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ABSTRACT 
Königsson Jonsson, E (2014) Hållbar utveckling i skolan- En studie om gymnasielärares sätt att definiera och 
arbeta med hållbar utveckling. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet 
 
Om alla på jorden levde som vi i Europa skulle vi behöva tre jordklot, detta ses inte som hållbart. Hållbar 
utveckling är ett begrepp som på senare tid lyfts fram allt mer, både i samhället men också i skolan. Idag är 
ambitionen att hållbar utveckling ska finnas med i alla styrdokument, i alla ämnen och på alla utbildningsnivåer i 
skolan. Denna uppsats syftar till att ta reda på hur gymnasielärare definierar begreppet hållbar utveckling, hur de 
involverar hållbar utveckling i sin undervisning samt om deras definition påverkar dess val av innehåll av hållbar 
utveckling i undervisningen. En kvalitativ metod används där intervjuer med gymnasielärare ligger till grund för 
resultatet. Det visade sig att definitionen av hållbar utveckling var högst personlig och skiljde sig mellan de olika 
lärarna. Lärarnas eget intresse och engagemang var också betydelsefullt för hur mycket hållbar utveckling de 
involverar i sin undervisning. Alla lärare var överens om att hållbar utveckling är ett viktigt begrepp att få med i 
undervisningen men det finns brist på kunskap om hur detta ska gå till. 
 
Keywords: Hållbar utveckling, gymnasiet, undervisning, lärare, intervjustudie 
 
Handledare: Kajsa Nerdal 
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1. INLEDNING 
 

Hållbar utveckling är ett begrepp som hyllats men också fått utstå kritik för sin komplexitet. 
Begreppet fastställdes av Brundtlandkommissionen 1987 på uppdrag av FN, som en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för 
kommande generationer att tillfredsställa sina (WCED 1987, s.43). Begreppet hållbar 
utveckling inrymmer tre aspekter, den ekologiska, ekonomiska och den sociala. För att vi ska 
kunna nå en hållbar utveckling måste vi lyfta frågor som rör alla tre aspekterna. Utbildning 
inom hållbar utveckling är centralt och begreppet ska ingå i alla ämnen och på alla 
utbildningsnivåer i skolan. FN tillkännagav ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling 
där målet är att med hjälp av utbildning väcka frågor som rör de tre aspekterna på hållbar 
utveckling och på så sätt skapa en medvetenhet för att kunna nå ett hållbart samhälle. Denna 
uppsats undersöker hur gymnasielärare använder begreppet hållbar utveckling i sin 
undervisning och tar upp de svårigheter som visat sig följa med utbildning för hållbar 
utveckling. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare definierar begreppet hållbar 
utveckling samt hur de arbetar med detta i skolan. Syftet är också att se hur lärarnas definition 
av begreppet påverkar deras sätt att undervisa i hållbar utveckling. 

Hur definierar lärarna begreppet hållbar utveckling? 
Integrerar lärarna hållbar utveckling i sin undervisning och i så fall, på vilket sätt? 
På vilket sätt påverkar lärarnas egen definition av begreppet hållbar utveckling deras 
undervisning i hållbar utveckling? 
 
1.2 Avgränsning   
Studien undersöker gymnasielärare där urvalet blev lärare som undervisar i matematik, 
svenska, engelska, spanska och ekonomi. Jag har valt att fokusera på FN:s definition av 
begreppet hållbar utveckling från Brundtlandrapporten 1987, samt hur hållbar utveckling 
uttrycks i läroplanen för gymnasieskolan och i ämnesplanerna för de ämnen 
intervjupersonerna undervisar i. 
 
1.3 Disposition 
Uppsatsen börjar med att förklara min metod där intervjuer ligger till grund för resultatet. I 
teori kapitlet redogörs begreppet hållbar utveckling, vad det kommer ifrån och vad det står 
för. Här presenteras också de riktlinjer för utbildning för hållbar utveckling som tagits fram 
och hur begreppet uttrycks i styrdokumenten för skolan och de ämnen som är relevanta för 
studien. Även tidigare forskning inom området redogörs. Därefter presenteras resultatet och 
detta analyseras och diskuteras i efterföljande kapitel. Slutligen presenteras förslag på vidare 
forskning inom området. 
 
 
 



5 
 

2. METOD 
 

2.1 Urval 
Jag använder mig av en kvalitativ metod där jag intervjuar lärare för att få en bild av hur de 
definierar begreppet hållbar utveckling och för att ta reda på om och hur de involverar hållbar 
utveckling i undervisningen. Lärarna väljs ut genom ett bekvämlighetsurval där jag intervjuar 
de lärare som svarat på min förfrågan. Förfrågan skickades ut via mail till 59 lärare på tre 
olika gymnasieskolor i en och samma kommun. Av dem tackar fem lärare ja till intervjun, tre 
nej och resten har inte svarat. De lärare som svarade undervisar i matematik, engelska, 
svenska, spanska och ekonomi och blev därför mitt urval. De jobbar på två av skolorna. 
 
2.2 Genomförande 
Jag väljer att göra halvstrukturerade intervjuer där jag har ett antal fasta och öppna frågor som 
alla lärare får svara på. Varför jag väljer denna typ av intervju är för att jag vill att det ska 
finnas utrymme till följdfrågor och intervjupersonens egna åsikter beroende på hur de arbetar 
med hållbar utveckling. Jag använder öppna frågor för att jag inte vill leda in dem mot ett 
visst svar (Alvesson 2011, s 62). Om intervjupersonerna samtycker spelar jag in intervjun för 
att lättare kunna fokusera på intervjun istället för att göra noggranna anteckningar.  Jag 
använder mig av appen Italk till min Iphone för att lätt kunna spela in, spara och lyssna på 
intervjuerna.  

Jag gör även en pilotintervju där jag provar mina intervjufrågor på en intervjuperson 
vilket Gillham (2008, s. 48) poängterar är bra för att öva på att intervjua och jag vill även 
försäkra mig om att hålla tiden då några av lärarna bara har 30 minuter till förfogande. Jag vill 
även se till så att frågorna är lättförståeliga och ger de svar som jag är ute efter för att kunna 
besvara mina frågeställningar. Innan pilotintervjun består min intervjuguide av 12 frågor. 
Efter Pilotintervjun väljer jag att ta bort två frågor som jag anser är överflödiga och inte 
kommer att bidra till mitt resultat. Frågorna jag ställer till intervjupersonerna handlar om vad 
lärarna anser att begreppet hållbar utveckling står för, vad de känner till om hållbar 
utveckling, om de involverar hållbar utveckling i sin undervisning och i så fall på vilket sätt, 
samt om de tycker det är ett viktigt begrepp att få med i undervisningen. 

