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Sammanfattning:  
 

Jag har genomfört en enkätstudie om högstadielärares kunskaper i hållbar utveckling, hur de 

förmedlar kunskap/undervisar på tre högstadieskolor. Det var 21 lärare som svarade på 

enkäterna. Dessutom ”medgav” 13 lärare att de inte hade kunskap om hållbar utveckling. 

Nästan alla lärarna var emot att ha hållbar utveckling som eget ämne med egen kursplan 

eftersom hållbarhet och viss miljökunskap kommer in i undervisningen naturligt i fråga om 

vad som är rätt/fel, etik/moral och vid diskussioner kring konsumtion och sophantering där 

respekten för naturen finns med. Lärarnas metoder för att få in hållbar utveckling i de olika 

ämnena var många och vissa briljanta. Lärarna var eniga om att det finns miljöhot, där man 

kan känna en viss oro i svaren. Lärarnas begränsade kunskap om hållbar utveckling speglade 

av sig på eleverna. Om hållbar utveckling blev ett ämne med kursplan, skulle undervisningen 

kunna bli likvärdig och eleverna skulle få en bredare utbildning. 
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1 INLEDNING 
 

Det finns ett flertal anledningar till att jag som blivande Ma/No lärare blivit intresserad och 

motiverad att göra just detta arbete. Bland annat efter att jag sett Al Gore på TV, där han tog 

upp den globala uppvärmningen i filmen ”En obekväm sanning”. Filmen är gjord som en lång 

föreläsning och beskriver de miljöproblem vi människor står inför. Detta fick mig att öppna 

ögonen och börja fundera. Vart kan/ska vi börja? Jag insåg att kunskap kommer att vara en av 

de viktigaste faktorerna för att vi människor ska lyckas minska de stora koldioxidutsläppen vi 

producerar globalt i dag. Det måste ske en påtaglig minskning av utsläpp och miljöförstöring 

för att vi ska minska det miljöhot vi försatt oss själva i. Jordens resurser förbrukas i allt 

snabbare takt och det kan inte fortgå, vi kan inte låna mer av jordens tillgångar utan att vi till 

slut kommer att hamna i global misär med bl.a. svält som påföljd. 

 

Jordens alla glaciärer smälter och blir mindre, vissa kan absolut ens kallas glaciärer längre. 

Denna minskning har eskalerat under 1900 talet, men den största förändringen har skett i 

slutet på detta århundrade och fram till i dag. Detta på grund av att bl.a. koldioxidhalten i 

luften ökat. Koldioxid bildas vid all förbränning och mönstret blir tydligt i och med att vi 

människor har ökat användningen av olja och brännbara material som har lett till ökade 

koldioxidutsläpp vilket, i sin tur har lett till en global uppvärmning. Koldioxiden påverkar 

jordens atmosfär så att ”infraröda” strålarna får svårare att tränga ut genom atmosfären varvid 

jorden blir varmare (Gore 2007).   

 

Innan jag började på lärarutbildningen, arbetade jag med livsmedel och hade en köp, slit och 

slängmentalitet. Det tar tid att sortera och återanvända ansåg jag, det är bättre att skicka 

soporna till förbränning. Men jag har tänkt om och ser fördelarna med att återanvända t.ex. 

aluminiumburkar. Att göra en burk av en burk kräver endast 5 % av den energi som det går åt 

att producera en helt ny burk från råmaterial (returpack.se). Med den vetskapen och efter att 

ha sett Al Gore, ändrades mina tankebanor och återanvändning blev en självklarhet. 

 

På högskolan hölls det en föreläsning i hållbar utveckling i samband med att kursen, upptäck 

naturen pågick, men den kursen försvann i samband med att lärarprogrammen ändrades. Den 

föreläsningen öppnade mina ögon ytterligare och ämnet hållbar utveckling var därmed spikat 

för min kommande C uppsats.     

 

Internets intåg har ökat den globala förståelsen för andra kulturer och ökat genomslaget för 

demokratiska värderingar. Men människorna i de rika länderna, som utgör ca 20 % av jordens 

befolkning, förbrukar ca 80 % av tillgångarna. Detta måste belysas i undervisningen när man 

kommer in på hållbar utveckling. Sveriges invånare är medvetna om problemet med att leva 

under klimathot men känner sig maktlösa när det gäller möjligheten att påverka och göra 

något åt detta. De lärare som tillfrågades känner sig sorgsna att tiden inte räcker till för att 
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belysa problemet och ge eleverna mer kunskap om vad den enskilde kan göra för att förbättra 

miljön för framtiden (Björneloo 2008). 

 

Jag kom fram till att jag ville undersöka hur lärarna i åk 7-9 ser på och undervisar om hållbar 

utveckling i deras situation i dag. Eftersom jag själv ska undervisa samma ålderskategorier 

när jag tagit examen, är detta relevant, lärorikt och av vikt för min framtid som lärare. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Hållbar utveckling skall genomsyra all skolverksamhet, men är det så i verkligheten? Har alla 

lärare insikt i vad det egentligen handlar om och hur hållbarhet ska komma med i skolans 

verksamhet.  

 

”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande 

perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 

beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt 

tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar 

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

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 

skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling…Det etiska perspektivet är av 

betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet skall 

prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 

förmåga att göra personliga ställningstaganden”. (Lpo 94 s, 6) 

 

Lpo 94 belyser hållbar utveckling vid endast ett tillfälle men det är tydligt att det ska finnas 

med i all skolverksamhet. Miljöproblem ska inte överlämnas till kommande generationer, och 

naturvårdsverket ansvarar för de svenska miljömålen, som i sin tur är grunden för det svenska 

miljöarbetet (Naturvårdsverket). Kunskap kan hjälpa till för att nå målen och lärarna har en 

betydande roll för att kunskapen om hållbar utveckling sprids till kommande generationer.  

   

1.2 Litteraturgenomgång 

 

När världskommissionen för miljö och utveckling som lyder under FN, samlades år 1987 var 

det med Gro Harlem Bruntland som ordförande, hon var Norges första kvinnliga 

statsminister. På detta möte gavs rapporten ”Vår gemensamma framtid” ut. ”Report of the 

World Commission on Environment and Development: Our Common Future” eller 

”Bruntlandrapporten” som en del kallar den. I denna rapport myntas uttrycket hållbar 

utveckling och blir allmänt vedertaget (Huges 2005 & Nationalencyklopedin). 

 

I dag bygger den svenska miljöbalken på vad som står i Bruntlandsrapporten. 
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Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 

god miljö. En hållbar 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. (Miljöbalken) 

 

I ” Our Common Future” definieras hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov. Målen för hållbar utveckling innehåller tre olika led som skall samarbeta med 

varandra, utan hierarkisk ordning. Global långsiktighet med helhetsuppfattning, är 

förutsättningar för att hållbar utveckling ska nå lyckade resultat. Hållbar utveckling är inte ett 

svar, möjligen ett förlopp där olika åsikter på problemen kan få gemensamma, långsiktiga 

lösningar med resultat (Nationalencyklopedin). 

 

1.2.1 De tre huvudpunkterna i hållbar utveckling 

 

 

 
 

 

Bild 1 

Sambandet mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet där samverkan kan leda till 

hållbar utveckling. 

