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ABSTRAKT

Den här studien tar upp arbetet med undervisningen för hållbar utveckling bland lärare 
verksamma i årskurs 1-6. Material till studien har fåtts fram genom kvalitativa intervjuer 
med lärare  som arbetar  inom den nämnda kategorin.  Syftet  med arbetet  är  att  få  en 
inblick i vad lärare lägger för värderingar i begreppet hållbar utveckling och hur arbetet 
med hållbar utveckling ser ut i klassrummen och skolorna de intervjuade lärarna arbetar 
på.  Studien  berör  även  dilemman  och  brister  som upplevs  kring  arbetet  för  hållbar 
utveckling.  Det  som  framkommer  i  intervjuerna  ställs  sedan  mot  vad  den  tidigare 
forskningen, skolans styrdokument och policydokument säger. Resultatet visar att lärare 
anser att begreppet hållbar utveckling är diffust och komplext. Det visar också att det 
finns en vilja hos de intervjuade att integrera hållbar utveckling i sin undervisning, men 
på grund av dålig kunskap i ämnet, eller rädsla för att ta upp kontroversiella ämnen i  
klassrummet, blir undervisningen för hållbar utveckling bristfällig. Det blir också tydligt 
att ett personligt intresse och engagemang hos läraren är av vikt för att en integrering av 
hållbar  utveckling  ska ske i  undervisningen.  I  den slutliga diskussionen funderar jag 
kring vad som behöver förbättras för att det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling ska 
få  ett  mer  holistiskt  perspektiv  i  våra  svenska  skolor.   

Nyckelord:  Hållbar  utveckling,  skola,  miljö,  ekonomi,  sociala  aspekter,  globalt 
perspektiv.



”Think about the generations 

and to say we want to make it a better

world for our children and our children's children. 

So that they know it's a better world for them; 

and think if they can make it a better place.”

(Michael Jackson, 1991)
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1 INTRODUKTION

För mig innebär hållbar utveckling att jag gör så liten åverkan som möjligt på jorden 
och de individer som lever här. Hållbar utveckling är något som alltid finns med i de 
val jag gör; vilken mat jag äter, hur jag konsumerar och vilket transportmedel jag 
väljer.  Hållbar  utveckling  innebär  för  mig  också  jämställdhet  mellan  könen, 
mänskliga rättigheter,  djurrätt  och social  rättvisa.  Min vision är  självklart  att  alla 
människor ska vilja leva efter dessa värderingar, eftersom jag tror att det är vägen 
mot en hållbar utveckling. Jag kan inte tvinga någon att tycka som jag, varken i min 
roll  som människa  eller  i  min  roll  som lärare.  Men jag  kan alltid  förmedla  den 
kunskap jag har i ämnet, för den som är intresserad av att lyssna.

Den neoklassiska teorin som jag kommer beskriva senare är enligt mig västvärldens 
syn på  det  optimala  samhället,  och jag  tycker  den är  något  naiv.  Den må ha ett 
ekonomiskt perspektiv, men inte för att bidra till en hållbar utveckling. Den syftar på 
största möjliga produktion till minsta möjliga pris och jag tycker inte den tar någon 
hänsyn alls till hållbar utveckling. Vad det gäller miljö och social rättvisa finner jag 
hos  den  här  teorin  ingenting.  Den  neoklassiska  teorin  förutsätter  att  människor 
överväger vilka konsekvenser deras olika valmöjligheter får, vilket jag anser att de 
inte  gör.  Människan  står  sig  själv  närmast  och  vi  kan  dagligen  se  att  val  som 
människor gör leder till lidande för andra individer och vår jord. Det är vi människor 
i  västvärlden  som  gynnas  av  detta  neoklassiska  samhälle  och  förlorarna  är  U-
länderna, djuren och den biologiska mångfalden. För att vi ska komma tillrätta med 
den  skeva  värld  vi  idag  lever  i  krävs  det  radikala  förändringar  och  framför  allt 
kunskap.

”Education is the most powerful weapon which you can use to change  
the world.”

(Nelson Mandela, 2003)

För  att  dagens  unga generation  ska  kunna  tillhandahålla  sig  kunskap  om hur  en 
hållbar framtid ska bli möjlig krävs det kompetenta och engagerade lärare i ämnet. 
Skolan ska hjälpa eleverna till att bli demokratiskt och kritiskt tänkande medborgare 
som bygger upp ett  eget  intresse för att  göra val  i  livet  som leder till  en hållbar 
framtid. Om inte lärarna har den här visionen kommer inte heller utbildningen leda 
till detta. Trots att John Deweys teori om demokrati och utbildning, som jag också 
kommer beskriva senare, har mer än hundra år på nacken finner jag dess innehåll 
relevant även idag. Deweys teori stämmer väl överens med visionen om att eleverna i 
skolan ska få möjligheter att utvecklas till demokratiskt handlande individer som gör 
medvetna val som gynnar en hållbar framtid.
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2 BAKGRUND

Jag har valt att dela in min bakgrund i fyra delar, för att få ett bättre perspektiv på det 
hela.  Det  är  först  teori.  Sedan  kommer  skolans  styrdokument,  som  följs  av  de 
policydokument skolan ska förhålla sig till. Sist beskriver jag tidigare forskning som 
har gjorts inom området. 

2.1 Teori

Jag  har  i  min  uppsats  valt  att  utgå  ifrån  två  stycken  teorier.  Den första  är  John 
Deweys  teori  om demokrati  och  utbildning  och den andra  är  teoribildningen  om 
neoklassisk nationalekonomi.  Även om Deweys teori  är  från början av 1900-talet 
tycker  jag  att  den  är  mer  än  aktuell  även  i  dagens  samhälle  och  skola.  Den 
neoklassiska  teorin  är  ännu  lite  äldre  än  Deweys  teori,  men  också  den  känns 
angelägen, eftersom den har många anhängare än idag.

2.1.1 Deweys teori om demokrati och utbildning

Dewey (1999) menar att i och med att samhällen blir mer och mer komplexa när det 
kommer  till  strukturer  och  resurser  ökar  kravet  på  en  undervisning  som  är 
systematiserad  och  väl  planerad.  Ett  samhälle  som  har  alla  individers  bästa  för 
ögonen  kräver  en  utbildning  som ger  eleverna  ett  personligt  intresse  för  sociala 
relationer och ett intellekt som har möjligheter att  påverka och genomföra sociala 
förändringar (a.a.). Vidare påpekar Dewey (a.a.) att ett icke önskvärt samhälle är ett 
samhälle  som  bygger  upp  barriärer  som  förhindrar  fritt  umgänge  och  utbyte  av 
erfarenheter. Det finns stora risker för att en traditionell katederundervisning bildar 
stora klyftor mellan det som sker i skolan och övriga samhället (a.a.). Utbildningens 
syfte bör vara att ge eleverna möjligheter att utveckla ett socialt medvetande (a.a.). 
Därför anser Dewey (a.a.) att  undervisningen bör bygga på sociala situationer där 
eleverna kan jämföra sitt eget och andras sätt att agera i olika situationer. Skolan ska 
ge eleverna en längtan efter att växa och utveckla sig själva och undervisningen ska 
även  ge  verktyg  för  att  kunna  göra  detta  (a.a.).  Utbildningen  ska  vara 
tillbakablickande, för att kunna använda erfarenheterna som en resurs för att, å andra 
sidan vara framåtblickande och styra väg mot en utvecklande framtid. Lärostoffet ska 
utgå från verklighetsbaserade sociala situationer och huvuduppgiften är att det ska ge 
mening åt det existerande sociala livet (a.a.). Dewey (a.a.) menar på att geografi och 
historia  är  två  ämnen  som  är  av  stor  vikt  i  undervisningen  då  de  tillsammans 
tydliggör människans liv i gemenskap i världen. Meningen med utbildningen är att 
eleverna blir tänkande individer som medvetet kan fastställa sambanden mellan det 
som  görs  och  vilka  följderna  blir.  Eleverna  ska  också  få  en  förståelse  och  en 
acceptans för det ansvar de har att vara aktiva deltagare i ett samhälle (Dewey, a.a.).
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2.1.2 Neoklassisk nationalekonomi

Eklund (2007) Beskriver hur den neoklassiska teorin menar på att samhällsekonomi i 
huvudsak handlar om två saker;