Fyra av intervjuerna och pilotintervjun blir av enligt överenskommelsen med lärarna. En 
av lärarna glömmer bort vår avtalade tid, men jag letar upp lärarens arbetsrum då vi bestämt 
att träffas utanför ett klassrum. Då läraren inte hunnit gå hem eller har fler lektioner kvar den 
dagen kan vi genomföra intervjun något försenad. Detta var den tredje intervjun vilket leder 
till att jag skickar ut en påminnelse till resterande två lärare för att säkerställa att intervjuerna 
blir av. 

Analysen av intervjusvaren ligger till grund för resultatet. Jag väljer att transkribera delar 
av intervjun, en så kallad selektiv transkription (Gillham 2008, s.166) och väljer att skriva ner 
de delar jag kan tänka mig att ta citat ur ord för ord. Resten av intervjuerna transkriberas inte 
lika detaljerat, därav den selektiva transkriptionen. Jag går även tillbaka och lyssnar på delar 
av intervjuerna när jag sammanställer resultatet. Varför jag väljer att inte transkribera allt är 
på grund av tidsbristen och uppsatsens omfång. Alvesson (2011, s.67) menar att 
transkriptionen kan ta flera dagar och även generera väldigt många sidor text jag inte får 
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användning för. Jag använder mig av en tematisk analysmetod där jag sammanställer 
respondenternas svar i olika teman (Gillham 2008, s.175f.), detta för att läsaren ska få en 
tydlig bild av respondenternas svar och lätt kunna jämföra dem sinsemellan. 

För att förbereda mig inför intervjuerna gör jag en forskningsöversikt över begreppet 
hållbar utveckling. Jag fördjupar mig också i läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 
2011) och ämnesplanerna för de ämnen lärarna undervisar i (Skolverket 2011; Skolverket3; 
Skolverket4). Detta för att ta reda på hur hållbar utveckling är förankrat i dessa dokument och 
hur de menar att lärarna ska arbeta med hållbar utveckling.  

Min pilotintervju är med en lärare som jobbar på SFI, Svenska för invandrare. Detta 
arbete skiljer sig en aning från arbetet i gymnasieskolan på grund av elevunderlaget och att 
SFI har egna läroplaner och ämnesplaner och har därför fått ett eget avsnitt i resultatet. 
Intervjun är trots detta relevant för min studie då lärarens egen uppfattning och arbetet i 
klassrummet inte skiljer sig nämnvärt från de andra lärarnas. Därför ingår även den i studiens 
empiriska material. 
 
2.3 Metodkritik 
Denna studie är gjord med ett fåtal intervjupersoner och därför kan inga generella slutsatser 
dras utifrån resultatet. Att resultatet blev som det blev beror på att just dessa lärare ställde upp 
på att intervjuas. Det blev ett stort bortfall av lärare som inte svarade och anledningen till att 
jag skickade ut så många förfrågningar kommer av tidigare erfarenhet.  Jag ville säkerställa att 
få ihop tillräckligt många intervjuer då jag antog att många lärare inte skulle svara. Min 
ambition var inte att genomföra 59 intervjuer till denna studie. 

 Båda de skolor lärarna arbetar på har fått utmärkelsen skola för hållbar utveckling vilket 
också kan ha påverkat resultatet då dessa skolor ska jobba aktivt för en hållbar utveckling. 
Ingen lärare hade något emot att intervjun spelades in vilket har underlättat min 
sammanställning av resultatet och ingen information har fallit bort. 

Ett annat sätt att utföra denna studie skulle kunna vara med observationer eller enkäter. 
Då jag även är intresserad av lärarnas egen definition kring hållbar utveckling och inte bara se 
hur de får in hållbar utveckling i undervisningen är en intervjustudie att föredra. Jag vill också 
kunna komma med följdfrågor och diskutera hållbar utveckling med lärarna vilket inte blir 
möjligt med skriftliga enkäter. I en större studie hade intervjuerna kunnat kompletteras med 
observationer för att på plats kunna observera hur lärarna arbetar med hållbar utveckling. 
 
2.4 Presentation av intervjupersonerna 
Här följer en presentation av de intervjuade lärarna för att läsaren ska få en bild av vilka de är. 
Lärare 1: Undervisar i matematik. Har varit lärare i 9 år. Kvinna. 
Lärare 2: Undervisar i ekonomi. Har varit lärare i 13 år. Man. 
Lärare 3: Undervisar i engelska och spanska. Har varit lärare i 7 år. Kvinna. 
Lärare 4: Undervisar i svenska och engelska. Har varit lärare i 42 år. Kvinna. 
Lärare 5: Undervisar i matematik. Har varit lärare i 5 år. Man. 
Lärare 6: Undervisar på SFI, Svenska för invandrare. Har varit lärare i 4 år. Kvinna.  
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3. Teori 
Här ges en grundlig genomgång av begreppet hållbar utveckling där också uppkomsten av 
begreppet presenteras samt de politiska beslut som ligger till grund för ESD, Education for 
sustainable development. Det ingår också hur begreppet används i skolans styrdokument. 

 
3.1 Historien bakom begreppet hållbar utveckling. 
Redan på 1960-talet startade intresset för miljöfrågor då alarmerande rapporter om 
miljöförändringar fick politiker och samhällsföreträdare att förstå att vi måste börja arbeta 
mer för en hållbar utveckling. Det var framför allt Rachel Carsons bok Silent Spring 1962 
som var början till denna insikt om vår miljö. Rachel Carson var en amerikansk marinbiolog 
och författare och boken som väckte uppmärksamhet över hela världen handlade om vilka 
förödande effekter DDT har på fåglars reproduktion. DDT är ett av de värsta miljögifterna i 
världen som faktiskt belönades med Nobelpriset 1948 för att det då ansågs vara ett 
mirakelmedel. DDT användes bland annat till att utrota malaria i Afrika, men sidoeffekterna 
visade sig senare vara förödande. Några år efter Carsons bok förbjöds DDT i hela USA och 
flera andra länder följde. Björneloo (2011, s.18) berättar att Silent Spring brukar betonas som 
genombrottet för de globala miljöfrågorna. Tio år efter Carsons bok, 1972 hölls den första 
internationella miljökonferensen i Stockholm. Konferensen ledde till att FNs miljöprogram, 
UNEP, United Nation Environment Programme som har till uppgift att leda FNs miljöarbete 
bildades. Det var nu samarbetet kring miljöfrågor verkligen kom igång på allvar (Persson & 
Persson 2007, s 184).  

1983 skapade FN kommissionen WCED, World Conference on Economic Developement 
där Gro Harlem Brundtland blev ordförande. Gruppen skulle analysera det kritiska läge när 
det kommer till miljö- och utvecklingsfrågor.  1987 publicerade de rapporten Vår 
gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten (Björneloo 2011, s 19). Rapporten 
visade att de resurser som är nödvändiga för liv på jorden som mark, vatten och luft var 
hotade och att de ändliga naturresurserna som kol och olja förbrukades i alltför snabb takt. 
Även mängden skog och havens fiskbestånd visade sig förbrukas snabbare än det tar att 
återställa dem. Industriländernas sätt att producera och överkonsumera betonades extra, där 
utsläpp av föroreningar måste begränsas. Rapporten visade också att den utbredda 
fattigdomen påverkar miljöförstöringen negativt (Persson & Persson 2007, s.184). I 
Brundtlandrapporten definierades begreppet hållbar utveckling som en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer 
att tillfredsställa sina (WCED 1987, s. 43).  