 

Ekonomin styrs av tillväxten, ökad tillväxt ger en bättre grund till ökad samhällsutveckling. 

Men hållbar utveckling kan inte uppnås i ett land som samtidigt försämrar miljön. Hållbar 

ekonomisk utveckling är möjligt att uppnå om fördelningen av tillväxten sker rättvist i landet. 

Det ökade välståndet skall fördelas likvärdigt till alla invånare på ett demokratiskt brukligt 

sätt när det gäller tillgång till skola och utbildning, hälsa och sjukvård osv. om det ska vara 

möjligt att nå en hållbar utveckling i landet eller regionen (SOU 2004:104). 

 

Ekonomisk 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet
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”Vid produktion av varor och tjänster kan en minskning av den mängd energi och 

material som används per enhet bidra både till att minska miljömässiga 

påfrestningar och till högre ekonomisk och industriell produktivitet och 

konkurrenskraft. Regeringarna uppmanas till ökade ansträngningar för att se till 

att energi och resurser används på ett ekonomiskt och miljömässigt effektivt och 

sunt sätt”. (Agenda-21 s, 8) 

 

Den sociala utvecklingen styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen. Ett lands 

ekonomiska resurser påverkar möjligheterna till social hållbar utveckling. Demokrati och 

rättvis fördelning av de sociala resurserna ökar tryggheten. Detta leder fram till att 

människorna känner sig delaktiga som i sin tur skapar möjlighet till hållbar utveckling (SOU 

2004:104). 

 

”Problem som ökad fattigdom, ohälsa och fortsatt förstöring av ekosystemen på 

jorden kan inte lösas enbart genom nationella insatser. En global uppslutning 

kring åtgärder som leder till en hållbar utveckling måste till…För att uppnå 

målen behövs även ökade resursöverföringar till u-länderna. Speciell 

uppmärksamhet bör också ägnas ekonomierna i omvandling i Öst- och 

Centraleuropa”. (Agenda-21 s.7) 

 

Samarbete mellan länderna globalt när det gäller resurser, teknik och ekonomi skapar högre 

livskvalitet för alla jordens invånare och därmed ökade möjligheter och förståelsen för hållbar 

utveckling. Osämja, krig och egoism har motsatt effekt på hållbar utveckling eftersom den 

egna staten/individen är satt under press och överlevnaden blir det viktigaste (Rio-

deklarationen). 

 

Ekologisk hållbarhet handlar om miljön och ekosystemens möjlighet till återhämtning och hur 

mycket man kan utnyttja resurserna på jorden innan det får allvarliga konsekvenser. En balans 

i utnyttjande och återhämtning är grunden till en långsiktighet i den ekonomiska utvecklingen 

som i sin tur skapar social välfärd (SOU 2004:104). 

 

 

”Världen står inför stora utmaningar som angår alla människor och alla länder. 

Fattigdom, klimatförändringar, epidemier och krig är exempel på problem som 

står i vägen för en hållbar utveckling, globalt såväl som nationellt och lokalt. 

Problemen är komplexa och omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga 

faktorer. Lösningar förutsätter en helhetssyn, där åtgärder inom olika områden 

förstärker varandra och där alla människor tar ett ansvar. Utvecklingen i 

samhället och vetskapen om att dagens generation bär ansvaret för att kommande 

generationer i alla världens länder ska ha möjlighet att tillgodose sina behov 

ställer krav på omedelbara och kraftfulla åtgärder. Lärande är en förutsättning 

för att människor ska kunna möta de utmaningar som världen står inför. Vad 

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

hållbar utveckling ska bli möjlig”. (Ibid) 
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1.2.2 Skolan och hållbar utveckling 

 

I bakgrunden till min uppsats påtalade jag vad som står skrivet i lpo 94 om hållbar utveckling 

och att det ska genomsyra all skolverksamhet och att det ska vara en naturlig del av elevernas 

vardag. Lpo 94 beskriver övergripande hur grundskolan skall förhålla sig till hållbar 

utveckling. I kursplanerna spetsas det till i detalj för respektive ämne. 

 

 

”Utbildningen uppövar förmågan att se, känna på och reflektera över den yttre 

och inre miljöns form, färg och funktion samt miljöns betydelse för trivsel, 

arbetslust och utbildningsresultat. Utbildningen tillgodoser behovet av skönhet 

och viljan att aktivt förbättra den egna miljön”. (Kursplan i bild för grundskolan) 

 

”Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer 

ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa 

upptäckandets fascination och glädje och människans förundran och nyfikenhet 

inför det levande. Utbildningen i biologi syftar också till att göra kunskaper och 

erfarenheter användbara för att främja omsorgen om och respekten för naturen 

och medmänniskorna”. (Kursplan i biologi för grundskolan) 

 

”Fysikämnet syftar vidare till förståelse av människans relation till naturen, 

särskilt sådant som handlar om energiförsörjning och strålning”. (Kursplan i fysik 

för grundskolan) 

 

”Frågor om fördelning och användning av resurser, liksom andra frågor som rör 

människan och miljön, rymmer en mängd etiska överväganden och 

ställningstaganden. Utbildningen ger verktyg för analyser av samspelet människa 

- natur och skall leda till ansvarstagande för den gemensamma miljön och 

resursanvändningen för att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling”. 

(Kursplan i geografi för grundskolan) 

 

”Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och 

familj samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för människa, samhälle 

och natur. Syftet är att ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas 

och vanornas betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande”. (Kursplan i 

hem- och konsumentkunskap för grundskolan) 

 

”Kemiämnet syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt 

perspektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandes fascination och 

glädje och människans förundran och nyfikenhet såväl inför vardagslivets 

fenomen som naturens uppbyggnad. Kemiämnet syftar vidare till att belysa och 

bearbeta frågor om hälsa, miljö och jordens resurser”. (Kursplan i kemi för 

grundskolan) 

 

”Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och 

utveckla omsorg om natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett 

förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med 
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naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för 

systematiska undersökningar och välgrundade argument”. (Kursplan för 

Naturorienterande ämnen i grundskolan) 

 

”Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en 

handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och 

fredsfrågor”. (Kursplan i Religionskunskap för grundskolan) 

 

”Kunskaperna skall ge en grund för att delta, ta ansvar och agera som 

medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar 

samhällsutveckling”. (Kursplan i samhällsorienterande ämnen för grundskolan) 

 

”Utbildningen inom slöjdämnet syftar även till att ge kunskaper om miljö- och 

säkerhetsfrågor och att skapa medvetenhet om vikten av resurshushållning”. 

(Kursplan i slöjd för grundskolan) 

 

”Därutöver krävs förmåga att analysera och värdera samspelet mellan 

människan, tekniken och våra möjligheter att existera. Nyttjandet av teknik reser 

nämligen en rad etiska spörsmål som berör grundläggande värderingar, till 

exempel vad gäller teknikens konsekvenser för miljön”. (Kursplan i teknik för 

grundskolan) 

 

I merparten av grundskolans kursplaner tas miljö, hållbarhet och respekten om våra 

gemensamma resurser upp. Lpo94 påtalar vikten av hållbar utveckling i skolan, de allra flesta 

av kursplanerna förstärker det ytterligare i respektive syfte och mål för kursen/kurserna. 

