sig.   
 

”Och att man inte slänger en sprayburk i containern utan, och man lägger 
inte järn bland trä å, ja alltså det är nästan böter.” (Erik)  
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6. Diskussion 

Svenska miljömål behöver integreras i karaktärsämnena på byggprogrammet för att 
politiskt fattade beslut om vad som krävs för att vi ska kunna nå hållbar utveckling 
förmedlas till de elever som skall ut i yrkeslivet. Det medför att de kan komma ut med 
en handlingskompetens som kan leda till förändring. Delmålen är verklighetsnära, de-
mokratiskt fattade beslut och direkt kopplade till byggbranschen vilket kan ge motiv 
och medföra ett ökat engagemang för hållbar utveckling. För att eleverna ska kunna få 
en inre motivation krävs ett vidare arbete med att gemensamt bryta ner målen ytterli-
gare, göra arbetet lustfyllt och verklighetsnära samt komma till en gemensam syn om 
vägen dit. Det görs lämpligt genom skolans demokratiuppdrag där ungdomarna ges 
tillfälle att diskutera hållbar utveckling och deras egen plats i sammanhanget samt möj-
ligheter till påverkan även om enskilda insatser inte syns. Att t.ex. sortera trä rätt syns 
inte i ögonblicket det sker men är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Mål, mening och 
förutsättningar skapas bäst lokalt när det har arbetats fram på den egna enheten med 
stöd och direktiv om att det är viktigt att arbeta med frågan. Det framgick tydligt vid 
intervjun av yrkesläraren från skolan med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling hur 
arbetssättet med att integrera hållbara utvecklingsaspekter var väl förankrat i all under-
visning med stöd av den direkta skolledningen.  

Syftet var att undersöka om de Svenska miljömålen kan vara ett sätt att göra hållbar 
utveckling synlig för eleverna genom att belysa de områden där de genom sin framtida 
yrkeskompetens kan göra skillnad. Det var även att undersöka vilka mervärden som 
kan skapas genom att begreppet hållbar utveckling integreras i undervisningen i ka-
raktärsämnen.  

Studien visar på att konkreta och verklighetsnära miljömål om det som man direkt kan 
påverka genom aktiva val i yrket och i skolarbetet kan vara ett sätt att åskådliggöra 
hållbar utveckling utifrån vad som framkom i intervjusvaren och genom litteraturen. 
För det var viktigt för alla de tillfrågade yrkeslärarna, eleverna och platscheferna på 
byggföretagen med olika miljöfrågor men till stora delar saknas kunskap och redskap 
om vad var och en kan bidra med i skolan, undervisningen och i yrket. Vid konkreta 
frågor om mål som omfattar fuktskydd och källsortering utryckte de alla att de tyckte 
att det var viktigt att arbeta med de frågorna och de flesta att det ledde till välmående 
och det beskrevs i termer som yrkesstolthet och att man växer själv. Verklighetsnära 
mål kan även skapa ett starkt engagemang enligt Johan Öhmans och Ellen Almers av-
handlingar och enligt boken Myten om moroten av Stefan Boethius och Martin Ehdin. 
Och utifrån Agenda 21 hanteras miljöfrågor bäst när alla berörda deltar på lämplig 
nivå. Det är ett underifrånperspektiv som innebär att hållbar utveckling skapas genom 
delaktighet på gräsrotsnivå.    

”Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras 
för att skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling 
och att säkra en bättre framtid för alla.” (Agenda 21) 

Svårigheten ligger i att bryta ner läroplanens alla mål till arbetssätt och innehåll i varda-
gen som möjliggör för både läraren och eleven att värdera hur målen uppfylls. Det 
viktigaste är att eleverna kan använda sina kunskaper i ständigt nya situationer. 
Grundläggande kunskaper behövs både om fakta och processer och vilka tankesätt 
som kan vara bra att ha i bakgrunden. Man bygger t ex inte ett bra hus utan att fundera 
på hur det över tid ska säkerställa en god och hälsosam miljö för de som skall tillbringa 
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sina liv i bostaden och hur material, källsortering av avfall, återvinningsbarhet och drift 
kan gynna en hållbar utveckling.  