• Människor som samverkar med varandra

• Människan har olika valmöjligheter i olika situationer

Människor lever inte isolerade från varandra utan tillsammans i ett samhälle. I detta 
samhälle är människorna beroende av varandra och de har tillsammans en ekonomisk 
verksamhet. Denna sammanhållning och utbytet av varor och tjänster gör att vi klarar 
oss bättre än vad vi hade gjort på egen hand och hade varit tvungna att producera allt 
ensamma.  Vi  uppnår  högsta  möjliga  produktionsresultat  om  vi  fördelar  arbetet 
mellan oss. Istället för att var och en producerar både X och Y, så blir den totala 
produktionen som störst om vi specialiserar oss på det vi är bäst på (Eklund a.a.). 
Vidare beskriver Eklund (a.a.) hur den neoklassiska nationalekonomin anser att vi får 
som mest i utbyte om vi tillåter marknadsekonomi, alltså att priser och varor bestäms 
av utbud och efterfrågan, och frihandel, vilket betyder handel som inte regleras av 
tullar, eftersom det, enligt denna teori, ger möjligheter till konsumtion och materiellt 
välstånd för alla inblandade länder. Det finns olika resurser tillgängliga i samhället 
och  de  organiseras  så  att  en  behovstillfredsställelse  kan  ske  hos  människorna.  I 
produktionen  kallas  de   tre  produktionsfaktorerna  som  samverkar  med  varandra 
arbete, kapital  och  naturresurser. Människornas relationer till  varandra avgörs till 
stor  del  av  vilken  produktionsfaktor  de  befinner  sig  i.  Ägandet  och 
produktionsmedlen delar in människor i olika samhällsklasser. I samverkan med de 
olika  produktionsfaktorerna  tillverkas  olika  varor  och  tjänster,  vars  mål  är  att 
tillfredsställa människornas olika behov (Eklund, a.a.). 

Dock, fortsätter  Eklund (a.a.),  är  det så att  beroende på hur utbytet  av varor och 
tjänster sker kan olika problem uppstå, och utbytet för enskilda individer kan variera 
stort.
Tanken är ju så att utbytet av varor och tjänster ska leda till att människors behov 
tillfredsställs.  I första hand är det fysiska behov, så som mat, kläder och tak över 
huvudet. Men vi människor har också ett behov av stimulans i form av exempelvis 
kultur,  vi  vill  också  känna  att  vi  blir  uppmärksammade,  får  beröm  och  känner 
trygghet. Detta innebär med andra ord att människans behov aldrig tar slut. För varje 
behov som tillfredsställs dyker nya behov och önskningar om tillfredsställelse upp. 
Detta betyder att den utopiska bilden av en värld där alla människor är helt nöjda är 
omöjlig att nå. Jordens naturresurser och människornas produktionsresultat är ojämnt 
fördelade över jorden. Många människor lever i svält. Även i de rika länderna finns 
det många människor som lever under existensminimum och vi kan se att dagens 
arbetsinsatser, kapitaltillgångar och jordens naturresurser inte räcker till om vi både 
skall  utrota  svält  och  fattigdom,  samtidigt  som vi  tillfredsställer  alla  människors 
ständigt ökande behov (Eklund, a.a.).



6

Vidare beskriver Eklund (a.a.) att I produktionen har människan ett val. Om det är så 
att alla produktionsresurser är fullt utnyttjade kan vi inte få mer av både A och B. Vi 
måste helt enkelt välja vilket alternativ vi vill ha mer utav, och då ge upp någonting 
annat för att kunna få mer av detta. Vi har också ett val om vi ska konsumera eller 
spara.

”Varje  resursinsats  och  varje  byte  bör  organiseras  så,  att  den  
uppoffring man gör exakt svarar mot den behovstillfredsställelse man 
får av åtgärden. Om uppoffringen är större än den nytta man erhåller,  
bör man avstå.”

(Eklund 2007, s 43)

Den här teorin och det här sättet att se på samhällsekonomi förutsätter att människor 
agerar rationellt. Att varje val avvägs noggrant så att hen får ut största möjliga vinst. 
Den förutsätter också att varje människa har goda kunskaper om alla olika alternativ 
och  att  de  ständigt  skaffar  sig  information  om vilka  konsekvenser  olika  val  får.
Självklart fungerar inte alla människor så här exakt och rationellt, men det är rimligt 
att  anta  att  människor  agerar  på  det  sätt  som ger  dem så stor  nytta  som möjligt 
(Eklund a.a.).

2.2 Begreppet hållbar utveckling

Figur 2.1

Figuren visar hur de tre delarna människor, ekonomi och miljö, samverkar och är lika viktiga för att  
kunna sträva mot hållbar utveckling.

Figur 2.1 ovan visar hur dessa tre delar behöver tas hänsyn till för att vi ska kunna gå 
mot en hållbar framtid. Det går inte att enbart fokusera på den ena. Alla tre är av lika 
stor vikt för att  en hållbar  framtid ska vara möjlig  (Kates,  Parris,  & Leiserowitz, 
2005).  Kategorin  människor  innefattar  ett  stort  socialt  kapital,  minskad 



7

barnadödlighet,  ökad  medellivslängd,  rätten  till  utbildning,  god  hälsa,  samt
jämställdhet  mellan  kön  och  nationalitet  religionsfrihet  och  rätten  till  din  kultur 
(Kates,  Parris  &  Leiserowitz,  a.a.).  Kategorin  miljö  innebär  levande  ekosystem, 
biologisk mångfald, rent vatten, minskade utsläpp och friska hav och sjöar ( Kates, 
Parris  &  Leiserowitz,  a.a.).  Den  sista  kategorin,  ekonomi,  står  för 
konsumtionsmedvetehet,  människors  rätt  till  ett  eget  kapital  och  välfärd  (Kates, 
Parris & Leiserowitz, a.a.).  Enligt Wingård (2011) är relationerna mellan människa 
och natur idag störda. Dessa störningar anses bero på antropocentrism, vilket betyder 
att naturen helt står till människans tjänst, patriarki, alltså ett samhälle där makten 
tillhör män, samt industriförespråkares ointresse för naturen. För att kunna förändra 
världen behöver människors sätt att tänka ändras (Wingård a.a.). Som det ser ut idag 
är  jordens  resurser  inte  bara  överbelastade,  utan  också  snedfördelade.  Lundegård 
menar  att  vi  lever  i  en  värld  där  västvärldens  människor  har  stora  möjlighet  att 
utnyttja jordens resurser för privata vinningar. Problemet är att det blir på bekostnad 
av ett flertal andra individer. Alla människor vill leva ett gott liv. Då kan vi ställa oss 
frågan; vad är ett gott liv (Lundegård, 2007)? Hardin beskriver det så här;

”We  want  the  maximum  good  per  person;  but  what  is  good?...  
Comparing  one  [person's] good  with  another  is,  we  usually  say,  
impossible  because goods are  incommensurable.  Incommensurables  
cannot be compared.”

(Hardin, 1968 s 2)

Den andra frågan vi kan ställa oss är; hur mycket frihet ska en människa tillåtas ha på 
bekostnad av andra? (Lundegård 2007).

Begreppet hållbar utveckling myntades 1987 av Världskommissionen för miljö och 
utveckling på uppdrag av FN och de definierar det på följande sätt;

”Sustainable development is development that meets the needs of the  
present without compromising the ability of future generations to meet  
their own needs.”

(Förenta nationerna, 1987)

För att alla nu levande individer och framtidens generationer, ska kunna leva ett gott 
och fullvärdigt liv krävs det att vi människor ser över hur vi lever våra liv och ändrar  
spelreglerna så att vi tillsammans kan gå mot en hållbar framtid.

2.3 Styrdokument

Jag kommer här beskriva vad skolans styrdokument innehåller inom området hållbar 
utveckling.  Jag vill  synliggöra vad skolans styrdokument samt de policydokument 
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skolan ska förhålla sig till, säger att skolans uppgift är i undervisningen för hållbar 
utveckling.

2.3.1 Skollagen

Utifrån skollagen kan vi uttyda att skolans uppdrag och ansvar för en utbildning som 
ska sträva mot en hållbar utveckling;

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till  att  barn och elever ska  
inhämta och utveckla kunskaper och värden... Utbildningen ska också  
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de  
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället  
vilar på... Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen  
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till  aktiva,  
kreativa,  kompetenta  och  ansvarskännande  individer  och 
medborgare.”