Internets intåg har ökat den globala förståelsen för andra kulturer och ökat genomslaget för 

demokratiska värderingar. De allra flesta av eleverna på högstadiet vet vad globalisering är 

och kan även skilja på fakta och åsikter. Dessa kunskaper måste finnas med som grund i 

undervisningen om hållbar utveckling (Björneloo 2008). 

 

Hållbar utveckling är något som enligt lpo 94 ska finnas med som en röd tråd i all 

undervisning. Hållbar utveckling kan hjälpa lärare att välja material och upplägg för att 

genomföra lektioner och även hjälpa till att koppla samman de tre perspektiven (sociala, 

ekonomiska, ekologiska) gentemot det samhälle vi verkar i. Allt detta bör även leda till ökad 

förståelse för demokrati (Myndigheten för skolutveckling 2004). 

   

Eftersom hållbar utveckling skall genomsyra all undervisning, finns inga hinder för samarbete 

mellan ämnena. Det är av vikt att begrepps information och kritisk granskning sker 

fortlöpande samtidigt som konstruktiv argumentation är möjlig inom gruppen där individens 

synpunkter finns med i diskussionen (Ibid).       
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Jag är intresserad hur lärarna ser på hållbar utveckling, vilka metoder de använder i sin 

hållbarhetsundervisning och om det är styrt till vissa ämnen. Är lärarna medvetna om att det 

finns ett miljöhot i dag? Det är enligt min uppfattning, lärarna som måste belysa problemen vi 

står inför och samtidigt ska de ge kunskaper som kommande generationer behöver för att 

motverka problemet.   

 

1. Vilka metoder använder lärare i sin undervisning om hållbar utveckling? 

2. Anser lärare att hållbar utveckling ska bli ett eget ämne med egen kursplan? 

3. Anser lärare att det finns ett miljöhot i dag? 

2 METOD 
 

För att fina svar till frågeställningarna i studien används ett frågeformulär som är konstruerat i 

samråd med min handledare Nils Ryrholm samt min LLUare ”handledare på min 

partnerskola”. Uppföljning och utvärdering belyses i möjlig mån med hjälp av tabeller och 

diagram, men även med hjälp av bilder och figurer som kan förtydliga mina tankebanor och 

processer. Analysen av enkäten har skett systematiskt med liknande förlopp som 

uppföljningar och utvärderingar. Frågeformuläret är konstruerat för att ge svar på mina 

frågeställningar.  

 

Frågorna i studien är öppna, där läraren får belysa svaret med egna ord, för att nå en så 

kvalitativ bild som möjligt. Tre skolors lärargrupper har fått möjlighet att svara på frågorna. 

En har fått frågorna via mejl, i de övriga två har frågeformuläret funnits tillgänglig centralt i 

lärarrummet under en treveckorsperiod. Eftersom målet är att få in många svar från lärarna, 

finns ett mått av kvantitativt perspektiv med i undersökningen.         

   

Som teoretisk del används litteratur som belyser hållbar utveckling, läro- och kursplaner, 

statliga utredningar och överrenskommelser samt i viss mån även artiklar men centralt är hållbar 

utveckling och miljö i förhållande till skolans värld och undervisning.   

 

2.1 Urval 

 

Urvalskriterier:  

 

1. Storleken på skolan. 

2. Mix privat/kommunal skola. 

3. Godkännande från respektive skolas rektor. 
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Mitt mål var att urvalet skulle vara så brett som möjligt och gälla lärare i åk 7-9. Jag valde 

utifrån de skolor som jag tidigare varit i kontakt med. Urvalet blev i första han efter storlek på 

skolans elevantal, den största skulle ha mer än 400 elever, den minsta mindre än 200 elever 

och den tredje skulle vara privat. Den privata skolan med sina 300 elever blev perfekt för 

denna undersökning och kunde jämföras med de två andra utan att sticka av för mycket. Jag 

fick tillstånd från respektive skolas rektor, att göra undersökningen. Den första kontakten togs 

via telefon för att få ett klartecken att det var okej att göra en undersökning.  

 

I enlighet med vad Johansson & Svedner (2004) började jag med att kontakta rektorn på 

respektive skola ytterligare en gång där jag visade frågeformuläret och berättade att 

undersökningen skulle vara anonymt respektive konfidentiellt och att jag skulle följa 

vetenskapsrådets riktlinjer om etik. Skolornas identitet samt svaren från lärarna skulle 

behandlas konfidentiellt hos mig och min handledare. Ingen information om hållbar utveckling 

skulle finnas med eftersom det skulle kunna påverka svaren. Men jag berättade att det var till 

min avslutande c – uppsats som svaren skulle komma att användas.  

 

Etik handlar inte om lagar och regler. Även om vissa frågor som rör etik måste 

regleras formellt, handlar etik i första hand om att bygga upp och stimulera, och 

hålla vid liv, en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. 

(Vetenskapsrådet) 

 

För att bredden på lärarnas svar skulle bli så stor som möjligt, användes tre skolors lärarkårer, 

totalt arbetade ca 80 lärare på de tre skolorna. En privat skola och två kommunala skolor. En 

stor och en liten kommunal skola med ca 35 respektive ca 22 lärare. Den privata skolan 

använde sig av ca 23 lärare.  

 

2.2 Frågeformulär 

 

Enligt Johansson & Svedner, (2004) bör en enkät utformas med bakgrundsfrågor i början t.ex. 

kön, ålder och namn för att sedan använda öppna frågor som skall leda fram till att 

frågeställningarna besvaras. Detta upplägg är bra för att finna samband mellan könen, 

åldrarna, erfarenhet och utbildning. Enkäter är bäst när samband mellan olika fakta ska 

undersökas.  

 

För att finna svar till frågeställningarna i studien används ett frågeformulär som är konstruerat 

i samråd med min handledare Nils Ryrholm samt min LLUare ”handledare på min 

partnerskola”. Visade syfte och frågeställningar för min LLUare och vi kom fram till att 

öppna frågor skulle ge ett djupare svar. Startade med de frågor som undersöker/tar fram 

”lärarens” bakgrund (se bilaga, 1), för att få reda på t.ex. om läraren är en behörig lärare, man 

eller kvinna samt ålder och för att få en uppfattning om lärarens erfarenhet inom yrket, detta 

används i den jämförande delen.  
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Jag och min LLUare kom fram till frågor, snarlika de som är nedskrivna i bilaga 1 skulle vara 

lämpliga för att besvara mina frågeställningar. Senare samma dag åkte jag in till min 

handledare på högskolan som godkände frågorna efter vissa smärre justeringar (se bilaga 1). 

Jag testade frågorna på tre kamrater, för att kontrollera att frågorna inte skulle kunna 

misstolkas gentemot syftet. Kamraterna bekräftade att frågorna inte gick att misstolka på 

något sätt! 

 

Jag konstruerade två skyltar vardera till de två kommunala skolorna med texten ”Alla lärare 

hjälp mig med mitt examensarbete genom att fylla i mitt frågeformulär, namn och skola 

kommer inte att finnas med i uppsatsen. Tack på förhand Thomas”. Telefonnummer för 

ytterligare frågor fanns med på frågeformuläret. Skrev även dit på ett separat A4 papper på de 

två skolorna vilket lärarfack svaret skulle läggas i och ett slutdatum för undersökningen som 

skulle hålla på ca 2 veckor. 