I undersökningen har inte framkommit att hållbar utveckling, utifrån de definitioner 
som finns i läroplan, program-, och kursmål samt betygskriterier kommer in i karak-
tärsämnena på ett medvetet och systematiskt sätt eller vilka kunskaper som bedöms 
eftersom det var för stora skillnader i yrkeslärarnas beskrivningar om vad undervis-
ningen omfattar och vad som bedöms. Det finns även för lite vägledning om vad som 
skall tolkas in. Det är för många olika definitioner som var och en kan tolkas olika ut-
ifrån respektive lärares kunskapsområde. De innebär allt och inget och det finns ingen 
koppling till ramen hållbar utveckling som ändå kan anses till viss del omfatta de be-
greppen som tas upp t.ex. ekologiskt medvetande, miljömässiga lösningar, miljöanpas-
sad och kretsloppstänkande. Yrkeslärarna uppger också att de inte har någon kurslitte-
ratur som dem kan stödja sig på om hur hållbar utveckling berörs av karaktärsämnena 
eller vad som omfattas. Hur tolkar man då värdet av att kunna göra bedömningar ut-
ifrån hållbar utveckling och god bebyggd miljö när det inte omnämns i de specifika 
proven eller bedömningsmatrisen på yrkesprovbanken för validering? Jag är benägen 
att hålla med Ingrid Carlgrens reflektioner om det nya betygssystemet. Vad är det vi 
mäter och hur mycket styr det vi mäter innehållet i skolan. Hur får vi elever som kan ta 
till sig de samhälleliga aspekter som finns på självständiga individer som kan driva en 
hållbar utveckling vidare om inte kunskap om vad hållbar utveckling innebär förs ner 
hela vägen. Hur kommer det sig att de nationella miljömålen som är så omfattande 
inom byggsektorns område inte omnämns på skolverkets hemsida för yrkesprov och 
validering för byggprogrammet som skall utgöra ett stöd för bedömningar. 

Kännedom finns inte om de svenska miljömålen och de har därför inte kunnat integre-
ras i karaktärsämnena. Även om inte miljömålen som de två exempel som har tagits 
upp med delmålen om att reducera andelen fuktskadade hus och källsortering och 
återvinning för att uppnå god bebyggd miljö finns i undervisningen är det medtaget att 
det är viktigt med fuktskydd och hur de skall eller bör källsortera. Incitamentet för 
källsortering är för de flesta ekonomi även om miljöhänsyn tas upp. För eleverna är 
det mer fakta om vad de ska sortera som de inte kan ha synpunkter på och i bästa fall 
gör de det efter instruktioner men inte utifrån ett medvetande om hur viktigt det är att 
de gör rätt för att vi ska kunna nå mål för att uppnå hållbar utveckling. Detsamma 
gäller fuktskydd. Genom att ta med miljömålen i undervisningen får läraren ytterligare 
ett verktyg för att skapa motivation. Genom att ta upp att det finns mål om att minska 
andelen fuktskadade hus för att det har stor betydelse för folkhälsan, att problemet är 
stort och att de kan göra skillnad kan engagemang skapas. Varför det har blivit så kan 
diskuteras och eleverna kan göras delaktiga i hur problemen ska kunna lösas samt hur 
man undviker det vid t.ex. nybyggnation. Vad som skall källsorteras är till viss del givet 
och upplevs troligtvis som tråkigt och jobbigt att utföra men ett visst engagemang kan 
skapas genom att diskutera vilka problem som finns, eftersom det även är ett av bygg-
branschens mål men inte lätt att lösa i verkligheten. En av lärarna lyfte fram sina far-
hågor om branschens kunskaper men för båda platscheferna var källsortering och 
fuktskydd viktigt. Platscheferna hade även synpunkter på att både ungdomar och re-
dan yrkesverksamma slarvar och var tveksamma till elevernas kunskaper. En av plats-
cheferna tyckte att det var bra om eleverna hade kunskaper med sig om källsorterings-
problematiken eftersom det inte är lätt. Att ta med miljömål skapar bara vinnare ur 
många perspektiv. Det främjar hållbar utveckling ur ett miljö- och samhällsperspektiv, 
ger lärare ytterligare ett verktyg i undervisningen och bidrar till kompetensutveckling. 
Det kan bli ett kunskapsutbyte med näringsliver där frågor om källsortering och kvalité 
för brukarna är stora och viktiga, eleverna får ökad självkänsla genom att de bidrar till 
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en bättre framtida miljö och att de får med sig kunskaper som efterfrågas. Om pro-
blem och lösningar diskuteras utan färdiga fakta om hur man kan gå tillväga tränas de 
även till att genom demokratiska vägar komma fram till svar, argumentera och bilda 
egna ståndpunkter.   