Efter miljökonferensen i Stockholm 1972 startade ett omfattande arbete med att utbilda 
inom ämnet hållbar utveckling och 1992 hölls FN:s miljö- och utvecklingskonferens, 
UNCED, United Nations Conference on Environment and Development i Rio som betonade 
detta extra mycket. Det resulterade i Agenda 21, som är en omfattande handlingsplan för hur 
arbetet med hållbar utveckling ska gå till där utbildning är en del i arbetet. Efter Rio-
konferensen märktes en helt ny dimension av miljöarbetet i Sverige och arbetet med Agenda 
21 kom igång i alla Sveriges kommuner (Björneloo 2011, s.20).  
Tio år efter konferensen i Rio hölls ett toppmöte i Johannesburg tillägnat hållbar utveckling. 
Då bestämdes att både ekonomiska, sociala samt ekologiska aspekter måste integreras i all 



8 
 

utveckling. Mötet gav en politisk deklaration och en genomförandeplan för hållbar utveckling. 
I genomförandeplanen ingick en rekommendation till FN:s generalförsamling att offentligt 
förklara ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling 2005-2014, kallat Dekaden för 
utbildning för hållbar utveckling (Björneloo 2011, s.26). UNESCO, United Nations 
Education, Scientific and Cultural Organisation fick då i uppdrag att leda arbetet och 
utveckla förslag på hur arbetet med hållbar utveckling i skolan skulle gå till (SOU 2004 
s.41f.). Målet med Dekaden är att arbeta för en värld där alla har tillgång till en utbildning där 
värderingar, beteenden och livsstilar betonas som en viktig del i att arbeta för att hitta 
lösningar på sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar. Arbetet är också en del i 
UNESCO:s arbete med ett av milleniemålen, att alla barn ska få gå i grundskola (Svenska 
Unescorådet, 2014). 
 
3.2 Vad innebär hållbar utveckling? 
Hållbar utveckling innebär att behandla frågor som rör både ekologiska, ekonomiska och 
sociala aspekter för att kunna skapa ett samhälle där människans miljö, levnadsstandard och 
hälsa inte äventyrar naturens resurser (Persson & Persson 2007, s.7). Världsnaturfonden 
(WWF, 2014) har räknat ut att vi för tillfället lever långt utanför våra tillgångar. Om alla på 
jorden levde som vi i Europa gör skulle vi behöva tre jordklot, vilket inte ses som hållbart. 
Hållbar utveckling handlar om att värna om naturens resurser och skapa ett samhälle som 
genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna ska få känna delaktighet i 
samhällsutvecklingen och en vilja att påverka. Alla människor är lika mycket värda oavsett 
kön, socioekonomisk och etnisk eller kulturell tillhörighet (SOU 2004, s. 10).  

Om vi går närmare in på de tre aspekterna står den ekologiska aspekten för att på långsikt 
skydda den naturliga bas vi behöver för att överleva. Det innebär även att reglera transporter 
och industriers utsläpp av miljögifter. Vi måste också se till att energianvändningen, handel 
och jordbruk organiseras på så sätt att det passar in i den naturliga globala cykeln och 
anpassas till de lokala ekosystemen. Den ekonomiska aspekten förklarar att vi måste skapa ett 
ekonomiskt system som främjar livskvalitén och att hushålla med mänskliga och ekonomiska 
resurser för att skapa hållbarhet inte bara nu, utan även för framtida generationer. Den sociala 
aspekten handlar om solidaritet och mänskliga rättigheter samt en villighet att samarbeta med 
andra regioner (Rauch 2010, s 47).  

Några av de punkter som noterades i Agenda 21 för en hållbar utveckling var 
ansvarsprincipen, försiktighetsprincipen, principen att förorenaren betalar, 
kretsloppsprincipen och substitutionsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att alla stater har ett 
ansvar för att inte skada miljön. Detta gäller både inom landet och till angränsande länders 
miljö, men du har rätt till att utnyttja landets naturtillgångar under förutsättning att det inte 
påverkar miljön negativt. Med försiktighetsprincipen menas att alla åtgärder eller ingrepp där 
aktören inte kan överblicka miljökonsekvenserna inte bör göras. Osäkerheten ses som 
tillräckliga skäl. Principen att förorenaren betalar betyder just det, den som är ansvarig ska 
betala för den skada som uppstått. Kretsloppsprincipen innebär att allt som utvinns ur naturen 
ska kunna återanvändas, återvinnas eller omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning 
eller skada. Substitutionsprincipen står för att vi så långt det går ska kunna byta ut 
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miljöförstörande råvaror mot mindre miljöfarliga ämnen eller mot helt miljövänliga (Persson 
& Persson 2007, s. 185f.).  

Parallellt med miljöarbetet görs en satsning där mycket kan kopplas till den sociala 
aspekten av hållbar utveckling. FN utarbetade år 2000 en milleniedeklaration med mål för hur 
detta utvecklingsarbete skulle ske. Detta resulterade i åtta mål som ska vara nådda år 2015. 
Målen handlar om att utrota fattigdom och hunger, att alla barn ska få gå i grundskola, att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män, minska barnadödligheten, förbättra mödrahälsan, 
stoppa spridningen av HIV och aids, säkra en hållbar utveckling och att öka samarbetet med 
bistånd och handel (UNDP1, 2014). Mål sju som fokuserar extra på att säkerställa en hållbar 
utveckling handlar om att fler människor ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och andra 
former av förbättrad sanitet. Koldioxidutsläppen ska ha halverats och förlusten av den 
biologiska mångfalden ska minska (UNDP2, 2014). Det har gjorts stora framsteg inom alla de 
åtta målen, men ändå är det en bit kvar innan de är uppnådda (UNDP3, 2014). FN håller nu på 
att arbeta fram nya mål att följa upp med när tiden för milleniemålen gått ut. Dessa ska kallas 
SDGs, Sustainable developement goals (Griggs et al, 2013 s. 305). 

Själva begreppet hållbar utveckling har kritiserats för att det är ett vitt begrepp där 
innebörden ständigt förändras. Kanske kommer vi aldrig få en helt klar definition och 
Skolverket (2010 s. 5) menar att det inte heller är lämpligt då vi lever i en föränderlig värld 
och begreppet måste få anpassas till samhället, våra värderingar och de insikter vi har för 
tillfället. Annars kommer begreppet inte att kunna följa med oss i utvecklingen eller kännas 
aktuellt. Griggs et al. (2013, s. 306) förklarar att vi i dagsläget borde formulera om 
Brundtlandskommissionens definition från 1987 till en utveckling som möter nuvarande 
behov samtidigt som den skyddar jordens livsuppehållande system vilket kommande 
generationers välfärd är beroende av. Detta för att de globala problem vi möter som 
naturkatastrofer, minskad biodiversitet och förhöjd havsnivå beror på människan och att 
mänskligheten i nuläget pressar de grundläggande faktorer som rent vatten till sin yttersta 
gräns. Vi behöver anpassa oss till en mer hållbar livsstil om kommande generationer ska få en 
chans att överleva (Griggs et al, 2013).  