 

2.3 Procedur 

 

På de två kommunala skolorna lade jag de upptryckta frågeformulär lunchrummet på den 

mest synliga platsen där ingen skulle kunna missa skyltarna. Frågeformulären lades alldeles 

intill. Namnet på det låsta lärarfacket, där svaren skulle läggas, detta framhävdes med en 

separat skyllt tillsammans med ett slutdatum för undersökningen.  

 

Svarsfrekvensen under de tilltänkta två veckorna var urusel på alla tre skolorna. Blanketterna 

fick ett nytt sista datum, samtidigt som jag åkte till den ena skola och propagerade för min sak 

och vikten av deras hjälp, detta gjorde jag de sista dagarna på den nya utsatta tiden samtidigt 

som jag hjälpte en vän med dennes elevundersökning. Samme vän hjälpte mig under dessa två 

dagar att samla in svar på den skolan jag inte var på, i samband med sin undersökning. 

 

När blanketterna togs bort från lärarlunchrummen efter ca tre veckor och svaren samlats in 

från de två kommunala skolorna, blandades alla svar ihop från de båda skolorna, efter en 

kontroll på antal svar från respektive skola. Detta för att de skulle förbli anonyma, inte ens jag 

hade en aning vem som svarat.  

 

Fick alla lärares e-post av en bekant som arbetar på den privata skolan och mejlade ut 

frågorna (bilaga, 2). Här är inte svaren helt anonyma eftersom svaren med avsändare kom 

tillbaka till mig. Telefonnummer för ytterligare frågor finns med på frågeformuläret. De svar 

som skickades till mig klipptes ut och sparades i ett nytt gemensamt Worddokument på en 

separat hårddisk och mejlen raderades direkt. Dessa skrevs ut och filen togs bort. Blanketterna 

kommer att sparas på högskolan, i enlighet med sin egen policy för sådana dokument.   

 

Det positiva med att aktivt dela ut formulären i lunchrummet var att antalet lärare som inte 

hade kunskap om vad hållbar utveckling är kunde noteras. Det var lärare som sade rent ut 

eller mejlade att de inte viste vad som menades med hållbar utveckling. Jag förklarade de tre 

olika huvudpunkterna samt påtalade det jag belyste från lpo 94 i bakgrunden. Men jag 
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berättade att jag efter den genomgången inte skulle ta med deras eventuella svar i min studie, 

min påverkan skulle ha varit för stor för att kunna göra en rättvis bedömning. T.ex. fråga åtta i 

(bilaga 1 & 2) hade jag redan besvarat och påverkat trovärdigheten i svaren.    

 

2.4 Analysmetoder 

 

Jag har gjort en kvalitativ analys för att bilda mig en uppfattning om lärarnas arbete med/om 

hållbar utveckling. Men analysen är kvantitativ där könsfördelningen kontrollerats mot svaren 

samt mängden svar inom samma område t.ex. för eller emot och om den svarande har gett ett 

tvetydigt svar. De tre som inte har utbildats med Lpo 94 har jämförts med övriga, om svaren 

har skilt sig nämnvärt åt tas det upp. Lärarna har bedömts som en hel grupp och inte som tre 

separata skolor. Diagram och citat har använts var för sig eller i kombination för att förtydliga 

svaren från lärarna.  

3 RESULTAT 
 

Totalt inbringades tjugoen svar. Ca tretton lärare påtalade att de inte visste vad hållbar 

utveckling är, men här finns ett mörkertal. 

 

 
 

 

Bild 2:  

Svarsfrekvensen på varje enskild skola där gul färg representerar den privata skolan med 

elever i åk 7-9. Röd färg representerar den större kommunala skolan åk 7-9. Blå färg 

representerar den mindre kommunala skolan åk 7-9. Andel män och kvinnor som svarat.  
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möjliga svar 
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svar 3st 
ca15%
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55%

möjliga svar 
ca 22

Män        
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Kvinnor 
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Svarsfrekvensen (¼) var låg och orsakerna till detta kan vara många. Frågeformulären varken 

låter eller gör något väsen av sig, det blir något som lärarna skjuter på framtiden i den 

hektiska miljön de arbetar i. Tiden för mig att få in svar på frågorna var begränsad till en 

period av 2-3 veckor när lärarna på skolorna skulle ha föräldramöten och utvecklingssamtal 

samt att smekmånaden med de nya eleverna precis gått över till en vardag med stora och små 

problem som både låter och syns. Då kommer ett frågeformulär som är tyst på sista plats, på 

”att göra listan” för en lärare.  

 

”Vid en kundundersökning vill du att dina kunder ska ta 5-15 minuter av sin tid 

för att svara på dina frågor. För en kundundersökning så är 35% en godkänd 

svarsfrekvens och över 55% mycket bra. Men detta KRÄVER två påminnelser. 

Utan påminnelser kan det ofta stanna på runt 15-20%”. (The-art-of-planning) 

 

 

Antalet lärare som sade sig inte veta något om hållbar utveckling var ca 13 personer, det kan 

bero på att lärarens privata tid mellan lektionerna är knapp och ovetskap blir en bra ursäkt till 

att inte göra frågeformuläret. Även den stora andelen som inte svarade skapade osäkerhet i 

resultatdelen. Är kunskapen så låg att ca 13 av ca 80 lärare inte vet vad hållbar utveckling är 

eller är det bara tidsbrist hos lärarna?  

 

3.1 Presentation av lärarkårens sammansättning 

 

Ålder och könsfördelning. 

 
Bild 3: 

Fördelningen män respektive kvinnor i de olika åldersgrupperna som frågades efter i 

frågeformuläret samt behöriga lärare före år 1994. 
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Alla som har svarat på enkäten har varit behöriga lärare. Totalt tre lärare tog sin lärarexamen 

innan Lpo 94 började gälla på svenska skolor. Alla de övriga som har svarat på 

frågeformuläret har tagit examen efter år 1994. I den löpande texten påtalas om det är en 

kvinnlig eller manlig lärare som jag har citerat, där åldersgrupp, examensår, kommer att 

finnas med om det är relevant/nödvändigt.    

 

3.2 Lärarinställning och metodik  

 

På frågan hur ser du som lärare på Hållbar utveckling i din undervisning?  

 

Kan svaren indelas i tre grupper, mycket viktigt, oviktigt och varken eller. Alla lärare svarade 

i form att det var mycket viktigt utom en som tyckte att det var varken eller.  

 

Varken eller: 

 

”Helt ärligt: inget som jag reflekterar särskilt mycket över”. Kvinnlig lärare, 30-

40 år med examen efter år 1994.   

   

Mycket viktigt:  

 

”Jag ser det som vår gemensamma framtid. Att ta tillvara dagens behov utan att 

förstöra för framtiden”. Manlig lärare över 60år tog examen år 1973.  