(Skolverket, 1985, 1 kap 4 §)

”Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap  
och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”

(Skolverket, 1985, 10 kap 2 §)

2.3.2 Läroplan  för  grundskolan,  förskoleklassen  och 
fritidshemmet. Lgr 11.

I  skolans  värdegrundsuppdrag ingår  det  bland annat  att  ge eleverna  kunskap och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande demokratiska värderingarna 
samt respekt för vår gemensamma miljö. Skolan ska vara öppen för alla sorters skilda 
uppfattningar och de ska inte påverka eleverna till  förmån för den ena eller andra 
åskådningen. Undervisningen ska ske i demokratiska arbetsformer och göra eleverna 
förberedda på att aktivt delta i samhället. Skolan ska också framhålla vikten av att 
göra egna personliga ställningstaganden. Skolan ska tillsammans med hemmet stödja 
elevens  personliga  utveckling  till  att  bli  en  aktiv,  kreativ,  kompetent  och 
ansvarskännande individ och medborgare.

Undervisningen ska utgå ifrån fyra stycken övergripande perspektiv;

• Det historiska perspektivet ska ge eleverna en förståelse för samtiden och en 
beredskap inför framtiden, samt utveckla elevernas förmåga till ett dynamiskt 
tänkande.
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• Miljöperspektivet ska ge eleverna möjligheter till att dels ta ansvar för sin 
närmiljö, men även skaffa sig en kunskap och ett förhållningssätt till globala 
miljöfrågor. De ska få en förståelse för att vårt sätt att leva kan anpassas för 
att kunna skapa en hållbar framtid.

• Det internationella perspektivet ska ge eleverna ett globalt sammanhang, få 
en  förståelse  för  den  kulturella  mångfalden  och  skapa  internationell 
solidaritet,  samt  ge  möjligheter  till  att  ha  kontakt  över  kultur-  och 
nationsgränser.

• Etiska perspektivet ska genomsyra hela skolans verksamhet och det ska ge 
eleverna  en  värdegrund  och  främja  deras  förmåga  att  göra  personliga 
intellektuella ställningstaganden.

(Skolverket, 2010)

2.3.2.1 Kursplaner

I ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges förutsättningar att värdera val  
och handlingar i  hemmet och som konsumenter  samt utifrån perspektivet  hållbar  
utveckling  (Skolverket,  2010,  s  42).  Undervisningen  i  biologi  ska  ge  eleverna 
förutsättningar  att  hantera  praktiska,  etiska  och  estetiska  valsituationer  som rör  
hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Skolverket 2010, s 111). I ämnet geografi 
ska eleverna utveckla kunskaper om hur  naturens egna processer och människors  
verksamheter  formar  och  förändrar  livsmiljöer  i  olika  delar  av  världen,  samt 
värderar lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring  
etik och hållbar utveckling (skolverket 2010, s 159). Genom undervisning i religion 
ska eleverna få en förståelse för vilken roll religioner kan spela i samhället, både i  
fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak  
till  segregation  (Skolverket  2010,  s  186).  Genom  samhällskunskap  ska  eleverna 
skaffa sig kunskap för att kunna ta ansvar för sitt eget handlande i världen. Eleverna 
ska  bygga  upp  en  helhetssyn  på  samhällsfrågor  där  sociala,  ekonomiska,  
miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter är centrala (Skolverket 2010, 
s 199).  Genom undervisning i ämnet teknik ska eleverna  utveckla förståelse för att  
teknisk  verksamhet  har  betydelse  för,  och  påverkar,  människan,  samhället  och  
miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till  
sin förmåga att  bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till  frågor som rör  
estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling (Skolverket 2010, s 269).

2.4 Policydokument

Utöver  de  nationella  styrdokumenten  finns  det  även  internationella  dokument,  i 
huvudsak utfärdade av FN, som beskriver hur skolorna ska förhålla sig till hållbar 
utveckling när de bedriver sin verksamhet.
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2.4.1 Agenda  21,  kapitel  36.  Att  främja  människors 
utbildning och medvetenhet

Agenda 21 upprättades 1992 i Rio De Janeiro och är ett dokument som beskriver hur 
alla världens länder ska främja hållbar utveckling under det tjugoförsta århundradet.
I princip hela Agenda 21 är kopplat till att öka människors medvetenhet, men just 
detta kapitel,  kapitel  36, syftar till  att lyfta upp utbildningens roll i detta (Förenta 
nationerna, 1992). 

Utbildning är ett av de viktigaste verktygen för att utveckla mänskliga resurser och 
underlätta övergången till en mer hållbar värld (Förenta nationerna, 1992). Den bör 
ha en inriktning som syftar till att fylla kunskapsluckor i och ge färdighet som kan 
hjälpa människor att hitta arbete och delta i miljö-och utvecklingsarbete. Samtidigt 
bör utbildningsprogram främja en ökad medvetenhet om miljö- och utvecklingsfrågor 
(Förenta nationerna 1992). Vidare menar FN (1992) att den formella utbildningen, 
alltså  utbildningen  i  det  traditionella  utbildningssystemet,  bör  erkännas  som  en 
process som leder till  att  människor och samhällen  kan uppnå sin fulla  potential. 
Utbildning  är  en  nödvändighet  för  att  människor  ska  kunna  lösa  miljö-  och 
utvecklingsfrågor och på så sätt kunna främja hållbar utveckling. Utbildning, både 
formell  och  icke-formell  är  av  vikt  för  att  människor  ska  kunna  förändra  sina 
värderingar, attityder och beteenden och så att de kan ha möjlighet att bedöma och 
åtgärda för att utveckla sig mot en hållbar framtid (Förenta nationerna 1992). Alla 
länder ska stödja de rekommendationer som följde av Världskonferensen som hölls i 
Jomtien 1990, om utbildning för alla. Detta kräver att alla länder upprättar nationella 
strategier för detta, då behoven ser olika ut. Av vikt är i alla fall att fokus ska ligga på 
att  motarbeta  diskriminering  på  grund  av  kön  eller  ekonomiska/sociala  skäl. 
Regeringar  och  utbildningsmyndigheter  har  en  skyldighet  att  få  bort  alla 
könsstereotyper i läroplanerna, samt främja flickors möjligheter (Förenta nationerna 
1992). Hållbar  utveckling ska genomsyra utbildningen från grundskolan och ända 
upp i vuxen ålder. Alla skolor ska få statlig hjälp för att utforma miljöplaner där både 
personal och elever är aktiva. En känsla av personligt ansvar för en hållbar utveckling 
ska  infinna  sig  hos  varje  individ.  Skoleleverna  ska  dels  involveras  i  lokala 
miljöfrågor,  men  även  globala.  Ett  internationellt  nätverk  för  att  uppnå  globala 
pedagogiska mål bör upprättas (Förenta Nationerna, 1992).

2.4.2 Utbildning för hållbar utveckling/ Baltic 21E

I januari 2002 antog Östersjöländernas undervisningsministrar  Baltic 21 Education.  
Det utgår ifrån Agenda 21 och syftet med detta är att hållbar utveckling ska vara en 
naturlig del i dessa länders utbildningssystem.

De övergripande målen är;

• Alla individer skall  ha kompetens som bidrar till  en utveckling som möter 
behovet  hos  den  nuvarande generationen  utan  att  äventyra  för  kommande 
generationer att tillgodose sina.
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• Utbildning  för  hållbar  utveckling  skall  vara  baserad  på  en  integrering  av 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

• Kunskapen och medvetenheten om hållbar utveckling måste bli en livslång 
process hos den enskilda individen.

            (Baltic 21E 2006)

Baltic 21E avser alla utbildningsformer, från förskolan till högre universitetsstudier 
och programmet  är indelat  i  fem områden,  som tillsammans bildar  referensramen 
som ska vara gemensam för hela utbildningssektorn;

1. policy och strategier 

2. kompetensutveckling inom utbildningssektorn

3. fortbildning

4. undervisningsmaterial

5. forskning om och utveckling av utbildning för hållbar utveckling 

                                         (Baltic 21E, 2006)

2.4.3 FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling

FN:s  dekad  för  hållbar  utbildning  syftar  på  kapitel  36  i  agenda  21.  
I samråd med FN och andra relevanta internationella organisationer, regeringar, icke-
statliga organisationer och andra intressenter ges rekommendationer om hur det går 
att  främja  och  förbättra  integrationen  av  utbildning  för  hållbar  utveckling.
Målet med dekaden är att under årtiondet 2005-2015 ska utvecklingsmålet att alla 
barn i hela världen ska kunna slutföra en fullständig grundskoleutbildning uppnås. 
Dekaden  betonar  vikten  av  utbildning  för  att  nå  en  hållbar  utveckling.  (Förenta 
Nationerna 2002).