 
3.3 Utbildning för hållbar utveckling 
För att kunna uppnå en hållbar utveckling är utbildning inom området en central fråga 
(Skolverket 2002, s.5). I den Agenda 21 som blev resultatet av Rio-konferensen står det 
tydligt att det är viktigt integrera hållbar utveckling i alla utbildningsnivåer. 
 

Education is critical for promoting sustainable development and improving the capacity of the people to 
address environment and development issues. Both formal and non-formal education are indispensable to 
changing people's attitudes so that they have the capacity to assess and address their sustainable 
development concerns. It is also critical for achieving environmental and ethical awareness, values and 
attitudes, skills and behaviour consistent with sustainable development and for effective public 
participation in decision-making. To be effective, environment and development education should deal 
with the dynamics of both the physical/biological and socio-economic environment and human (which 
may include spiritual) development, should be integrated in all disciplines, and should employ formal and 
non-formal methods and effective means of communication (Agenda 21 1992, kapitel 36.3). 
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Med detta menas att utan utbildning kan vi inte ändra människors attityder så att de kan ta till 
sig och vilja öppna upp för frågor som rör hållbar utveckling. För att vara effektivt bör 
utbildningen ta upp alla tre aspekter där ekonomiska, ekologiska och sociala frågor ska 
behandlas och bör integreras i alla ämnen och på alla utbildningsnivåer. UNESCO fick i 
uppdrag att leda arbetet med utbildning för hållbar utveckling och utarbeta strategier till 
medlemsländernas regeringar för detta. UNESCO har i sin rapport till FN:s generalförsamling 
2004 sammanfattat utbildning för hållbar utveckling i sex punkter. 
 

- Ämnesövergripande och holistisk; lärande för hållbar utveckling ska vara integrerad i hela läroplanen 
och inte utgöra ett separat ämne. 

- Värdegrundad: det är centralt att de underliggande värderingarna görs uttalad så att de kan granskas, 
debatteras, testas och tillämpas. 

- Kritiskt tänkande och problemlösande: skapa tillförsikt när man tar itu med dilemman och utmaningar 
mot en hållbar utveckling. 

- Metodpluralism: ord, konst, drama, erfarenhet – varierad pedagogik ska forma processerna. 
- Deltagande beslutsfattande: de lärande deltar i beslut om hur de ska lära sig. 
- Lokalt relevant: utbildningen tar upp såväl lokala som globala problem på det språk som de lärande 

själva använder. (SOU 2004, s.42f.) 
 
Dessa sex punkter togs fram i samband med införandet av Dekaden för utbildning för hållbar 
utveckling och förklarar vad utbildningen bör kännetecknas av (SOU 2004, s. 42). 2004 hölls 
även ett internationellt rådslag om utbildning för hållbar utveckling i Göteborg som leddes av 
dåvarande stadsminister Göran Persson. 350 personer från 75 olika länder deltog och där 
diskuterades vilka svårigheter och möjligheter det finns med utbildning för hållbar utveckling 
(SOU 2004, s.11). 

Förutom det globala samarbetet utgör Östersjösamarbetet och nordisk samverkan en 
viktig del i arbetet.  Regeringscheferna i länderna kring östersjöregionen enades om att ett 
arbete för hållbar utveckling var viktigt för att säkerställa vår framtid. Detta utmynnade 1998 i 
Baltic 21 som är en Agenda 21 för Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, 
Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland (Björneloo 2011, s.28). Samarbetet innebar att 
utveckla ett arbete för hållbar utveckling inom sju olika grenar vilka var, jordbruk, fiske, 
energi, skogsbruk, industri, turism och transporter. Men år 2000 enades 
utbildningsministrarna under ett möte om att det också borde finnas en Agenda 21 även för 
utbildning, varav Baltic 21 Education skapades, eller Hagadeklarationen som den oftare 
kallas. Här enades politikerna om att det behövs grundläggande kunskap hos alla människor 
för att öka deras vilja och förmåga till att lösa miljö- och utvecklingsfrågor (Björneloo 2011, 
s.28; Skolverket, 2002 s.5). I Agenda 21 för utbildning framgår att hållbar utveckling ska 
finnas med i alla utbildningsnivåer, integreras i alla ämnen och grundas i en samordning av 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt att lärarna ska ha kompetens inom området 
(Skolverket 2002, s.5, 10). 
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3.4 Hållbar utveckling i styrdokumenten 
Läroplanen för gymnasieskolan är en förordning som utfärdats av regeringen. I läroplanen 
finns mål och riktlinjer för hur verksamheten ska utfärdas, samt verksamhetens värdegrund. 
De som omfattas av förordningen ska också följa den (Skolverket5).  

I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan som kom 2011 uttrycks begreppet hållbar 
utveckling på lite olika sätt. Jag har plockat ut de delar som går att koppla till begreppet 
hållbar utveckling och UNESCO:s kriterier för utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004, 
s. 42f.) I kapitel ett under rubriken grundläggande värden finner vi: Var och en som verkar 
inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö. Där står även: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla (Skolverket 2011, 
s.5). I samma kapitel under rubriken rättigheter och skyldigheter står att: Undervisningen ska 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet (Skolverket 2011, s.6). Enligt läroplanen för 
gymnasieskolan är skolans uppdrag att: Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, granska 
fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket 2011, s.6). 
Det finns även fyra perspektiv som ska finnas med i utbildningen varav miljöperspektivet 
fokuserar på hållbar utveckling. 
 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 
hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 
globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket 2011, s.7). 

 
De andra perspektiven är det etiska perspektivet, internationella perspektivet och det 
historiska perspektivet. Dessa perspektiv ska bland annat bidra till att utveckla elevernas 
förmåga till personliga ställningstaganden, ge en medvetenhet om den kulturella mångfalden i 
samhället samt en förståelse för vår samtid och kommande framtid (Skolverket 2011, s 7). I 
kapitel 2.1 Kunskaper står det att det är skolans ansvar att varje elev: Kan observera och 
analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling 
(Skolverket 2011, s.10). Enligt kapitel 2.1 Normer och värden är det skolans mål att varje 
elev: Visar respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
(Skolverket 2011, s. 11). 

Till varje ämne i gymnasieskolan finns även en ämnesplan. Ämnesplanen omfattar 
ämnets syfte och mål där det beskrivs vilka förmågor och kunskaper eleven ska få möjlighet 
utveckla genom undervisningen i ämnet. I ämnesplanen ingår också ett centralt innehåll som 
anger mer exakt vad undervisningen ska innehålla (Skolverket6). 