 

”Hållbar utveckling är lika viktigt att praktisera aktivt som förebild som att 

arbeta med i olika projekt och tema arbeten för och med elever” Manlig lärare 

 

”Jag tycker att det är otroligt viktigt och en förutsättning för planetens framtida 

överlevnad. Själv har jag cykel som enda fordon och försöker få mina elever att 

använda miljövänliga transportmedel. Som Geografilärare så ingår hållbar 

utveckling naturligt i min undervisning. Den hållbara utvecklingen kommer in i 

alla SO-ämnen, både ur ekonomiskt-, miljömässigt-, klimatmässigt- samt 

mänskliga rättigheter synpunkt. Inom idrott och hälsa kommer den upp som en 

bieffekt av vardagsmotion, att gå istället för moppe, epa, bil, hiss”. Kvinnlig lärare  

 

Detta belyser den inställning som de svarande lärarna har till hållbar utveckling, de flesta svar 

var ganska korta men tydliga med att det var en viktig del av undervisningen.  

 

På frågan i vilka ämnen tar du upp hållbar utveckling?  

 

Har svaren delats in i följande grupper, alla, no, so, svenska, engelska, hemkunskap och 

övriga språk.  
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De övriga lärarna svarade med ett ämne eller alla ämnen. Detta går att följa i 

stapeldiagrammet nedan (se bild 4). 

 

Det är många ämnen som inte är representerade t.ex. idrott och hälsa och slöjd osv.         

 

 

Ämnen där lärarna tar upp hållbar utveckling. 

 
 

Bild 4: 

I vilka ämnen lärarna tar upp hållbar utveckling. Som synes i vänstra stapeln är det fyra män 

och fem kvinnor som tar upp hållbar utveckling i alla ämnen. 

 

 

Svaren på frågan, ”vilka metoder använder du i undervisningen om hållbar utveckling?” var 

mycket varierande. Det var även frågan som fick längsta och utförligaste svaren från 

merparten av lärarna.   

 

Diskussioner på lektionstid: 

 

”Mycket diskussioner, eget arbete där dom får läsa om hur det sett ut förr och 

jämförelser med nu samt analys för hur man ska förändra det som sker”. Kvinnlig 

lärare 

 

”Diskussioner med eleverna om bl.a. resursanvändning och vad var och en kan 

göra för att vi ska få en hållbar utveckling”. Manlig lärare 

 

”Jag har genomgång och berättar om ”kritiska punkter” i t.ex. vår miljö. 

Eleverna har frågor som jag besvarar. Eleverna och jag diskuterar kring dessa 

”kritiska punkter”. Kvinnlig lärare 
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Exemplen ovan visar tre av de fem svar, dvs. att lärarna övervägande använder diskussion i 

arbetet kring hållbar utveckling. Resursanvändning, kritiska punkter och förändring påtalas 

för diskussion.  

  

Teman och samarbete: 

 

”Ingen speciell metod. Det brukar komma in i undervisningen genom temadagar, 

ibland i ämnesövergripande arbeten”. Kvinnlig lärare 

 

”Samarbetar ibland med andra ämnen vilket bidrar till att vi arbetar med t.ex. 

miljöfrågor”. Kvinnlig lärare 

  

 

Under denna grupp med totalt fem svar hamnade ytterligare tre svar, dessa var dessvärre mer 

kortfattade med endast, temadagar eller samarbete som enda fras. 

 

Blandat: 

 

”Vanlig katederundervisning, promenader runt skolan så att man ser närmiljön 

och hur den har påverkats. Grupparbeten, Filmer, Projekt, Föreläsningar, 

diskussioner framför allt, läsa i bok och göra uppgifter”. Kvinnlig lärare 

 

”kopiera dubbelt, recyclera material och papper. Använda samma texthäfte efter 

användning”. Kvinnlig lärare 

 

”Jag har ingen långsiktig plan för detta ändamål även om det vore önskvärt. 

Ämnet är ändå så aktuellt så att det går att införa i olika ämnen någon gång under 

varje vecka”. Manlig lärare 

 

”Aktuella händelser…filmer som kan gestalta problem och möjligheter… 

läromedel av olika slag för att eleverna ska lära sig grundläggande begrepp och få 

en faktabas att stå på” Manlig lärare 

 

Under denna grupp finns även filmer, hemsidor, debattartiklar, problemlösning, 

ordbehandling inom engelska, elevens alla sinnen, teori och praktik, energiarbeten och 

handleda i att inte döma och fördöma. Här får man en uppfattning om att det går att ha med 

hållbar utveckling i alla skolämnen, så som det skall enligt lpo 94. Totalt antal svar i gruppen 

blandat hamnade på elva stycken. 

 

Lpo 94 påtalar att hållbar utveckling skall ingå och genomsyra all undervisning som en röd 

tråd på ett naturligt och vardagligt sätt. Presenterar här svaren på frågan, i vilket/vilka ämnen 

anser du att hållbar utveckling ska ingå i undervisningen?  

 

Femton av lärarna svarade att hållbar utveckling skall ingå i alla ämnen. Belyser några av 

svaren i form av citat. 
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”I dom flesta. Det är en tanke som vi lärare har med oss hela tiden. När tillfälle 

ges/situationer uppkommer tar vi chansen att prata om det”. Kvinnlig lärare 

 

”Alla ämnen, även om det är lättare i vissa och svårare i andra. Borde kunna 

fungera som mer ämnesövergripande eller tematiskt”. Kvinnlig lärare 

 

”Egentligen i alla ämnen genom att få in ett miljötänk men inte nödvändigt att 

diskutera det hela tiden”. Manlig lärare    

 

Sex av lärarna ansåg att hållbar utveckling skulle tas upp på So/No lektionerna i första hand, 

men att det även kunde ingå till viss del i andra ämnen som t.ex. hemkunskap, slöjd och språk. 

 

”No/So ska vara som en röd tråd 6-19 år genom grundskola/gy”. Manlig lärare    

 

På de avslutande frågorna belyses lärarens personliga inställning till hållbar utveckling. Detta 

redovisas nedan.  

 

Den näst sista frågan jag ställde till lärarna var, anser du som lärare att hållbar utveckling ska 

bli ett eget ämne med egen kursplan?  

 

Hållbar utveckling som eget ämne. 

 
Bild 5: 

Vilka lärare anser att hållbar utveckling ska bli ett eget ämne med egen kursplan? Männen är 

entydigt emot, flertalet av kvinnorna likaså.  
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Citat: 

 

 

”Nej. Jag tycket att det går in så mycket i de ämnen som man redan har. En av 

mina kolleger jobbar hårt med det i Hemkunskapen. I biologin som vi samarbetar 

med kör de mycket ekologi. Inom geografin är det nästan enbart inriktat på 

hållbar utveckling. Jag skulle vilja påstå att geografin nästan i så fall borde byta 

namn till Hållbar utveckling och att man då flyttar kartkunskapsdelen (den om att 

känna till viktiga platser osv) till Samhällskunskapen och flyttar I-, och U-lands 

målen till Geografi/hållbar utveckling”. Kvinnlig lärare 

 

”Nej idag finns en risk att undervisning om hållbar utveckling kommer i 

skymundan av alla andra mål som eleverna ska uppnå. Det positiva med hållbar 

utveckling som ett eget ämne är att det kanske skulle fokuseras mer på dessa 

frågor. Risken med hållbar utveckling som ett eget ämne kan dock vara att man 

får en sämre kopplig till verkligheten, att hållbar utveckling bara blir något man 

läser några timmar i veckan. Jag vill att hållbar utveckling ska vara något som 

eleverna tänker på hela tiden i alla ämnen i skolan”. Manlig lärare    

 

”Ja varför inte. Det kanske skulle få eleverna att tänka till om hur vi förändrar 

vår konsumtion och utveckling”. Kvinnlig lärare 

 

”Nej jag tror att ämnesområdet ”hållbar utveckling” gör sig bäst att undervisa om 

i olika sammanhang utifrån olika ämnesperspektiv”. Manlig lärare    

 

 

Dessa citat belyser i stort vad de övriga lärarna tycker. De som har varit osäkra har inte svarat 

med mer än, ”vet ej” eller att de är osäkra. Flertalet vill ha det enligt vad som står i Lpo 94. 