2.5 Tidigare studier

Här nedan följer en sammanfattning av de tidigare studier jag har studerat.

2.5.1 Undervisningstraditioner

Undervisning  för  hållbar  utveckling  kan  se  olika  ut  beroende  på  vilken 
undervisningstradition läraren väljer att arbeta utifrån.

Björneloo (2011) menar att  om undervisningen för hållbar utveckling ses som ett 
etiskt projekt ligger fokus på att det finns ett visst ansvar för världen. Etiken ses både 
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som mål och medel i denna undervisningstradition. Här anses det vara människans 
sätt att  leva som både kan hjälpa och stjälpa en hållbar framtid.  Vidare beskriver 
Björneloo  att  om  undervisningen  för  hållbar  utveckling  antar  formen  som  ett 
kulturbygge så vill läraren skapa en förståelse hos eleverna hur olika kulturer och sätt 
att leva ser ut. Skolan ska vara både en kulturbärare och en kulturskapare och på detta 
sätt  bilda  en  kollektiv  identitet.  Fokus  här  ligger  på  att  ett  ifrågasättande  av 
dominerande  synsätt  ständigt  är  närvarande.  Om  undervisningen  bygger  på 
individens hållbara utveckling ligger fokus på självkänsla, hälsa och gemenskap. Den 
här traditionen anser att det hos eleverna krävs en tillit till sin egen förmåga och för 
att  de  ska  kunna  tillgodogöra  sig  detta  krävs  det  att  undervisningen  är 
identitetsstärkande och tar sin utgångspunkt i elevnära och för eleverna meningsfulla 
ting. Detta kommer i slutändan leda till handlingskompetenta människor (Björneloo 
2011). Borg (2011) beskriver hur den faktabaserade undervisningstraditionen har sin 
grund i rena ämneskunskaper. Miljöproblem ses som vetenskapliga och ekologiska 
frågor  som kan åtgärdas  genom att  kunskap förmedlas  genom undervisning,  bara 
eleverna får rätt vetenskaplig fakta så kan de sedan ta ställning och handla därefter. 
Den  normerande traditionen  anser  att  miljöproblem  är  en  värdefråga.  Det  är 
konflikten  mellan  människan  och  naturen  som  har  orsakat  problemen  och  bara 
människan skaffar sig miljövänliga värderingar kommer miljöproblemen att lösa sig. 
Undervisningen  är  en  blandning  av  vetenskaplig  fakta,  värdegrundsfrågor  och 
känslomässiga aspekter (Borg a.a.).  I och med uppkomsten av agenda 21 har den 
pluralistiska undervisningstraditionen tagit  sig form. Den tar hänsyn till  den stora 
mängden  olika  åsikter  och  uppfattningar  som  finns  när  det  kommer  till  hållbar 
utveckling  och det  är  konflikten  mellan  olika  människors  intressen  som ses  som 
orsaken till miljöproblematiken, vilket i sin tur leder till att det ses som en politisk 
fråga. Det finns ingen sanning, varken när det kommer till vetenskaplig fakta eller 
moraliska ställningstaganden, därför ligger fokus på att ge eleverna en demokratisk 
kompetens, en förmåga till att se saker ur flera perspektiv samt ett kritiskt tänkande 
(Borg a.a.).
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2.5.2 Undervisning för hållbar utveckling

Framtidens  kunskap  måste  byggas  på  dagens  insikter  och  gårdagen  historia 
(Skolverket  2010).  Skolan ses  som det  redskap med vilket  denna utmaning skall  
förverkligas (Borg 2011 s  6)

Figur 2.2

Figuren visar vad en undervisning för hållbar utveckling bör innehålla.

Björneloo  (2011)  menar  att  utbildning  för  hållbar  utveckling  kräver  konkreta 
handlingar som ger eleverna möjligheter till att göra ställningstaganden. Det räcker 
inte med att med endast ord beskriva hur en hållbar utveckling ser ut, undervisningen 
behöver innehålla konkreta handlingar så att eleverna kan se resultat. Det finns idag 
många olika åsikter om vad som behöver görs för att vi ska gå mot en hållbar framtid 
(Björneloo a.a.). Samhället och arbetet för hållbar utveckling styrs av demokratiska 
lagar och människors viljor och livsstilar. Skolan har därför ett stort ansvar för att 
arbetet  för  hållbar  utveckling  ska  kunna fungera  i  samhället  (Persson & Persson 
2007).  Utbildning för  hållbar  utveckling  i  skolan  bör  ske i  demokratiska  former, 
eftersom demokratin bygger på att alla ska få bilda sin egen uppfattning om vad som 
är rätt och fel samt hur en ska handla utifrån detta (Björneloo 2011). För att få en 
förståelse för vilka samband samhället, naturen och alla levande individer har med 
varandra  samt  vad som krävs  för  att  alla  dessa  ska  kunna leva  i  samklang  med 
varandra  i  framtiden  krävs  det  att  undervisningen i  skolan  är  ämnesövergripande 
(Persson & Persson 2007). Utbildningen för hållbar utveckling ska enligt Björneloo 
(2011) helt enkelt hjälpa eleverna att orientera sig bland alla de olika uppfattningar 
som finns. Samtidigt behöver de utveckla kunskap och en medvetenhet för att kritiskt 
kunna granska de olika alternativen och få en förståelse för att olika val ger olika 
konsekvenser.  Eleverna  behöver  få  en  förståelse  för  att  det  finns  olika  möjliga 
framtider beroende på vilka val vi gör och att alla beslut vi tar påverkar framtiden, 
antingen  inom  en  snar  framtid,  eller  på  längre  sikt  (Björneloo  a.a.).  
Vidare skriver Björneloo (a.a.) att eleverna behöver få förståelse för vad som är en 
människas grundläggande behov, för att på så sätt kunna ta beslut som leder till en 
mer rättvis värld. Undervisningen för hållbar utveckling bör bygga på elevernas egna 
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intressen,  tankar  och idéer,  för att  på så sätt  få dem engagerade i  frågor som rör 
hållbar utveckling (Björneloo a.a.). Även om det är framtiden som undervisningen 
ska leda till är det viktigt att det är nuet som är i fokus och inte framtida krav eller  
önskemål (Sund 2008).

Undervisning för hållbar utveckling bör sammanfattningsvis karaktäriseras av att;

• Hållbar  utveckling  är  integrerat  i  alla  ämnen  och  undervisningen  har  ett 
helhetsperspektiv.

• Alla olika synsätt, värderingar och åsikter ska beskrivas och sedan granskas, 
debatteras och testas.

• Undervisningen strävar mot att eleverna utvecklar kritiskt tänkande och en 
vilja att lösa problem.

• Demokratiska processer genomsyrar utbildningen.

• Utbildningen har både ett lokalt och ett globalt perspektiv. 

• Eleverna  får  aktivt  arbeta  med  alternativa  framtidsvisioner  och  de  får 
visualisera olika besluts konsekvenser på lång och kort sikt. 

• Dåtid,  nutid  och  framtid  vävs  ihop,  för  att  eleverna  ska  få  en  historisk 
förståelse.

(Björneloo 2011)

2.5.3 Önskvärd utveckling hos eleverna

Syftet med dagens skola är inte endast att lära sig en massa saker i olika ämnen. En 
stor  del  av  dagens skolgång handlar  också om att  bli  en människa  (Sund 2008). 
Björneloo (2011) menar att det som bör vara det centrala i utbildningen för hållbar 
utveckling är att hjälpa eleverna att få en vilja till att kunna identifiera sig med andra, 
sätta  sig  in  i  andras  tankar  och  kunna  ta  andra  individers  perspektiv.  Då  det 
mänskliga  meningsskapandet  har  sina rötter  i  ifrågasättande  torde  skolans  kanske 
viktigaste  uppgift  vara  att  hjälpa  eleverna  till  att  bli  kritiskt  tänkande 
världsmedborgare (Björneloo a.a.). Målet är att de ska kunna delta i samtalsformer 
där de både kan uttrycka sig själva samt ha en förståelse för andras tankar, de ska 
kunna  föra  etiska  resonemang  och  få  en  förståelse  för  att  olika  val  och 
ställningstaganden får olika konsekvenser, antingen på kort eller lång sikt (Björneloo 
a.a.).