I ämnesplanen för företagsekonomi står det att: Undervisningen i ämnet företagsekonomi 
ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från 
lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling 
(Skolverket3). I de andra ämnesplanerna finns hållbar utveckling inte med som begrepp utan 
de delar som går att koppla till hållbar utveckling har därför plockats ut. 
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Ämnesplanen i engelska säger att eleverna ska utveckla en: Förmåga att diskutera och 
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 
delar av världen där engelska används (Skolverket 2011, s. 54). I ämnesplanen i matematik 
står att eleven ska utveckla en förmåga att: Relatera matematiken till dess betydelse och 
användning inom andra ämnen i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang 
(Skolverket 2011, s 91). I ämnesplanen för svenska står det att ämnets syfte är att: 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 
och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse 
av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar (Skolverket 
2011, s 160). I moderna språk ska: Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där 
språket används (Skolverket4, 2014). 

Även om begreppet hållbar utveckling inte finns med i de andra ämnesplanerna ska 
lärarna följa läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket5 2014). 
 
3.5  Utmärkelsen Skola för hållbar Utveckling  
Skolverket startade 1997 ett arbete med utmärkelsen miljöskola, för de skolor som arbetar 
extra för att införa ett miljötänk på skolan. Denna utmärkelse arbetades om och kom 2004 att 
kallas för utmärkelsen skola för hållbar utveckling. Denna utmärkelse ansöker skolan om hos 
Skolverket och för att få utmärkelsen krävs att skolan har ett holistiskt perspektiv på hållbar 
utveckling. Frågeställningar som rör både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter ska 
finnas med för att göra eleverna delaktiga i sin läroprocess och förbereda dem inför framtiden. 
De skolor som visar kontinuitet och tydligt kopplar sitt arbete till styrdokumenten har 
möjlighet att få utmärkelsen skola för hållbar utveckling (Skolverket 2010, s. 2).  

Det finns kriterier både för den pedagogiska ledningen och det pedagogiska arbetet. 
Kriterierna handlar om att se till att organisera verksamheten så att alla elever och all personal 
engageras i arbetet för hållbar utveckling Det ska finnas rutiner för hur ny personal informeras 
om arbetet, att personalen får den kompetensutveckling som krävs, att verksamheten 
samarbetar med andra aktörer och att det görs en utvärdering varje år om hur arbetet går och 
hur arbetet ska fortgå för att uppfylla målen för en hållbar skola. Det pedagogiska arbetet ska 
kännetecknas av att alla på skolan, både elever och lärare deltar gemensamt i att planera, 
genomföra och utvärdera arbetet med lärande för en hållbar utveckling. Eleverna ska ha en 
stark roll och ges faktiskt inflytande över sitt lärande utifrån sina förutsättningar, och 
samverkan med det närliggande samhället ska förkomma fortlöpande (Skolverket1, 2014). I 
nuläget är det 35 gymnasieskolor som fått utmärkelsen (Skolverket2, 2014). 
 
3.6 Svårigheter med utbildning för hållbar utveckling  
Ett problem som upptäckts med utbildning för hållbar utveckling är att många 
ämnestraditioner ser hållbar utveckling som en förlängning av miljöundervisningen vilket 
bara främjar den ekologiska aspekten. För att undervisa i hållbar utveckling måste även den 
ekonomiska och sociala aspekten finnas med eftersom det inte räcker med den ekologiska 
aspekten för att uppnå en hållbar utveckling (Borg et al. 2012, s.186). Eftersom begreppet 
hållbar utveckling är komplext har det visat sig att lärare har olika uppfattningar om vad 
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hållbar utveckling egentligen innebär, vilket kommer att påverka deras sätt att undervisa i 
ämnet (Borg et al. 2012, s.187). 

Stables och Scott (2002) har skrivit en artikel där de diskuterar det holistiska synsättet på 
undervisning för hållbar utveckling. De menar att det bästa är att utveckla ämnet inom ämnets 
ramar och inte korsa olika ämnens innehåll för att få en bättre förståelse för hållbar utveckling 
(Ibid, s. 57). Med en holistisk syn på utbildning för hållbar utveckling måste lärare kanske 
undervisa i något som i normala fall inte ingår i deras ämnesinnehåll, vilket de anser inte är ett 
effektivt sätt att arbeta på för att uppnå en förståelse för hållbar utveckling. Ett exempel på 
detta är tillexempel de naturvetenskapliga ämnena där den ekonomiska och sociala aspekten 
på hållbar utveckling inte alltid naturligt förekommer. Detta gör att lärarna måste ta in nya 
perspektiv på sitt ämne som de kanske inte är vana vid (Borg et al. 2012, s.187). Stables & 
Scott (2002, s. 57ff.) menar att det är istället bättre att medvetandegöra och utveckla arbetet 
inom lärarens arbetsområde, då de anser att bara de riktigt engagerade lärarna är beredda att 
jobba utanför sitt ämnesområde. Andra forskare håller inte med och menar att utan det 
holistiska perspektivet kan vi inte uppnå en hållbar utveckling, dessutom är alla lärare i alla 
ämnen ansvariga för att bidra till detta, inte bara de som av tradition involverar hållbar 
utveckling i sin undervisning (Borg et al. 2012, s. 188, 190). 

Studier om hållbar utveckling i förskolan, skolan och vuxenutbildningar visar att hållbar 
utveckling förekommer i en mängd olika arbetsformer och att variationen mellan skolorna är 
stor. Kopplingen mellan teori och verklighet är bristfällig och kontakten med närmiljön är 
alltför dålig (SOU 2004, s. 12f). En del skolor har internationella kontakter, men det kräver ett 
engagerat arbete. Det har också visat sig att det bara är främst inom förskolan och 
grundskolan som lärare jobbar ämnesövergripande. Många lärare känner även en brist på 
kunskap och en osäkerhet över på vilket sätt de kan integrera hållbar utveckling i 
undervisningen och efterfrågar fortbildning i ämnet (Borg et al. 2012, s. 190; SOU 2004, s. 
12f.). En del lärare tycker också att undervisningsstrukturen inte främjar en 
ämnesövergripande undervisning vilket arbetet med hållbar utveckling kan kräva. Lärarna 
påpekar också att det är mycket fokus på att eleverna ska lära sig faktakunskaper, vilket 
begränsar arbetet med värdefrågor (Myndigheten för skolutveckling 2004, s.13). Många lärare 
tycker att dessa frågor är viktiga, men att det finns ett behov av att utveckla arbetssätten och 
få nya perspektiv på arbetet. De menar också att det behövs en rödtråd i arbetet och mer 
utrymme till att jobba ämnesövergripande (Myndigheten för skolutveckling 2004, s.14). Borg 
et al. (2012, s.190f.) menar också att det krävs en vilja och ett engagemang från lärarnas sida 
för att överkomma de svårigheter som finns med att införa hållbar utveckling i 
undervisningen, där tidsbristen är en av dem. Många lärare vill även arbeta mer 
ämnesövergripande men känner att tiden inte räcker till då de ska hinna med allt som 
ämnesplanen innefattar. 