En av lärarna svarade inte alls på frågan. 

 

På sista frågan: Anser du att det finns ett miljöhot? 
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Finns ett miljöhot. 

 

Bild 6: 

Anser högstadielärare att det finns ett miljöhot? Diagrammet ger en tydlig bild vad lärarna 

anser om dagens miljösituation.  

  

Här kommer ett axplock av de kommentarer som kom in på sista frågan. 

 

 

”Ja människan vill inte ha det sämre därför finns en motvilja att ändra sitt 

beteende av miljöskäl”. Manlig lärare    

 

”Ja, det anser jag. Vi måste vara rädda om vår miljö om våra barnbarnsbarn ska 

få uppleva denna fantastiska värld”. Kvinnlig lärare 

 

”Med alla larmrapporter som ständigt kommer är det omöjligt att blunda för den 

enorma påverkan som människan har på vår planet. Når man pratar om miljöhot 

är det framförallt utsläpp av miljöfarliga ämnen och överexploatering av 

naturresurser som jag tänker på”. Manlig lärare    

 

”Ja, inte bara ett. Det konsumtionssamhälle vi lever i idag har inget långsiktigt 

perspektiv. Vi människor har inte kunskapen om hur vårat levnadsätt påverkar 

och kommer att påverka livsmiljön för kommande generationer. Vissa miljöhot 

kan vara ”överdrivna” medan andra kanske fortfarande är okända”. Manlig 

lärare    
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”Absolut! På flera plan!! T.ex. ökade utsläpp, och i världen pågår en 

matproduktion som inte är hållbar i längden. Vi kan bli mycket bättre på 

återbruk, återvinning”. Kvinnlig lärare 

 

”Absolut. Så som vi människor i väst överutnyttjar jordens resurser kan vi inte 

fortsätta, gör vi det kommer vi att utarma jorden och till slut ta död på oss själva. 

Att…kommun bland många andra kommuner tar det som vi källsorterar och kör 

allt till förbränning med motiveringen att de har så bra ugnar är förfärligt. Ingen 

verkar tänka på råvarutillgång och åtgång. Det går åt mer energi att framställa 

nytt papper än att återvinna och det vägs inte upp av energin man får ut vid 

förbränningen. Vi kan inte fortsätta att konsumera i den takt som vi numer gör. 

Jag själv försöker att i möjligaste mån konsumera begagnat både i klädväg och 

möblemang. Detta för att göra mitt avtryck så litet som möjligt och för att ha ett 

så rent miljösamvete som möjligt”. Kvinnlig lärare  

 

I det sista citatet har namnet på kommunen tagits bort, bl.a. för att jag inte har tid och 

möjlighet att kontrollera om uppgifterna är relevanta. På denna sista fråga var alla svarande 

eniga om att det finns ett miljöhot. 

 

Här kom det även in två blanka svar. 

 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning  

 

Jag har genomfört en enkätstudie om högstadielärares kunskaper i hållbar utveckling och hur 

de förmedlar kunskap/undervisar om hållbar utveckling på tre högstadieskolor. Sammanlagt 

arbetar ca 80 lärare på dessa skolor, 21 lärare svarade på enkäterna varav 1/3 var män och 2/3 

var kvinnor (se bild 2). Det är en könsfördelning som stämmer väl överens med hur det ser ut 

på svenska skolor i dag (Skolverket, enheten för utbildningsstatistik). Alla som svarande var 

behöriga lärare, åldersfördelningen samt när de blev behöriga kan ses i bild 3. 

Svarsfrekvensen på min enkät var låg, detta skapar en del frågetecken kring vad lärarna 

egentligen kan om hållbar utveckling. Var det bara de med kunskap i ämnet som svarade på 

frågeformuläret, eller var det tidsbrist, eller intresset som var lågt? Att 13 lärare ”medgav” att 

de inte hade kunskap om hållbar utveckling, anser jag en aning förbluffande i dagens 

samhälle, där media är fullmatade med miljöproblem och olika naturkatastrofer kopplade till 

växthuseffekten mm.  

 

Idag är det 9 av skolans 16 ämnen som enligt kursplanen har anknytning till hållbar 

utveckling. Enligt min åsikt är de övergripande kursplanerna för no respektive so tydligast i 

sin betoning av hållbar utveckling i undervisningen. Detta borde egentligen vara tillräkligt, 

tillsammans med Lpo 94, för att få hållbarhet att genomgående finnas med i undervisningen i 

den svenska grundskolan. Enligt min uppfattning borde det räcka med det som står i Lpo 94, 
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eftersom att alla lärare borde rimligen ha kunskap om ämnet med sig från sin egen utbildning. 

Jag frågade inte efter lärarbehörigheten hos någon av de tretton lärarna som påtalade sin 

bristande kunskap i ämnet.  Om det är så att de är behöriga, och ändå inte fått den kunskapen 

med sig från lärarutbildningen på högskola/universitet visar det på stora brister i 

lärarutbildningarna landet runt. Eftersom det är lärarutbildningen i någon form, 

”förskolelärare till gymnasielärare” som är den utbildning som har flest antal sökande av de 

som söker till högskola/universitet så bör möjligen även dessa utbildningar ses över. Det är 

dock färre sökande till de linjer som innehåller naturvetenskap (Skolverket, enheten för 

utbildningsstatistik). 

  

Den egna klasstiden för diskussioner varierar från skola till skola, en del skolor har nästan två 

lektionstimmar i veckan, andra har en halv. Detta förhållande upptäckte jag under min praktik 

på två olika skolor. På denna tid redogörs för veckoplaneringen och det förs diskussioner runt 

skolans verksamhet bl.a. etik, moral och demokratifrågor behandlas. Dessa frågor är en del av 

hållbar utveckling och tiden för diskussion kring dessa frågor bör rimligen vara lika stor i alla 

skolor. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Jag har inte haft möjlighet att mäta tillförlitligheten ”reliabiliteten” i denna uppsats, det är 

heller inte så vanligt att det finns tid eller möjlighet till detta i examensarbeten (Johansson, 

Svedner 2004). I min undersökning var det 13 lärare som ”erkände” att de inte visste vad 

hållbar utveckling var. När det stod klart för mig att det var så pass många av de lärare som 

svarade på enkäten som inte hade kunskap i ämnet, började funderingarna spira kring den 

grupp av lärare som överhuvud taget inte svarat. Hur många var det som var okunniga om 

hållbarhet men inte vågade/ville avslöja det? Lägger man ihop de 21 svaren med de 13 som 

har låg kunskap om hållbar utveckling blir det som totalt 34 lärare som har svarat. Då återstår 

det ca 46 lärare som jag inte vet något om, den gruppens kunskaper och attityder kan jag bara 

spekulera om, t.ex. vad den gruppen ansåg om hållbarhet, var de behöriga lärare, hur de 

undervisar osv. Enligt Skolverket är 10 procent av högstadielärarna i den svenska skolan 

obehöriga och saknar därmed en komplett lärarutbildning så sannolikt är flertalet av dessa 

lärare behöriga. Den relativt låga svarsfrekvensen gör att tillförlitligheten i min undersökning 

försämras, men de svar som kommit in bedömer jag som trovärdiga och sanningsenliga, vilket 

gör att jag anser att jag med viss säkerhet kan dra slutsatser ur materialet. 