2.5.4 Lärarutbildningen

Borg (2011) Beskriver att ett dilemma, som kan leda till att lärare inte känner sig 
säkra  med  undervisningen  för  hållbar  utveckling  kan  vara  lärarutbildningens 



15

bristande innehåll i ämnet. Lärarutbildningen verkar i första hand koncentrera sig på 
den miljömässiga delen i begreppet hållbar utveckling (Borg, a.a.).  Vidare, menar 
Borg (a.a.), finns det tendenser till att innehållet i det som lärs ut på universiteten 
fokuserar på innehållet i vad hållbar utveckling är, istället för hur själva lärandet för 
hållbar utveckling bör ta form.

2.5.5 Lärares förhållningssätt

Borg (2011) anser att eftersom hållbar utveckling inte har specifika mål i de olika 
ämnenas kursplaner, utan förväntas finnas med i hela undervisningen, är det av stor 
vikt att lärare arbetar med läroplanen som ett levande dokument. Då undervisningen 
för  hållbar  utveckling  ska anta  ett  helhetsperspektiv  är  det  av vikt  att  lärare  inte 
färgas för mycket av sin egen ämnestradition i synen på vad som ska tas upp och på 
vilket sätt det ska behandlas. Det är också av vikt att hållbar utveckling görs till en 
naturlig  del  i  hela  skolkulturen,  för  att  underlätta  implementeringen  av  det  i 
undervisningen  (Borg  a.a.).  En  ensam  lärare  kan  känna  sig  otillräcklig  när  det 
kommer till undervisningen för hållbar utveckling. Detta handlar inte om att läraren 
saknar  akademisk  kompetens,  utan  snarare  därför  att  ämnet  är  så  komplext  och 
behandlar frågor som rör omvärlden och mellanmänskliga relationer och konflikter 
(Sund 2008). Persson och Persson (2007) menar att lärares utmaning ligger i att de 
ska undervisa för en för oss okänd framtid. Tillvaron är under ständig förändring och 
det finns ingen sann kunskap som går att hänvisa till (Persson & Persson a.a.). Vidare 
menar de (a.a.) att lärare behöver göra frågor som rör hållbar utveckling till sina egna 
och väva in detta i lärarprofessionen och sin egen undervisning. Krasst kan en säga 
att  det  är  den enskilda lärarens  attityd  och inställning  till  hållbar  utveckling  som 
avgör huruvida eleverna kommer kunna ta det till sig. Trots att det är lagstiftat att 
utbildning  för  hållbar  utveckling  ska  genomsyra  hela  undervisningen  är  lärares 
personliga initiativ av stor vikt (Persson & Persson 2007). Det handlar med andra ord 
om att läraren har en vilja till att förverkliga utbildning för hållbar utveckling i sitt 
klassrum (Borg 2011). Lärarens tolkning av hur samhällsuppdraget ska genomföras 
påverkar  vilken  riktning  undervisningen  kommer  ta  samt  hur  innehållet  kommer 
presenteras för eleverna (Sund 2008). En lärare som med inlevelse och engagemang 
problematiserar begreppet hållbar utveckling underlättar för att eleverna skaffar sig 
empati och en förmåga till kritiskt tänkande. En lärares uppgift är inte i första hand 
att lära eleverna, utan snarare att få eleverna att  vilja lära sig (Persson & Persson 
2007). De områden som hållbar utveckling behandlar kan väcka starka emotionella 
känslor hos eleverna, så som sorg, rädsla och ilska, därför är det nödvändigt att lärare 
skaffar sig en beredskap för hur de ska hantera dessa känslor (Borg 2011).
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3 SYFTE

Syftet med den här uppsatsen är att uppmärksamma hur komplext området hållbar 
utveckling är och vilka konsekvenser detta får för undervisningen inom ämnet. 

Genom intervjuer vill jag få en inblick i hur lärares egna kunskaper, attityder, syn och 
förhållningssätt  till  begreppet hållbar utveckling ser ut,  vad de har för intentioner 
med  undervisningen  för  hållbar  utveckling  och  hur  de  själva  uppfattar  att 
undervisning för hållbar utveckling tar form i deras eget klassrum.

3.1 Frågeställningar

• Hur ser lärare på begreppet hållbar utveckling?

• Hur ser undervisningen för hållbar utveckling ut i sex olika skolor och  några 
klassrum i Sverige?

• Vilka dilemman kan uppkomma i undervisningen för hållbar utveckling?

• Hur kan skolan på bästa sätt ge eleverna en undervisning som gör det möjligt 
för dem att göra medvetna val som strävar mot en hållbar framtid?
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4 METOD

Uppsatsens frågeställningar undersöks genom kvalitativa intervjuer med lärare.  En 
kvalitativ studie innebär att intervjuer genomförs med endast ett fåtal respondenter. 
Det är enkla frågor som ställs, men svaren blir desto mer innehållsrika, vilket ger ett 
omfångsrikt resultat med vilket en kan hitta mönster, åsikter och tankegångar hos de 
intervjuade (Trost 2009). Anledningen till att jag valde en kvalitativ studie framför en 
kvantitativ  var  för  att  mitt  mål  med  studien  var  att  hitta  eventuella  upprepande 
mönster hos de intervjuade, vilket är svårt med en kvantitativ studie (Trost a.a.).

4.1 Urval av intervjupersoner

Min första tanke var att intervjua både lärare och rektorer, men jag ansåg att det då 
skulle  bli  alldeles  för  stort  resultat  för  mig  att  hantera  med  tanke  på  den  något 
begränsade tid jag hade att genomföra min studie på. Jag valde därför till slut att hålla 
mig till att endast intervjua lärare. Jag ville intervjua lärare som undervisar i årskurs 
1-6 då det dels är den ålderskategorin jag kommer att vara verksam i, men också 
därför att jag tror att det är här lärare upplever mest svårigheter i att undervisa för 
hållbar utveckling. Dessa elever är så pass unga och har förmodligen inte utvecklat 
någon större förmåga till  kritiskt  tänkande,  vilket  jag kan tänka mig leder till  att 
lärare känner svårigheter med att  ta upp kontroversiella ämnen i sin undervisning 
med yngre elever. En tredje anledning till mitt val av denna begränsning är även här 
tiden.  Hade  jag  även  intervjuat  lärare  verksamma  i  högre  årskurser  hade  jag 
förmodligen varit tvungen att lägga upp min studie på ett annat sätt, vilket hade varit 
mer tidskrävande. Då jag har valt att genomföra en kvalitativ studie ville jag få ut en 
så  stor  variation  som möjligt  bland intervjupersonerna.  Därför  har  jag  försökt  få 
urvalet  heterogent  inom den givna  homogeniteten.  Med andra ord ska urvalet  av 
intervjupersoner innehålla en variation, men inte så pass mycket att någon individ 
sticker ut extremt mycket (Trost 2009). Jag upplevde vissa svårigheter att få ihop 
lärare att intervjua. Min förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju 
kom mitt i skrivandet av skriftliga omdömen och utvecklingssamtal, så även här blev 
tidsbristen ett problem. Från början var min tanke att endast intervjua en lärare från 
varje kommun, men för att få ihop tillräckligt med respondenter fick det bli ett par 
stycken från samma kommun. Allt som allt blev det sju stycken lärare, från fyra olika 
kommuner i Sverige, som intervjuades. Lärarna är behöriga i att undervisa i svenska, 
idrott,  naturvetenskapliga ämnen och samhällsorienterande ämnen och de arbetar i 
årskurs 1-6. Antal år de har arbetat som lärare varierar från ett till tjugo år.
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4.2 Genomförande  och  bearbetning  av  det 
insamlade materialet

Flera av de intervjuade bor i kommuner långt bort från min egen. Dessa informanter 
valde jag att ha en skriftlig kommunikation med via datorn. Jag hade därför ingen 
möjlighet att spela in dessa intervjuer. På grund av detta gjorde jag valet att enbart 
hålla mig till att göra egna anteckningar under intervjuerna. 