Borgs et al. (2012) studie visar att det finns stora skillnader mellan hur arbetet med 
hållbar utveckling ser ut i de olika ämnena. Den överlag mest använda undervisningsmetoden 
bland alla lärare var gruppdiskussioner, interaktiva lektioner och grupparbeten. I studien 
visade det sig att det var flest språklärare som inte tog med hållbar utveckling i 
undervisningen. Det flesta lärarna var dock positivt inställda till hållbar utveckling, hälften 
kände en svårighet med att undervisa i hållbar utveckling och en liten del, 14 %, tyckte att 
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hållbar utveckling inte alls har med deras ämne att göra. Lärare i samhälls- och 
naturvetenskapliga ämnen var de lärare som ansåg att det var lättast att inkludera hållbar 
utveckling i undervisningen (Ibid, s. 194ff.). 
 
3.7 En hållbar politik 
Sverige har medverkat vid alla de stora internationella miljökonferenser som hållits runt om i 
världen och också varit initiativtagare vilket innebär att rekommendationen är att följa alla de 
beslut som tagits vid dessa konferenser. Sveriges dåvarande regering ville gå längre än så, 
ambitionen är att alla politiska beslut ska präglas av hållbar utveckling där de ekonomiska, 
sociala och ekologiska aspekterna ska beaktas (SOU 2004, s. 11, 44). Trots detta finns inte 
hållbar utveckling som begrepp med i alla nuvarande ämnesplaner för gymnasieskolan. Detta 
har ordförande Görel Thurdin för svenska Unescorådet påpekat i ett skriftligt yttrande till 
utbildningsminister Jan Björklund 2008. Där skriver hon att UNESCO hoppas att regeringen 
kommer att se till att hållbar utveckling inkluderas i alla ämnesområden och på alla nivåer i 
den nya gymnasieutbildningen, då detta inte framkommer tillräckligt tydligt i det betänkande 
om den nya gymnasieskolan, SOU 2008 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola 
(Thurdin 2008). 
 
 
4. RESULTAT 

 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna. Jag börjar med att presentera hur lärarna 
definierar begreppet hållbar utveckling och vad de känner till om dekaden för utbildning för 
hållbar utveckling. Sedan följer en redovisning för hur de olika lärarna arbetar med hållbar 
utveckling i sina respektive ämnen, samt om de tycker att det är ett viktigt begrepp att få med 
i undervisningen. Resultatet avslutas med en presentation av intervjun med läraren på SFI. 
 
4.1 Hur lärarna definierar begreppet hållbar utveckling  
Den första frågan jag ställde till lärarna var en skriftlig fråga där jag bad dem skriva ner vad 
hållbar utveckling betyder för dem, sedan diskuterade vi detta tillsammans. Här fick jag 
väldigt blandade svar och det var bara Lärare 1 som undervisar i matematik som inte kände 
till de tre aspekterna på hållbar utveckling, samtidigt som det bara var två av lärarna, Lärare 2 
och 3, som hade med alla tre aspekter i sin beskrivning. De undervisar i ekonomi och 
spanska/engelska. 

Alla lärare utom Lärare 4 hade med den ekologiska aspekten. De andra lärarna beskrev 
att vi måste värna om miljön, källsortera, minska miljögifter och värna om ekosystemen. Två 
av lärarna, Lärare 1 och 6 betonade också vikten av att handla ekologiskt och att minska 
köttkonsumtionen. Lärare 5 beskrev att hållbar utveckling innebär både stora och små insatser 
för miljön, med allt från källsortering till mer miljövänligt resande.  

Lärare 4 som inte hade med den ekologiska aspekten fokuserade enbart på den sociala 
aspekten och menade att hållbar utveckling är hur vi behandlar varandra och att det är viktigt 
att skapa ett samhälle där alla kan få känna sig delaktiga och få en känsla för tillhörighet. Av 
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de andra lärarna var det två till, Lärare 2 och 3 som betonade den sociala aspekten och skrev 
att alla har rätt till rättvist betalt och att vi ska minska klyftorna mellan fattig och rik.  

Den ekonomiska aspekten var det fyra av lärarna som fick med, Lärare 2, 3, 4 och 6 och 
de betonade vikten av att hushålla med resurser. Nästan hälften av lärarna, Lärare 2,3 och 6 
hade tydligt med generationsperspektivet och beskrev det som att vi måste skapa ett samhälle 
som varar eller att vi måste agera med hänsyn till kommande generationer, samt att våra 
barnbarn ska få möjlighet att leva lika välbärgat som vi.  

Lärare 2 som undervisar i ekonomi pratade om företags agerande, transporter, vikten av 
rättvist betalt och rättvis resursfördelning och optimalt resursutnyttjande som återanvändning 
och var då en av de lärare som fått med alla tre aspekterna. Läraren betonade även 
generationsperspektivet. Lärare 3 fick med kompost och källsortering, att färdas kollektivt, 
alternativa bränslen, hållbart jordbruk, minska klyftor och att skapa en medvetenhet i sin 
beskrivning och var då den andra läraren som fick med alla tre aspekter.  
 
4.2 Dekaden för utbildning för hållbar utveckling 
En av lärarna, Lärare 4 känner till vad DESD, decade for education for sustainable 
development är för något, men när jag förklarat vad DESD innebär säger alla att de hört talas 
om den. Lärare 4 menar också att eftersom dekaden snart är över är hon förvånad att det inte 
har hänt mer. Lärare 2 menar att han märker av den i och med läroplanerna och utmärkelsen 
skola för hållbar utveckling. Även i samhället betonas hållbar utveckling och ekologiskt har 
fått ett rejält uppsving menar han.  

Lärare 4 och 2 är de lärare som arbetat längst i skolan och som började som lärare innan 
dekaden för utbildning för hållbar utveckling startade. Lärare 1 betonar att det pratas mycket 
om hållbar utveckling på skolan men rent praktiskt så görs det väldigt lite. Här kan tilläggas 
att båda de skolor jag har varit och intervjuat lärarna på har fått utmärkelsen skola för hållbar 
utveckling. Det är bara läraren i ekonomi, Lärare 2 som känner till och är delaktig i arbetet 
med utmärkelsen. De andra lärarna vet att arbetet förekommer på skolan men är inte 
involverade i det. Jag frågar lärarna på vilket sätt de märker av arbetet med hållbar utveckling 
på skolan då de fått utmärkelsen och Lärare 3 påpekar att de fått returpapperskorgar och 
Lärare 1 berättar att matsalen på skolan jobbar aktivt med att minska matsvinnet, något annat 
kan de inte komma på just då. Lärare 1 och 3 berättar också att de båda varit föräldralediga 
under en period och känner därför att de missat en del av arbetet med utmärkelsen. Lärare 4 
påpekar att han vet att arbetet förekommer men då han är ny på skolan och inte arbetat där 
mer än ett år har han inte hunnit sätta sig in i arbetet. Då jag påpekar att ett av kraven för att få 
utmärkelsen skola för hållbar utveckling är att få in nya lärare i arbetet, menar läraren att det 
helt och hållet inte är bara är skolans fel, utan att han själv inte riktigt har engagerat sig eller 
tagit tag i att sätta sig in i arbetet.  
 