Arbete med de svenska miljömålen i karaktärsämnena är ett sätt att arbeta med demo-
kratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 
för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Det stöds av 
Barbro Gustafssons avhandling och artikel om hur naturvetenskaplig utbildning kan 
skapas för att främja demokrati och hållbar utveckling. Det stöds också av Johan Öh-
man, Ellen Almers, Per Wickenberg och Ekborg m.fl. som i sina avhandlingar och 
presentationer av undersökningar använder liknande begrepp som demokrati, medbe-
stämmande, samtal mellan människor och gemenskap för att visa på hur viktigt och in-
flätat det mellanmänskliga samspelet är för att vi ska nå hållbar utveckling.  

Det vore intressant att framöver följa upp elever som går ut från skolor som har fått 
utmärkelsen skola för hållbar utveckling och som har hunnit arbeta med kriterierna ett 
par år för att undersöka om eleverna har fått med sig en ökad handlingskompetens för 
att i yrket arbeta för hållbar utveckling. Hur det mottas av byggbranschen bör också 
följas upp för att hitta vägar som för utvecklingen framåt.   
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BILAGA 1 

Intervjuunderlag: Lärare 

Jag hoppas att med hjälp av dina svar kunna komma en bit närmare svaren på 

min frågeformulering som jag jobbar med i mitt examensarbete.  

” Syftet med undersökningen är att göra arbetet med en hållbar utveckling synligt för 
eleverna genom att belysa de områden där de i sin framtida yrkeskompetens kan göra 
skillnad. Vilka mervärden kan skapas genom att begreppet hållbar utveckling integreras i 
undervisningen i karaktärsämnen, som utöver den skapande och produktiva delen direkt 
medverkar till att målen som leder till hållbar utveckling uppfylls?  

Hur kommer hållbar utveckling utifrån de definitioner som finns i läroplan, programmål 
och betygskriterier in i karaktärsämnena och vilka kunskaper bedöms inom området? 

Kopplas karaktärsämnena till de svenska miljömålen?  

Kan arbete med de svenska miljömålen i karaktärsämnena vara ett sätt att arbeta med 
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 
för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö? 

 

Kön:                                Ålder:                            Behörig: 

 

1.  Hur länge har du arbetat som yrkeslärare?  

 

 

2. Hur tolkar du begreppet hållbar utveckling, vad omfattar det? 

 

 

 

3.  Hur kommer hållbar utveckling utifrån de definitioner som finns i läroplan, 

programmål, ämnesbeskrivning av husbyggnads- och byggteknik och 

betygskriterier in i karaktärsämnena?  (- Programmål för byggprogrammet - ett 

miljöperspektiv skall prägla utbildningen bl a vad det gäller förutsättningar för en 

ekologiskt hållbar utveckling.)   
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4.  Vilka kunskaper bedöms utifrån vad som tas upp i program- och kursmål avseende       

t ex? 

-   (P.mål) Att eleverna ska ha insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas inom de 

verksamheter som utbildningen berör. 

 

 

 

- (K.mål 1201, 1202) Att eleven ska ha skaffat sig ekologiskt medvetande av betydelse 

för byggnation.  (känna till ekologiska sammanhang) 

 

 

 

- (K.mål 1201) Att eleven ska känna till miljömässiga, ekologiska och byggtekniska 

lösningar. 

 

5.  (1201) Ett betygskriterie för att bli godkänd är att kunna ge exempel på miljöanpassad 

byggprocess. Hur bedömer du elevernas kunskaper utifrån det kriteriet?  

 

 

6.  (1202) Ett annat är att kunna ge exempel på material som är lämpliga med hänsyn till 

miljö. Vilka kunskaper skall eleverna ha utifrån det kriteriet? 