 

4.3 Anser lärare att det finns ett miljöhot i dag? 

 

Min enkät visar att enigheten bland lärarna är stor att det finns miljöhot (se bild 6). Det är ett 

så entydigt svar att min bedömning blir att lärare i allmänhet som arbetar med årskurs 7-9 har 

den uppfattningen. Lärarnas svar berör alla tre områdena kring hållbar utveckling, samhälle, 

ekonomi och ekologi. I svaren på denna fråga kan man skönja en viss oro hos lärarna där 

konsumtion och framtida generationer kommer att drabbas om vi inte gör något. Det är 
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samtidigt många av lärarna som oroas över den globala miljöförstöringen. Oron hos lärarna 

handlar till stor del om framtiden där barnbarns barn och om det finns resurser kvar till dessa 

generationer. Även hur försurningen av sjöar, hav och hur utseendet på den närliggande 

miljön kommer att påverka livskvalitet i framtiden. Några har berört den köp, slit och släng 

mentalitet som finns i samhället där oron rör bristen på kunskaper om återanvändning och 

följderna av det på miljön. 

 

Min åsikt är att de flesta människorna i vårt land, ung som gammal känner en viss oro kring 

miljön, vi matas ju nästan dagligen med löpsedlar om olika miljökatastrofer.  Och därför är 

det inget konstigt i hur lärarna svarat. Jag tror att en viss miljömedvetenhet finns i den 

gruppen som inte, sade sig ha kunskap om hållbar utveckling efter som media näst intill 

dagligen har med problemet med den globala miljön och olika katastrofer runt om i världen 

t.ex. Bp olyckan i mexikanska golfen, alla dessa översvämningar som skett de senaste 

årtiondena, den globala uppvärmningen och att isarna på glaciärerna smälter så att vissa inte 

längre är glaciärer. 

 

4.4 Vilka metoder använder lärare i sin undervisning om hållbar utveckling? 

 

Flera lärare poängterade att de inte har någon speciell metod alla gånger, det kan handla om 

att vara ett föredöme i sina handlingar t.ex. slänga saker i soptunnan, påtala rätt och fel osv. 

Dessa svar stämmer till stor del in med vad Ottosson (2010) beskriver. Alltså att hållbarhet 

och viss miljökunskap kommer in i undervisningen naturligt i fråga om vad som är rätt/fel, 

etik/moral och vid diskussioner kring konsumtion och sophantering där respekten för naturen 

finns med. 

 

 Bland lärarnas metoder för att få in hållbar utveckling i de olika ämnena, fanns många i mina 

ögon, briljanta lösningar. Lärarna beskriver allt från litterärt faktasökande till praktisk 

undersökning i närmiljön. Blandade metoder är just det som behövs för att större och mindre 

portioner av hållbar utveckling skall gå som en röd tråd genom all undervisning. Lärarna 

hävdar att ämnets karaktär bör styra metoden och hur djupt de går in i ”ämnet”. I exempelvis 

engelskaundervisningen söker de ord på svenska som har med hållbarhet att göra, dessa ord 

lärs sedan in som glosor för att eleverna ska utökas sitt engelska ordförråd. I de 

naturorienterade och samhällsorienterade ämnena använder några av lärarna teman där 

eleverna får bygga upp en påhittad stat med inriktning på hållbarhet. I samband med detta 

statsbygge besöker en ”riktig” återvinningsstation. Detta statsbygge görs integrerat som ett 

skoltema under en period, för att få en naturlig koppling mellan teori och praktik ska ingå och 

eleverna har påtalat för mig att de gillar variationen i momenten. I detta temaarbete ingick 

hemkunskapen, där en nationalrätt skulle komponeras utifrån hållbarhet, samhället skulle 

bygga sin infrastruktur med kraftkällor, sopstationer och vägar utifrån vad som var ekonomisk 

och ekologiskt hållbart. Detta arbete pågick under en 5 veckors period och innehöll allt från 

literärt faktaletande till att fysiskt laga nationalrätten.  
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I detta temaarbete ingick lektioner med lärare som sade sig vara okunniga om hållbar 

utveckling. Det kanske bara var själva begreppet hållbar utveckling de var obekanta med, men 

hade kunskap om vissa bitar i begreppet men inte kopplade dessa till hållbar utveckling. Det 

betyder dock att alla lärare inte har förmågan att hjälpa eleverna fullt ut och att några lärare 

får ta ett mycket större ansvar för eleverna, samt att eleverna behöver mer tid till att göra 

uppgifterna eftersom de inte kan få hjälp fullt ut av alla lärare. För skolan betyder det att 

arbetsbelastningen blir orättvis vilket i förlängningen kan skapa osämja bland lärarna. 

   

Ottosson (2010) påvisar att skolan har en mycket stor roll i unga människors insikt om hållbar 

utveckling och att det dagligen ingår i undervisningen utan att det heter hållbarhet eller 

miljökunskap. Så verkar det även på de skolor som jag undersökt. 

 

4.5 Sanning och konsekvens  

 

Jag belyser en ganska dyster bild av hur det ser ut på skolorna i fråga om kunskapen i hållbar 

utveckling bland lärarna, med att det var 13 lärare av ca 80 som hade begränsad kunskap om 

hållbar utveckling. Som man kan förvänta sig återspeglar detta sig i vad eleverna kan om 

hållbar utveckling. Åhrman (2010) har på samma (”mina”) kommunala skolor gjort en studie i 

vad eleverna kan om hållbar utveckling och resultatet visar att, av 439 elever deltog endast 86 

med att fylla i en frågeenkät. Av dessa 86 elever var det endast 6 elever som kunde förklara 

vad hållbar utveckling är. Detta är fakta som visar att nuvarande undervisning inte fungerar 

särskilt bra, lärarnas kunskapsnivå slår igenom på elevernas kunskap. Min slutsats är att 

lärarnas kunskapsnivå måste stärkas för att alla elever skall få den kunskap om hållbar 

utveckling som de behöver inför framtiden.   

 

4.6 Hållbar utveckling - egen läroplan-för och emot 

 

Lärare vill ha möjligheten att behandla hållbarhet utifrån flera perspektiv och när de själva 

anser det motiverat. Nästan alla lärarna var emot att ha hållbar utveckling som eget ämne med 

egen kursplan (se bild 5). Med största sannolikhet stämmer detta in på den allmänna 

bedömningen/synen som flertalet svenska högstadielärare gör/har.  