Frågorna  lärarna  som  intervjuades  fick  besvara  fokuserade  i  huvudsak  på  tre 
punkter1:

1. Vad innebär hållbar utveckling för dig?

2. Hur arbetar ni i skolan/du i klassrummet med hållbar utveckling?

3. Vilka dilemman upplever du i arbetet med hållbar utveckling?

När jag skrev ner intervjufrågorna var jag noga med att formulera dem så konkret 
som möjligt och inte ha så kallade påståendefrågor eller två frågor i en. Detta fann 
jag  stöd  i  hos  Trost  (2009)  som  betonade  vikten  av  att  ha  tydliga  frågor. 
Informanterna  fick  inte  se  frågorna  i  förväg,  på  grund  av  att  jag  ville  få  deras 
spontana svar, för att minimera risken för att det skulle svara det det trodde att jag 
ville höra. När jag bearbetade materialet jag fick in från de kvalitativa intervjuerna 
letade jag efter mönster i respondenternas svar. För att lättare kunna göra detta delade 
jag in svaren i olika kategorier.  Dessa kategorier blev sedan var sitt stycke i min 
resultatdel.  Jag har  valt  att  använda citat  från  intervjupersonerna,  som jag tycker 
speglar det adekvata mönster jag fann i respondenternas svar.

4.3 Etiska aspekter

I  enlighet  med  Trost  (2009)  kommer  all  information  jag  fått  in  från  mina 
intervjupersoner  hanteras  anonymt  och jag  kommer  varken uttala  mig  om namn, 
ålder eller bostadsort i min uppsats. Vid min första kontakt med intervjupersonerna 
gjorde jag klart för dem vad mitt syfte med studien var, samt att all information jag 
fick in från dem skulle hanteras anonymt. Jag försökte även göra klart för dem att jag 
på intet sätt hade som avsikt att ”sätta dit” någon, eftersom det, av oklar anledning, 
var  den  känslan  jag  fick  att  de  upplevde.  Jag  var  vid  mina  intervjuer  och  vid 
hanterandet  det insamlade materialet,  noga med att  följa vetenskapsrådets (2002) 
fyra huvudkrav; informationskravet, som står för att de medverkande respondenterna 
ska  få  information  om  studiens  syfte  innan  intervjuerna.  Samtyckeskravet,  som 
innebär  att  intervjupersonerna  har  gett  sitt  samtycke  till  deltagandet  i  studien. 
Konfidentialitetskravet, vilket står för att jag har tystnadsplikt de som medverkar i 
studien får vara anonyma och inte kommer kunna spåras. Samt nyttjandekravet, viket 

1 För alla intervjufrågor; se bilaga 1
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innebär att det insamlade materialet endast ska användas till denna studie. Jag såg till 
att informera om dessa riktlinjer för intervjupersonerna vid min första kontakt med 
dem.

4.4 Metodkritik

Trovärdigheten är ett av de största problemen när det kommer till kvalitativa studier 
(Trost 2009). Eftersom människor är oberäkneliga kan det finnas invändningar emot 
att använda sig av intervjuer som metod vid insamling av data. De lärare jag har 
intervjuat kan mycket väl säga en sak under intervjun, men göra en helt annan sak i 
klassrummet. För att jag i mina intervjuer skulle få så trovärdiga svar som möjligt 
försökte jag undvika påståendefrågor. Jag var också noggrann med att mina åsikter i 
frågan  inte  hade  någon  betydelse  vid  själva  intervjuerna,  eftersom  det  var 
intervjupersonernas  egna  åsikter  och  föreställningar  jag  ville  få  fram.  Vid 
intervjuerna hade jag en färdig mall med frågor, som tydligt var kopplade till mitt 
syfte, men jag gav respondenterna stora möjligheter till att själva utveckla de tankar 
och åsikter  som mina frågor eventuellt  gav upphov till.  Detta  och det  faktum att 
frågorna inte var formulerade som påståenden ger studiens resultat en hög reliabilitet, 
sett utifrån ett mindre perspektiv. Dock går det inte att dra några större nationella 
slutsatser eftersom mina intervjupersoner endast representerar en bråkdel av Sveriges 
lärarkår (Trost a.a.). Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om jag istället 
hade  valt  att  intervjua  fler  lärare,  eller  utökat  till  att  även  intervjua  lärare  som 
undervisar i högre årskurser.
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5 RESULTAT

Jag kommer här försöka svara på syftesfrågorna utifrån de intervjusvar jag har fått. 
Jag utgår ifrån mina frågeställningar och kategoriserar utifrån dessa.

5.1 Lärarnas syn på hållbar utveckling

”Hållbar  utveckling  innebär  miljö...  Att  sopsortera  och  
återanvända...”

Det framkom ur mina intervjuer att majoriteten av mina respondenter endast kopplar 
begreppet  hållbar  utveckling  till  kategorin  miljö  och att  vara klimatsmart.  Många 
påpekade vikten av att inte slösa med jordens resurser och alla poängterade vikten av 
att källsortera och återvinna.

”Hållbar  utveckling  innebär  att  vi  värnar  om  miljön  så  
framtidens generationer också kommer kunna leva på jorden.  
Vi måste källsortera, återvinna och inte slösa med resurserna.”

Några benämnde fenomenet hållbar utveckling som någonting ständigt pågående och 
att det är allas ansvar att se över sin livsstil. Människor måste samarbeta för att vi 
tillsammans ska kunna nå en hållbar utveckling.

”Eleverna  är  vår  framtid  och  vi  måste  hjälpa  dem  att  bli  
medvetna.”

Alla intervjuade anser att hållbar utveckling är någonting mycket viktigt att ha med i 
undervisningen. De inser vikten i att alla måste vara med och påverka och många av 
respondenterna  påpekade  vikten  i  att  eleverna  behöver  få  in  förmågan  att  se 
konsekvenserna av sina val och handlingar, med hjälp av ett kritiskt tänkande.

”Många  bäckar  små,  ingen  kan  göra  allt  men  alla  kan  göra  
något. Jag vill utveckla elevernas eget tänk och ställningstagande  
kring hur de kan påverka sin och andras framtid.”

Lärarna jag har  intervjuat  ser möjligheterna  de har,  i  och med sin profession,  att 
kunna påverka eleverna till att bli medvetna om jordens begränsade resurser och att 
de måste lära sig att hushålla med dessa. Någon av mina intervjupersoner påpekade 
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att vi måste fokusera på att påverka den enskilda människan, något som skolan har en 
möjlighet att göra. En annan menade på att ingen kan göra allt, men alla kan göra 
något och i skolan kan eleverna få hjälp med att tänka och handla miljösmart.

”Det är ju en del av den allmänna värdegrunden.”

Mina  intervjupersoner  menade  på  att  de  var  väl  förtrogna  med  vad  skolans 
styrdokument säger är skolans uppdrag för att eleverna ska utbildas för en hållbar 
framtid. Dock var det ingen som kunde svara på vad policydokumenten Agenda 21, 
Baltic  21/E  eller  Dekaden  för  hållbar  utveckling  stod  för.  Alla  utom  en  av  de 
intervjuade ansåg att de ständigt arbetade med hållbar utveckling,  integrerat  i den 
andra undervisningen, både i skolan men också i de egna klassrummen. Några av 
dem poängterade att skolan de arbetade på har Grön flagg, eller har begreppet hållbar 
utveckling  som  profilering  för  skolan.  Vad  detta  egentligen  innebar  hade  de 
intervjuade dock svårt att delge mig, med förklaringar som att ”det är inte jag som 
sitter i miljörådet”.

5.2 Undervisningen för hållbar utveckling

Lärarna räknar upp mycket olika saker och aktiviteter de utför både i undervisningen 
och på skolan som leder till en hållbar utveckling, bland annat ”skräpplockardagar”, 
återanvänder  och ”ger nytt  liv” åt  gamla förpackningar,  samt diskuterar elevernas 
närmiljö. Vad jag kunde tyda av resultatet syftar det mesta av det på miljöaspekten. I 
princip alla benämner fenomenet källsortering och trycker på att detta är av största 
vikt. Flera stycken förklarar också hur skolan har fått ner konsumtionen av papper i 
och med införande av smartboard och kanon i klassrummet. Ett par av informanterna 
ansåg  att  deras  undervisning  för  hållbar  utveckling  var  integrerat  i  de 
naturvetenskapliga ämnena. En av de intervjuade lärarna lyfte att de har tittat på film 
i undervisningen som handlar om barns situationer i olika delar av världen. Det var 
den  enda  konkreta  exemplet  på  undervisning  för  hållbar  utveckling  som  inte 
handlade om miljöaspekten.

5.3 Upplevda dilemman

”Svårigheterna ligger  nog i  att  hållbar  utveckling  omfattar  så  
mycket.”