 

 

7. Tycker du att kriterierna är bra bedömningsgrunder utifrån mål om hållbar utveckling.  

Om Ja – varför 

Om Nej - varför  

 

 

8. Kan du beskriva skillnader i hur miljöfrågor integreras i undervisningen under dina 

första år som yrkeslärare jämfört med idag?  
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9. Vilka kunskaper om hållbar utveckling tror du eleverna förväntas ha när de kommer ut 

i arbetslivet? 

 

 

 

10. Vilka informationskanaler eller litteratur använder ni er av i undervisningen för att 

integrera hållbar utveckling? 

 

 

 

11. Använder ni er av miljömålet god bebyggd miljö som är ett av Sveriges 16 miljömål. 

 

 

 

12. Tycker eleverna att det är viktigt med fuktskydd i hus? 

Om Ja – Varför 

Om Nej – Varför inte 

 

 

13. Utöver rent byggnadstekniskt, hur tas kopplingen fuktproblem och boendes hälsa upp?  

 

 

 

14. Hur motiverar ni eleverna till att källsortera? 
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15. Tror du att det kan innebära en skillnad för elevernas självkänsla och arbetet med 

hållbar utveckling om man konkret i undervisningen kan visa att de genom sin 

yrkeskunskap direkt kan medverka till att målen som är antagna för att vi i Sverige ska 

kunna nå visionen om hållbar utveckling? 

Om Ja – varför 

Om nej – varför inte 

 

 

 

16. Till sist, kan arbete med de svenska miljömålen i karaktärsämnena vara ett sätt att 

arbeta med det som tas upp i läroplanen om demokratiska värderingar och att var och 

en som verkar inom skolan skall främja respekten för vår gemensamma miljö? 

 

 

 

 

 

                     Tack så mycket för din tid och visat intresse!  

Vi hoppas att det finns möjlighet att få återkomma om något skulle visa sig vara 

oklart. 

Namn:    Tel: 
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Intervjuunderlag: Elev  

Jag hoppas att med hjälp av dina svar kunna komma en bit närmare svaren på min 

frågeformulering som jag jobbar med i mitt examensarbete.  

” Syftet med undersökningen är att göra arbetet med en hållbar utveckling synligt för eleverna genom 
att belysa de områden där de i sin framtida yrkeskompetens kan göra skillnad. Vilka mervärden kan 
skapas genom att begreppet hållbar utveckling integreras i undervisningen i karaktärsämnen, som 
utöver den skapande och produktiva delen direkt medverkar till att målen som leder till hållbar 
utveckling uppfylls?  

Hur kommer hållbar utveckling utifrån de definitioner som finns i läroplan, programmål och 
betygskriterier in i karaktärsämnena och vilka kunskaper bedöms inom området? 

Kopplas karaktärsämnena till de svenska miljömålen?  

Kan arbete med de svenska miljömålen i karaktärsämnena vara ett sätt att arbeta med demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö? 

 

Kön:                                Ålder:                     Utbildning:                    

 

1. Är du intresserad av miljöfrågor rent allmänt? 

 

2. Vad är viktigt för dig? 

 

3. Vad tänker du på när du hör begreppet hållbar utveckling? 

 

4. Har ni i karaktärsämnena haft diskussioner eller grupparbeten om hållbar utveckling? 

 

5. Är det något som du känner att du direkt gör för en hållbar utveckling? 

 

6. Vad kan du genom ditt yrke göra? 
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7.  Tycker du att undervisningen i skolan har gjort det lätt för dig att i ditt framtida yrke 

medverka till hållbar utveckling? 

- På vad sätt? 

- Hade du önskat mer/mindre? 

 

8.   Det finns svenska miljömål i Sverige som vi ska försöka uppnå för att få en hållbar 

utveckling. Känner du till några? 

 

9. Ett av målen är att ge boende en bättre hälsa genom att åtgärda fuktskadade hus. 

Påverkar det dig att veta att du i allra högsta grad medverkar till hållbar utveckling när 

du framöver arbetar med fuktskydd eller fuktproblem? 

 

10. Ett annat mål är att öka källsortering och återvinning av avfall. Hur tycker du att det 

fungerar i skolan och på arbetsplatsen.?  