4.3 Hur hållbar utveckling ingår i undervisningen 
4.3.1 Matematik 
Alla lärare utom matematiklärarna involverar hållbar utveckling regelbundet i sin 
undervisning. Den ena matematikläraren, Lärare 5 försöker dock få in hållbar utveckling i 
undervisningen då han själv tycker att det är intressant, men tycker att det är svårt att få in det 
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på ett smidigt sätt. Den här läraren försöker få in det i sina egna räkneexempel och 
genomgångar och då kan exemplen handla om till exempel miljöutsläpp. Läraren menar att 
det gör det lite roligare för eleverna och det gör också att matematiken sätts in i ett konkret 
sammanhang vilket kan öka deras förståelse för matematiken. Han beskriver läroböckerna 
som torra och deras enda syfte är att eleverna ska få öva på att räkna. Det tar för mycket tid 
att skapa egna exempel så detta hinns inte göras till varje lektion. Båda matematiklärarna 
jobbar på samhällsprogrammet och Lärare 1 menar att läroböckerna är lite vinklade efter 
programmet. Läroböckerna på naturlinjen kan därför vara mer miljörelaterade, men det kunde 
hon inte säga helt säkert eftersom hon inte suttit och jämfört dem. Men det var hennes 
uppfattning. Båda lärarna menar att det är väldigt svårt att hinna få med sådant som står 
utanför det centrala innehållet i ämnesplanerna då allt i det centrala innehållet måste hinnas 
med fram till de nationella proven. Därför blir det väldigt lite eller inget fokus alls på hållbar 
utveckling i matematikundervisningen.  

Båda matematiklärarna är överens som att matematikämnet är väldigt styrt och svårt att 
blanda med andra ämnen, men de skulle vilja jobba mer ämnesövergripande. Speciellt då i 
projektform och gärna involvera flera delar av skolan samtidigt. Lärare 5 hade på en annan 
skola samarbetat tillsammans med idrottsläraren och gjort ett projekt med fokus på mat och 
hälsa. Läraren såg först inte detta som ett arbete med hållbar utveckling, men insåg under 
intervjun att detta blev ju himla bra. Läraren funderade sedan en stund och kom fram till att 
arbetet med hållbar utveckling finns där, men att en hel del nog sker ganska omedvetet.  
 
4.3.2 Ekonomi 
Lärare 2 som undervisar i ekonomi är väldigt tydlig med hållbar utveckling i sin undervisning, 
mycket eftersom det ingår i ämnesplanen för företagsekonomi. Här ingår hållbar utveckling 
på lite olika sätt. Dels pratar de om företagens ansvar med miljöutsläpp och transporter, men 
också om arbetsförhållanden och rättvis handel. Hållbar utveckling är en stor del i kursen 
ungföretagsamhet där eleverna får starta och driva egna företag. I kursen ingår bland annat att 
skriva en rapport där de analyserar miljökonsekvenserna av sin produkt. I rapporten ingår en 
beskrivning av tillverkning, transport och försäljning och på vilket sätt produkten bidrar eller 
inte bidrar till en hållbar utveckling. Det finns inget krav på att produkten ska bidra till en 
hållbar utveckling, utan det viktiga är att eleverna blir medvetna om detta och att eleverna får 
en djupare förståelse för sin produkt. 

Ett annat exempel är i kursen företagsekonomi där eleverna får en summa pengar och så 
får de åka på auktion och köpa några gamla prylar som de sedan tillsammans rustar upp och 
säljer vidare. Detta för att eleverna ska få en förståelse för hur vi kan spara resurser genom att 
inte alltid producera nytt. Det går att förädla gamla resurser som är minst lika bra och sälja 
vidare med lika bra marginal. Läraren menar att attityden mot begagnat har förändrats och 
blivit mer accepterad de senaste åren och detta försöker de ta vara på i undervisningen.  

Läraren menar att det är ganska enkelt att få in den ekologiska och ekonomiska aspekten i 
undervisningen, men svårare med den sociala. Läraren upplever att hållbar utveckling inte 
alltid är så tydligt i läroböckerna och skulle vilja jobba mer ämnesövergripande för att få ett 
större perspektiv på hållbar utveckling i undervisningen. De arbetar en del med 
naturkunskapen, men menar att det behövs ett större samarbete vilket också kräver tid och 
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resurser som i nuläget inte riktigt finns. Läraren påpekar också att det viktigaste kanske inte är 
att pressa in hållbar utveckling i alla ämnen, utan att få in det där det faller naturligt. Det 
viktigaste är att det görs någonting och att eleverna förstår vad hållbar utveckling innebär. Att 
försöka få in det i alla ämnen kan kanske göra begreppet än mer spretigt. Läraren säger att alla 
lärare inte är intresserade av hållbar utveckling och då blir arbetet med detta heller inte så bra. 
Det är bättre att göra något lyckat och låta lärarna själva närma sig ämnet. Läraren berättar att 
arbetet med hållbar utveckling var stort på skolan men då en av lärarna som startat upp arbetet 
slutat finns det inte längre samma driv kvar. Läraren menar också att i och med den nya 
läroplanen 2011 bromsades det dåvarande arbetet med hållbar utveckling upp och att man nu 
måste ge det tid att komma igång igen. 
 
4.3.3 Språk 
Båda lärarna i språk, Lärare 3 och 4 inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning. Lärare 3 
som undervisar i spanska och engelska tycker det är ganska enkelt att få in hållbar utveckling 
i undervisningen och i läroboken i spanska tillägnas två kapitel åt detta. Kapitlen handlar om 
turismen i Spanien och hur detta påverkar miljön med allt från flyg och utsläpp till vattenbrist 
på grund av vattning av golfbanor. Läraren försöker dock sprida ut innehåller av hållbar 
utveckling så att det innefattar mer än bara dessa två kapitel och lägger då till andra texter och 
nyheter som passar för det avsnitt de arbetar med. I engelskan upplever läraren att det är lite 
svårare då de läser mycket skönlitteratur så hållbar utveckling kommer inte in lika smidigt i 
litteraturen här. Men läraren försöker hitta texter som passar och även tidningsartiklar när de 
pratar om förhållanden i olika samhällen. Läraren anser sig även prata en hel del fritt om detta 
ämne genom att ha diskussioner om aktuella ämnen och menar att eleverna inte alltid behöver 
behandla detta ämne genom texter. Läraren ser sig själv mest ta upp den ekologiska aspekten 
och ibland även den sociala. Den ekonomiska faller bort ibland men läraren ser många 
möjligheter med att få in hållbar utveckling i undervisningen, men menar också att det kräver 
ett eget engagemang då det inte alltid sker naturligt. Läraren jobbar inte så mycket 
ämnesövergripande då det inte finns tid till det, men skulle vilja jobba mer med 
naturkunskapen och samhällskunskapen och göra temaveckor med hållbar utveckling. Läraren 
i engelska/spanska var den enda läraren som uttryckte att hon arbetar med hållbar utveckling 
för att hon vet att det ska finnas med även då hållbar utveckling som begrepp inte finns med i 
lärarens ämnesplaner. 