De  intervjuade  nämnde  flera  saker  som  de  ansåg  vara  problematiskt  med  att 
undervisa för hållbar utveckling. Flera av dem påpekade att det är ett så stort och 
komplext  område,  som inte  ens de själva kände att  de hade ordentligt  grepp om. 
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Några påpekade också dilemmat i att det inte finns någon ”sanning”. Till exempel så 
finns  det  olika  åsikter  om  huruvida  det  är  människan  som  är  orsaken  till 
klimatförändringarna eller inte och då upplever vissa av respondenterna att de inte 
vet hur de ska förhålla sig till detta. Några menade också att de egna åsikterna lätt  
lyste igenom i undervisningen för hållbar utveckling, vilket de flesta tyckte på ett sätt 
inte gjorde någonting, men samtidigt är de rädda att trampa någon på tårna.

”Ibland är det svårt att hålla igen på sina känslor, till exempel  
då barn skjutsas onödigt mycket med bil.”

”Som lärare ska du ge en objektiv bild till eleverna och sedan  
får  de  själva  forma  sin  egen  uppfattning  och  ståndpunkt.  
Objektivitet är A och O. Men det är ju inte alltid så lätt. Du har  
ju alltid dina egna åsikter.”

Ett annat problem de intervjuade lärarna upplevde var elevernas förståelse. Någon 
påpekade att eleverna är så unga och därför har svårt att ta in vidden av ett globalt 
perspektiv. Även det faktum att hållbar utveckling är ett så abstrakt ämne tycktes 
ställa till problem.

”Egentligen är det de små förändringarna som gör skillnad, men  
just  det  är  svårt  att  visa  och  förklara  för  eleverna  i  
undervisningen. Barn vill ju helst se resultat med det samma men  
det här fungerar ju inte på det sättet.”

”Det är viktigt för mig att våga svara på elevernas frågor. Även  
om  det  är  svårt  för  dem  att  förstå  så  kan  de  ju  ändå  
uppmärksamma och snappa upp orättvisor i världen.”

Ett tredje dilemma som kom upp var rädslan för att göra eleverna rädda genom att 
prata om globala miljöhot med mera. De upplevde svårigheter med att få ihop en 
saklig, objektiv undervisning, utan att skrämma eleverna.

”Det är inte meningen att eleverna ska bli rädda för framtiden.  
Därmed  inte  sagt  att  de  inte  ska  förstå  allvaret  i  att  vissa  
handlingar ger vissa konsekvenser.”

Samtliga av mina intervjupersoner sa att de inte hade fått någon eller en ytterst liten 
kurs i hållbar utveckling under sin lärarutbildning. 

Det  var  en  mycket  liten  kurs  vi  läste  om  hållbar  utveckling  på  
universitetet.
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En av de intervjuade lärarna, som undervisar i naturorienterade ämnen, uttryckte det 
så här;

Jag har inte fått någon utbildning eller fortbildning i ämnet. Det jag  
har i kunskapsväg är det jag har med mig i ämnet och att jag har ett  
intresse i det.

5.4 Sammanfattning av resultatet

De resultat som har kommit fram i min studie är;

• Alla intervjuade tycker att hållbar utveckling är diffust och anser att de har 
svårigheter att greppa det.

• Majoriteten  av mina  intervjupersoner  kopplar  begreppet  hållbar  utveckling 
endast till miljöaspekten. Bara ett fåtal av dem nämnde ekonomi och social 
rättvisa.

• Det blir tydligt att ett personligt intresse och engagemang i frågan är av vikt 
för att undervisning för hållbar utveckling ska integreras i lektionerna.

• Mycket av undervisningen är av den normerande undervisningstraditionen.

• De flesta av intervjupersonerna har en vilja att undervisa i hållbar utveckling, 
men känner att de inte har tillräckligt med kunskap inom ämnet.

• Samtliga intervjupersoner  påpekar  att  de vill  hjälpa eleverna  till  att  kunna 
tänka kritiskt och reflektera över sina val  – men endast kopplat till miljön.

• Det verkar finnas en rädsla för att påvisa för eleverna de orättvisor som finns i 
världen.

• Lärarutbildningens  fokus  och  inriktning  på  hållbar  utveckling  är  otydlig 
och/eller bristfällig.
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6 DISKUSSION

Utifrån mina frågeställningar kommer jag här diskutera det resultat jag har fått fram 
och även koppla mitt resultat till uppsatsens bakgrund. Jag kommer också ge mina 
egna åsikter och funderingar kring resultatet och huruvida en förändring behöver ske 
för att vi bättre ska kunna gå mot en utveckling som är hållbar för oss, men också för 
kommande generationer.

6.1 Synen på begreppet hållbar utveckling

Jag  upplever  att  den  allmänna  synen  på  begreppet  hållbar  utveckling  endast 
inbegriper miljön och miljöarbetet och det cirkulerar mestadels kring att inte slösa 
med jordens resurser, samt att källsortera och återvinna. Detta tycker jag blir tydligt i 
mina intervjuer. Endast ett par stycken av de jag intervjuade tog upp andra aspekter 
av  hållbar  utveckling,  och  då  handlade  det  i  första  hand  om  sociala  orättvisor. 
Persson och Persson (2007) beskriver hur viktigt det är att lärare gör frågorna som 
rör  hållbar  utveckling  till  sina egna och sedan väver  in  det  i  sin  lärarprofession. 
Hållbar  utveckling  är  ingenting  som du avsätter  en viss bestämd lektionstid  till  i 
veckan och som du sedan lämnar när du slutar jobba för dagen. Det ska vara en 
pågående  process,  självklart  hos  alla  människor,  inte  bara  lärare,  som  ständigt 
påverkar vilka val du gör i livet. Det står också beskriver både Skolverket (2010) och 
Agenda  21  (årtal)  att  undervisning  för  hållbar  utveckling  ska  genomsyra  hela 
undervisningen. Därför är det v största vikt att lärarna fördjupar sig mer i detta ämne

6.2 Dagens undervisning för hållbar utveckling

Utifrån mitt resultat kan jag tolka att mycket av undervisningen för hållbar utveckling 
idag är av den normerande undervisningstraditionen. Borg (2011) beskriver denna 
undervisningstradition som en tro på att vi behöver ge eleverna redskap för att kunna 
skaffa  sig  miljövänliga  värderingar  och detta  skulle  i  sin  tur  leda  till  en  hållbar 
utveckling. Jag håller dock med KÄLLA (årtal) i att undervisningen bör vara av den 
pluralistiska undervisningstraditionen, eftersom denna har en bättre struktur och form 
för att förankra ett helhetsperspektiv hos eleverna. Alla lärare som jag intervjuade sa 
på något sätt att de tycker hållbar utveckling är ett svårt och komplext begrepp, vilket 
ger mig känslan av att de är medvetna om att det innebär så mycket mer än miljö, 
men av någon anledning finns det ett motstånd, eller en rädsla för att beröra dessa 
saker i undervisningen. Även de två intervjupersoner som beskrev hållbar utveckling 
som någonting som även innefattar  social rättvisa och ekonomi gav inte heller de 
några exempel på hur detta ser ut i deras undervisning. Jag kan dock tänka mig att det 
sker mycket i klassrummen som faktiskt leder till en hållbar utveckling, men lärarna 
är inte medvetna om detta på grund av deras något snäva syn på begreppet hållbar 
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utveckling. Till exempel berättade en av de intervjuade att de under klassråd brukar 
prata om all mat som slängs i skolbespisningen. Hen syftade till att det var själva 
diskussionen om matsvinnet som var kopplat till hållbar utveckling, medan jag kan 
mena att hela situationen med att ha klassråd hör till hållbar utveckling. Det finns 
beskrivet både i skollag och i läroplan och även de tidigare studierna jag har studerat 
att ett demokratiskt klimat är av vikt för en hållbar utveckling (Persson & Persson, 
2007). När jag hade slutfört mina intervjuer fick jag en känsla av att det verkar finnas 
en rädsla bland lärarna för att ”trampa någon på tårna”. Jag är dock av den åsikten att  
så länge du finner stöd i styrdokumenten, så kan du i din undervisning få vara lite 
”obekväm”.  Jag  personligen  finner  stöd  i  styrdokumenten  både  för  att  i 
undervisningen  diskutera  djurrätt,  veganism  och  sekulär  humanism  och  kommer 
förmodligen inte dra mig för att göra det heller. Här skulle jag vilja hänvisa till en 
icke-akademisk,  men  ändå  relevant,  artikel1,  publicerad  i  Djurens  rätts  tidning. 
Författaren till artikeln påpekar det bisarra i att skolan genomsyras av speciesism2, 
både vad det gäller val av läromedel och vad som serveras i skolmatsalen. Skolans 
uppgift är och bör vara att visa så många sidor som möjligt av verkligheten och det 
faktum att köttindustrin bidrar till hela 18 procent av världens växthusutsläpp (FAO) 
är en verklighet som allt för ofta glöms bort, men som jag anser är av största vikt att 
vi  blir  medvetna  om.  De  intervjuade  uppvisade  en  stark  vilja  att  genom 
undervisningen ge eleverna redskap för att kunna tänka kritiskt. Hur ges då detta på 
bästa sätt? Jag sällar mig till Björneloo (2011) som menar att  alla olika synsätt ska 
beskrivas, granskas, tolkas, debatteras och testas, vilket kommer hjälpa eleverna mot 
ett mer kritiskt tänkande.