 

I min studie ser man att det inte är många av lärarna som i enlighet med Lpo 94 låter hållbar 

utveckling genomsyra all deras verksamhet och ingå i ”ALLA” deras ämnen (se bild 4). Det 

är flertalet av de svarande som undervisar hållbarhet endast i ett ämne enligt svaren, de lärare 

som jag varit i kontakt med på skolorna har alltid undervisat i minst två ämnen, det innebär att 

det finns en viss osäkerhet även bland de svarande, vad det är som gäller enligt Lpo 94. 

 

Det är mycket svårt att bedriva undervisning med bristande kompetens, vilket uppenbarligen 

leder till risken att eleverna inte får den kunskap de bör få. Alla lärare som svarade på 

enkäten, har kunskap om hållbar utveckling, de ansåg mangrant att det inte behöver vara ett 
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eget ämne. Motiveringen var främst att det blir ett bra inslag och intressanta ”exempel” i den 

vanliga undervisningen.  

 

Den ”komplexa” kunskapen om sambanden i de tre punkterna som berör hållbar utveckling 

samhället, ekonomi, ekologi (se bild 1) skall enligt (SOU 2004:104) ske genom skolans 

utbildning. Det får mig, tvärt emot vad majoriteten av lärare anser, att vilja ha hållbar 

utveckling som eget ämne med egen kursplan. Exempelvis den stora grupp av lärare som inte 

vet vad hållbarhet är, tycks vara i behov av betydligt mer ”stöd” i form av en egen läroplan för 

att börja hantera dessa frågor i sin undervisning. 

 

Alla lärare ansåg att det finns miljöhot, där anser jag att dessa miljöhot kommer att förvärras 

utan tydlig kunskap, med uppsatta mål i undervisningen om hållbarhet. Jag anser att det inte 

finns någon riktig struktur för hur lärarna skall få med hållbar utveckling i undervisningen 

med dagens kursplaner. Detta anser jag är skäl nog att ämnet får en egen kursplan och avsatt 

tid med möjlighet till mycket diskussioner och tema arbeten, där de andra ämnena kan komma 

med på ett naturligt sätt.  

 

En lärare skrev att det skulle vara svårt att betygsätta hållbar utveckling som ämne, det ser 

inte jag som något problem, sätt upp mål och kriterier liknande de övriga ämnena, det roliga 

med kriterier runt hållbarhet är att det skulle kunna vara mål som skall utföras t.ex. 

sopsortering, pantkvitto på att man pantat, fotografier på någon lösning som spar 

energiresurser. 

 

 
Bild 7: 

Beskriver om hållbar utveckling skulle få en egen kursplan och avsatt tid som kunde behandla 

även etik, ansvar och demokrati i enlighet med vad som står i (SOU 2004:104).  

 

Skulle hållbar utveckling få ett eget schema och bli obligatoriskt med en egen kursplan vars 

innehåll skulle vara i enlighet med bild 7 skulle undervisningen kunna bli likvärdig över hela 

landet. Därmed blev lärare tvungna att ha kunskap om hållbarhet och eleverna skulle få en 

bredare samhällsgrund att stå på. Det som kan bli negativt med en egen kursplan är att ämnet 

riskerar att försvinna från alla de andra kursplanerna och ett ännu mindre antal av lärarna 

skulle ha vetskap om ämnet.   

Hållbar 
Utveckling

Etik

DemokratiAnsvar

Globalt &         
Regionalt



 23 

 

4.7 Utveckling och vidare forskning 

 

Geografin skulle kunna byta namn till Hållbar utveckling och flytta kartdelen (den om platser 

osv.) till Samhällskunskapen samt att flytta målen för I- U- landskunskap till hållbar 

utveckling. Dessutom att den samlingstid som idag varierar mellan skolorna kan ingå i 

hållbarhets lektioner likaså de timmar som behandlar hållbarhet i naturkunskapen kunde ingå 

för att ge tid till hållbar utveckling som ämne. Om det sedan skulle bli ett eget ämne med 

kursplan så kunde det integrera de övriga ämnena genom temaarbeten, och eleverna kunde få 

möjlighet att ha utomhusundervisning integrerat med ämnen som är svåra att ha ute, lärarnas 

kreativitet skulle lösa de problem som eventuellt skulle uppstå.  

 

Dessa tankar och funderingar leder mig till att det skulle vara roligt om någon fick möjlighet 

att forska kring hur det skulle lösa sig med att göra hållbar utveckling till ett eget ämne.   

Förslag på frågeställningar: Varför vill lärarna inte ha hållbar utveckling till ett eget ämne 

med egen kursplan? Hur skulle en kursplan i hållbar utveckling kunna se ut? Hur mycket 

lektionstid skulle hållbar utveckling behöva?     
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 i pappersform  
Thomas Tindemark: tele xxxxx 

Handledare: Nils Ryrholm 

Tele xxxxx 

 

Frågeformulär: Hållbar utveckling 
1. Jag är: Man Kvinna 

2. I Åldern: 20-30år 30-40år 40-50år 50-60år Över 60år 

3. Min/Mina utbildningar är:________________________________________________ 

4. Jag avslutade den huvudsakliga utbildningen: år___________ 

 

5. Hur ser du som lärare på Hållbar utveckling i din undervisning? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

6. I vilka ämnen tar du upp hållbar utveckling? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

7. Vilka metoder använder du i undervisningen om hållbar utveckling? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

mailto:nrm@hig.se
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_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________ Vänligen vänd bladet! 

8. I vilket/vilka ämnen anser du att hållbar utveckling ska ingå i undervisningen? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

9. Anser du som lärare att hållbar utveckling ska bli ett eget ämne med egen kursplan? 

Motivera svaret! 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

10. Slutligen: Anser du att det finns ett miljöhot? Motivera svaret! 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!! 
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Bilaga 2 i mejl version  

Hej jag heter Thomas Tindemark och undrar om du har möjlighet att hjälpa mig i mitt 

avslutande examensarbete genom att svara på frågorna nedan? 

 

Självklart kommer inte namn eller skola att tas med i uppsatsen!   
 

Thomas Tindemark: tele xxxxx svar till: xxxxx 

Handledare: Nils Ryrholm 

Tele xxxxx 

Frågeformulär: Hållbar utveckling 

 
1. Jag är: Man Kvinna 

2. I Åldern: 20-30år 30-40år 40-50år 50-60år Över 60år 

3. Min/Mina utbildningar är:________________________________________________ 

4. Jag avslutade den huvudsakliga utbildningen: år___________ 

 

5. Hur ser du som lärare på Hållbar utveckling i din undervisning? 

Svar: 

6. I vilka ämnen tar du upp hållbar utveckling? 

Svar: 

7. Vilka metoder använder du i undervisningen om hållbar utveckling? 

Svar: 

8. I vilket/vilka ämnen anser du att hållbar utveckling ska ingå i undervisningen? 

Svar: 

9. Anser du som lärare att hållbar utveckling ska bli ett eget ämne med egen kursplan? 

Motivera svaret! 

Svar: 

10. Slutligen: Anser du att det finns ett miljöhot? Motivera svaret! 

Svar: 

Tack för din medverkan!! 

 