 

 

11.  Vad källsorterar du? 

 

 

12.  Tycker du det att det är enkelt att källsortera? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 

13.  Varför källsorterar du?  

 

14.  Är det viktigt för dig att du kan det när du ska ut och arbeta? 

- Ja, varför? 

- Nej, varför inte? 
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15.  Tycker du att du behöver kunna mer om hur avfall källsorteras eller om hur det kan 

återvinnas? 

 

16.  Hur skaffar du dig information framöver? 

 

17. I de svenska antagna miljömålen för att uppnå hållbar utveckling finns mål om att öka 

källsortering och återvinning samt att minska antalet bostäder med fuktskador. Har du 

kopplat arbetet med källsortering och att medvetet arbeta med fuktskydd till vad du 

kan göra för hållbar utveckling? 

18. Och en sista fråga. Gör det någon skillnad för dig att veta att du i yrkeslivet kommer 

att jobba med det dagligen utöver andra saker som att t ex cykla och välja ekologiska 

matvaror. 

 

Tack så mycket för din tid och visat intresse! 

Vi hoppas att det finns möjlighet att få återkomma om något skulle visa sig vara 

oklart. 

Namn:    Tel: 
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Intervjuunderlag: Byggherre 

Jag hoppas att med hjälp av dina svar kunna komma en bit närmare svaren på min frågeformulering 

som jag jobbar med i mitt examensarbete.  

” Syftet med undersökningen är att göra arbetet med en hållbar utveckling synligt för eleverna genom 
att belysa de områden där de i sin framtida yrkeskompetens kan göra skillnad. Vilka mervärden kan 
skapas genom att begreppet hållbar utveckling integreras i undervisningen i karaktärsämnen, som 
utöver den skapande och produktiva delen direkt medverkar till att målen som leder till hållbar 
utveckling uppfylls?  

Hur kommer hållbar utveckling utifrån de definitioner som finns i läroplan, programmål och 
betygskriterier in i karaktärsämnena och vilka kunskaper bedöms inom området? 

Kopplas karaktärsämnena till de svenska miljömålen?  

Kan arbete med de svenska miljömålen i karaktärsämnena vara ett sätt att arbeta med demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö? 

 

Kön:                                Ålder:                            Befattning: 

 

1. Vad tänker du på när du hör begreppet hållbar utveckling? 

 

2. Vad innebär arbete med hållbar utveckling för er verksamhet? 

 

3.  Vilka miljömål arbetar ni efter i er verksamhet? 

 

4. Det finns svenska miljömål i Sverige, bl a miljömålet God bebyggd miljö som också 

omfattar flera delmål som vi ska försöka uppnå för att få en hållbar utveckling. Känner 

du till dem? 

 

5.  Vilka kunskaper förväntar ni er att eleverna från byggprogrammet har om miljömål för 

byggbranschen när de kommer ut i arbetslivet? 

 



                                                                                           

9 

6.   Ett av delmålen omfattar att få ner andelen bostäder med fuktskador. Hur viktigt är det 

att eleverna känner till vilka problem som kan uppstå med bristande fuktskydd?  

- Viktigt, varför? 

- Inte viktigt, varför inte? 

 

 

7.   Har de tillräckliga kunskaper om fuktproblem? 

 

 

8.   Ett annat mål är att öka källsortering och återvinning av avfall. Tycker du att de har 

tillräckliga kunskaper om källsortering och återvinning av avfall? 

 

 

9.  Har de egna förslag på hur material kan källsorteras eller frågor om hur ni arbetar med 

källsortering? 

 

10. I de svenska antagna miljömålen för att uppnå hållbar utveckling finns mål om att öka 

källsortering och återvinning samt att minska antalet bostäder med fuktskador. Tror du 

att det kan göra någon skillnad för eleverna att de är medvetna om att de i yrkeslivet 

kommer att jobba med det dagligen, utöver andra saker som att t ex cykla och välja 

ekologiska matvaror. 

 

10. Är det något övrigt som du skulle vilja framföra avseende utbildning och arbete med 

hållbar utveckling i framtiden. 

 

Tack så mycket för din tid och visat intresse! 