6.3 Dilemman  vid  undervisning  för  hållbar 
utveckling

Utifrån mina intervjuer insåg jag att lärarnas upplevda dilemman var deras känsla av 
bristande  kunskap  i  ämnet.  De  tycker  att  ”hållbar  utveckling”  är  ett  stort  och 
ogreppbart område och ett  ämne som de inte riktigt vet hur de ska hantera.  Borg 
(2011) beskriver  dagens fokusering på hållbar  utveckling  i  lärarutbildningen som 
bristfällig och detta leder, uppenbarligen, till att lärare känner sig osäkra i hur de ska 
undervisa om det. Eftersom samtliga av mina intervjupersoner påpekade att de inte 
hade fått någon, eller ytterst lite utbildning om hållbar utveckling i sin lärarutbildning 
hänger  idag  den  undervisning  för  hållbar  utveckling  som  sker  i  våra  skolor  på 
lärarens  eget  engagemang  och  kunskaper  i  frågan.  Som  en  av  respondenterna 
påpekade:

Men visst underlättar det att jag själv står bakom dessa värderingar  
och försöker leva efter dem.

1 http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=6rd6gs84&gInitPage=1,  Sidan  39-
41.

2 Diskriminering på grund av arttillhörighet.
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Att de intervjuade lärarna inte har någon djupare insikt i de policydokument som 
skolan ska följa är av mindre vikt, eftersom innehållet i dessa är så pass väl integrerat 
i skolans styrdokument. Däremot håller jag med Borg (a.a.) i att det är viktigt att 
läroplanen behandlas som ett levande dokument av lärarna, att de ständigt återgår till 
den, eftersom hållbar utveckling finns integrerat i hela dokumentet. 

6.4 Förändringar som bör ske

Av resultatet att döma borde undervisningen för hållbar utveckling få större fokus i 
lärarutbildningen än vad den enligt min intervjustudie har idag. Det bör bli en mer 
holistisk syn på begreppet hållbar utveckling. Det räcker inte att fokusera enbart på 
miljöaspekten eftersom den ekonomiska och sociala biten är av lika stor vikt. Alla de 
intervjuade påpekade att de hade för lite kunskap om hållbar utveckling. Barnen är 
vår framtid - de måste bli medvetna, och till det behövs kompetenta, engagerade och 
motiverade lärare. Vad det gäller engagemang och motivation ligger mycket hos den 
enskilda  individen.  Dock  kan  lärarutbildningen  göra  mycket  vad  det  gäller 
kompetensen hos de blivande lärarna, och med det kan vi hoppas att motivationen 
kommer på köpet. Detta kan jag finna styrka i hos Deweys (1999) teori om demokrati 
och  utbildning.  Dewey  (a.a.)  menar  att  undervisningen  bör  ha  fokus  på  att  ge 
eleverna möjligheter till att utveckla ett socialt medvetande, vilket är nödvändigt för 
att kunna förstå hela begreppet hållbar utveckling. Men om inte undervisande lärare 
känner  sig  tillräckligt  kunniga  i  ämnet  så  kommer  det  alltid  finnas  brister  i 
undervisningen.  Eftersom  syftet  med  upprättandet  av  Agenda  21  var  att  öka 
människors medvetenhet så måste vi ju ha människor som kan göra just detta; öka 
medvetenheten. Det går tyvärr inte att ta för givet att alla är emotionellt engagerade i 
detta, eller ens är medvetna om vilka problem och lösningar på problemen som finns 
idag. Det skrämmer mig något att det verkar finnas en tanke om att det är återvinning 
som är svaret på världens orättvisor. Frågan jag ställer mig är dock om detta handlar 
om okunskap? Som jag skrev i min inledning står varje individ sig själv närmast och 
att rucka på sina egna privilegier känns kanske som en för stor uppoffring? Jag håller 
helt med Björneloos (2011) resonemang om att eleverna först och främst måste få en 
förståelse för vad en individs  grundläggande behov är, alltså mat, rent vatten och 
skydd mot kyla och värme. När eleverna har insikt i detta kan jag som lärare sedan 
påpeka och diskutera orättvisorna i världen. Till exempel kan vi fråga oss om det är 
nödvändigt  att  ha  den  absolut  senaste  modellen  av  mobiltelefon  när  det  finns 
människor  i  världen  som  inte  ens  har  mat  för  dagen.  Eleverna  bör  också  ges 
möjligheter  till  att  kritiskt  kunna  granska  olika  handlingsalternativ  jag  har  som 
människa, och även vilka konsekvenser olika val får. Vi kan inte längre leva efter den 
neoklassiska  drömmen  om  största  möjliga  produktion  till  minsta  möjliga  pris 
eftersom  detta  inte  är  hållbart  i  längden.  Tillsammans  bör  vi  försöka  ändra 
spelreglerna så vi kommer bort ifrån de ”störningar” som Wingård (2011) beskriver 
som  de  största  hoten;  människans  tro  på  att  allt  cirkulerar  kring  henom,  det 
mansdominerade  samhället,  samt  industriernas  ointresse  för  naturen.  Vi  måste 
tillsammans ändra vår livsstil för att en rättvis och hållbar utveckling ska vara möjlig. 
I skolan ska grunden för ett demokratiskt tänkande läggas och det borde vara lika 
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självklart  att  visionen  om  en  hållbar  utveckling  även  den  ska  grundläggas  hos 
eleverna i skolan.

6.5 Fortsatta studier

Som fortsatta studier skulle jag kunna tänka mig att det vore av intresse att göra en 
liknande kvalitativ studie, fast där informanterna har ett mer brinnande engagemang 
för ämnet hållbar utveckling och som då förmodligen har en större kunskap med sig i 
bagaget i vad det innebär. Jag tror också att det vore intressant att göra en kvalitativ 
studie  där  informanterna  istället  är  verksamma  i  en  annan  skolform,  exempelvis 
Montessori eller Waldorf, och sedan ställa det i relation till vad som har framkommit 
i denna studien.
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Bilaga 1: Intervjufrågor

• Hur många år har du arbetat som lärare?

• Vilka ämnen har du behörighet att undervisa i?

• Vad innebär hållbar utveckling för dig?

• Hur mycket undervisning om hållbar utveckling fick du i din lärarutbildning?

• Har du fått någon fortbildning i ämnet? Om ja; hur har den sett ut?

• Hur pass väl förtrogen känner du dig med vad styrdokument (skollag, 
läroplan, kursplan) och policydokument (Agenda 21, Baltic 21E, Dekaden för 
hållbar utveckling 2005-2014) säger är skolans ansvar i undervisningen för 
hållbar utveckling?

• Varför är undervisning om hållbar utveckling viktig?

• Hur arbetar ni med hållbar utveckling på den skolan du arbetar?

• Hur arbetar du med hållbar utveckling i ditt klassrum?

• Vad använder du dig av för läromedel för att integrera hållbar utveckling i din 
undervisning?

• Vilka svårigheter upplever du i din undervisning i och med att hållbar 
utveckling är ett kontroversiellt ämne?
(Det är alltså ett ämne som det råder delade meningar och värderingar om hur 
det ska förklaras och lösas.) 

• Då ämnet hållbar utveckling tar upp områden som bland annat orättvisor i 
världen och miljöproblem kan detta ge upphov till emotionella reaktioner hos 
eleverna (till exempel ilska, sorg eller rädsla). Hur gör du när du bemöter 
dessa reaktioner hos eleverna?

• Är det något mer du vill lägga till?
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