Vi hoppas att det finns möjlighet att få återkomma om något skulle visa sig vara 

oklart. 

Namn:    Tel:  
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BILAGA 2 

BYT1201 - Byggkunskap 

50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:22 

Mål BYT1201 

Mål för kursen 

Kursen skall ge grundläggande kunskap om den roll byggandet har i samhället. Kursen skall även 
utveckla grundläggande kunskap om olika arbetsområden som utbildningen inom byggprogrammet 
leder fram till och de krav som ställs på arbetsutförande inom dessa områden. Kursen skall också ge 
grundläggande kunskaper att utföra enkla övningar inom byggprogrammets yrkesområden. Dessutom 
skall kursen utveckla kunskap om material, teknik, kvalitet samt ett ekologiskt medvetande av 
betydelse för byggnation.  

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
känna till olika yrkesområden inom byggandet och förstå var i byggprocessen dessa ingår 

känna till olika byggmaterial och deras användningsområden 

kunna utföra praktiska övningar inom några yrkesområden  

kunna hantera olika byggmaterial vid transport och förvaring 

känna till den fysikaliska påverkan som ligger till grund för olika byggnadskonstruktioner 

kunna använda verktyg och känna till maskinell utrustning 

känna till miljömässiga, ekologiska och byggtekniska lösningar  

kunna utföra tecken vid arbeten med kranar enligt fastställt signalschema. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven utför sina arbetsuppgifter efter uppgjord plan med stöd av handledare.  
Eleven hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett lämpligt sätt. 
Eleven ger exempel på faktorer som påverkar materialval  
Eleven ger exempel på miljöanpassad byggprocess. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven redogör för byggprocessens olika yrkesområden samt planerar och utför med visst stöd av 
handledare arbetsuppgifter inom några av dessa områden. 
Eleven ger exempel på byggverksamhet och dess betydelse för samhället. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven diskuterar olika byggtekniska lösningar som är lämpliga för olika typer av byggobjekt. 
Eleven ger exempel på materialval med hänsyn till teknik, kvalitet och resurshushållning. 
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BYT1202 - Hus- och anläggningsbyggnad 

150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:22  

Mål BYT1202 

Mål för kursen 

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i hus- och anläggningsbyggnadsarbeten. Kursen skall även 
ge förmåga att förstå och utföra arbetsuppgifter inom trä-, betong-, mur- och anläggningsområdena. 
Kursen skall också ge kunskaper om ekologiska system, planering av arbeten, arbetsmetoder, material 
och ekonomi för byggande. Kursen skall dessutom ge kunskaper om vad som kännetecknar en god 
och säker arbetsmiljö. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
kunna planera och utföra arbeten inom hus- och anläggningsbyggnad samt göra materialval 

kunna utföra arbeten efter instruktioner, ritningar och bestämmelser 

kunna anpassa arbetsmetoder i förhållande till arbetsuppgiften  

känna till ekologiska sammanhang av betydelse för byggverksamhet 

kunna använda och vårda handverktyg och maskiner 

kunna bedöma och diskutera resultat av det färdiga arbetet 

kunna tillämpa säkerhetsbestämmelser vid användande av byggkran 

kunna utföra arbetet på ett från skydds- och miljösynpunkt säkert sätt. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven planerar och utför sina arbetsuppgifter med stöd av handledare.  
Eleven hanterar och vårdar verktyg och utrustning på lämpligt sätt. 
Eleven ger exempel på material som är lämpliga med hänsyn till miljön.  
Eleven använder signalsystem för byggkran enligt gällande bestämmelser.  
Eleven utför sina uppgifter på ett arbetsmiljömedvetet sätt. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven tar fram och bearbetar uppgifter från ritningar och bestämmelser och använder dessa med visst 
stöd av handledare i sitt arbete. 
Eleven förklarar sina val av material och metod med hänsyn till kvalitet, resurshushållning och 
ekonomi.  
Eleven arbetar så att arbetsmiljörisker förebyggs.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven utför arbetet med ansvar och noggrannhet inom rimlig tid.  
Eleven bedömer resultatet utifrån fastställda kvalitetskrav och identifierar de faktorer som påverkat 
resultatet. 
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