Den andra språkläraren i engelska/svenska, Lärare 4 var väldigt engagerad i detta ämne 
under vår intervju och fokuserade i stort sett bara på den sociala aspekten då hon ansåg att det 
är den viktigaste. Läraren menar att hur vi behandlar varandra är centralt för att få ett 
fungerande samhälle. Men även den ekologiska aspekten dyker upp ibland. Detta tar läraren 
upp mycket genom diskussioner både i grupp och helklass. Oftast är det något som kommer 
spontant genom nyheter eller andra händelser då det inte ingår särskilt mycket i litteraturen. 
Men läraren påpekar att det är ett viktigt ämne att få med i undervisningen då hon möter 
många elever som inte vet vad tillexempel källsortering är. Läraren är också mycket 
bekymrad över den nätmobbing som drabbar många unga och tycker inte att skolledningen 
många gånger tar detta på allvar. Läraren betonar att klasserna hon undervisar just nu har 
elever från många olika kulturer och religioner och att de sociala frågorna ofta kommer upp 
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bland eleverna. Därför väljer läraren att fokusera extra mycket på dessa frågor. Även den här 
läraren tar upp bristen på ämnesövergripande arbete och ser att detta skulle kunna vara en 
hjälp i att få med hållbar utveckling mer i undervisningen och även i en större kontext för 
eleverna. Förutom den egna undervisningen beskriver läraren att skolan ordnat temadagar där 
fokus har varit på miljö, återvinning och miljömärkningar. Läraren jobbar på att få ihop en 
temadag/vecka med fokus på sociala grupperingar, rasism och nazism då hon anser att det 
läggs för lite tid på detta. 
 
4.4 Ett viktigt begrepp i skolundervisningen? 
Det var en av lärarna som tvekade när jag ställde frågan om de anser att hållbar utveckling är 
ett viktigt begrepp att ha med i skolan. Läraren som tvekade är en av matematiklärarna, Lärare 
1 och menar att allt arbete som görs i skolan är viktigt och det är svårt att jämföra det och 
ställa det mot varandra. Läraren påpekar också att det finns en större problematik och mycket 
annat som behöver fokuseras på i just matematiken än att försöka få in hållbar utveckling. 
Läraren menar att hon som matematiklärare är ganska bunden till sitt ämne och att debatten 
runt matematikundervisningen just nu är ganska stor på skolan och även i samhället. Läraren 
menar att hon behöver fokusera på sitt centrala innehåll och att försöka få in hållbar 
utveckling som ligger utanför det centrala innehållet har väldigt låg prioritet, även om det står 
i den allmänna läroplanen. Läraren menar att det behövs en större anledning för att hon ska ta 
sig tiden till att leta uppgifter och anpassa undervisningen mot en hållbar utveckling, men 
säger också att det enda som krävs kanske är en spark i baken av skolledningen om skolan 
bestämmer sig för att satsa mer på detta. 

Alla de andra lärarna är överens om att hållbar utveckling är ett viktigt ämne som skolan 
borde lägga större vikt åt. Lärare 2 poängterade också att utmärkelsen skola för hållbar 
utveckling kan ha en stor roll i att engagera lärare och skolor att vilja arbeta mer med hållbar 
utveckling och läraren hoppas att det kan hjälpa fler skolor att komma igång och utveckla sitt 
arbete med detta. Alla lärare vill ha mer tid åt att kunna jobba ämnesövergripande och alla 
lärare vill få hjälp med att få in hållbar utveckling i undervisningen i form av utbildningar 
eller workshops. I dagsläget var det bara två av lärarna som fått utbildning i hållbar 
utveckling, Lärare 2 och 6. För en av dem hade det ingått i en liten del av lärarutbildningen 
och för den andra läraren hade skolan ordnat ett seminarium som denna deltagit i. Men Lärare 
5 påpekar tydligt att han inte vill ha en utbildning i vad just hållbar utveckling är för något, 
utan att det som behövs är konkreta tips på hur du kan planera in hållbar utveckling på ett 
smidigt sätt i undervisningen.  
 
4.5 Hållbar utveckling på SFI 
Min pilotintervju visade sig i efterhand inte skilja sig så mycket från intervjuerna med 
gymnasielärarna. I Lärare 6 beskrivning av hållbar utveckling är den ekologiska aspekten 
central där sopsortering, minska miljögifter och leva i balans med naturen finns med. Läraren 
nämner också den ekonomiska aspekten och skriver att vi inte ska överutnyttja jordens 
resurser. Generationsperspektivet finns också med i form av att kommande generation ska 
kunna få leva lika bra som vi.  
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Eftersom läraren själv är intresserad av hållbar utveckling försöker hon få med det i sin 
undervisning. Det sker då främst i form av olika texter. Läroböckerna de använder innehåller 
väldigt lite eller ingenting alls som går att koppla till hållbar utveckling. Läraren tycker det är 
synd och har ibland svårt att förstå upplägget av texterna i läroböckerna. Texterna är 
anpassade till elever som inte har svenska som modersmål, kanske är nyanlända och ska börja 
lära sig svenska. Problemet som läraren upplever med dessa böcker är att innehållet är väldigt 
torftigt. Texterna handlar egentligen inte om något. Det är ofta fiktiva personer som lever i en 
fiktiv värld och läraren anser att det hade varit bättre som texterna handlade om något mer 
relevant som också gör texterna mer intressanta. Läraren menar också att det är viktigt att få 
in tillexempel sopsortering då eleverna samtidigt håller på att lära sig att komma in i det 
svenska samhället. 

Läraren ser att det finns många möjligheter att få in hållbar utveckling i 
språkundervisningen och säger att det skulle vara väldigt enkelt om det bara fanns bra 
material. Det är svårt att skriva egna texter på så pass enkel svenska att det passar eleverna 
och det tar för mycket av planeringstiden. Läraren anser att det är ett viktigt ämne som skolan 
borde vara mer tydlig med och skulle gärna vilja ha mer utbildning och konkreta tips på hur 
hon kan få in hållbar utveckling i undervisningen. 

 
 

5. ANALYSDISKUSSION  
 

Här följer en analys och diskussion av resultatet där frågeställningar om lärarnas definition av 
begreppet, deras sätt att undervisa, engagemang, kunskap och erfarenhet diskuteras. Även det 
holistiska perspektivet på hållbar utveckling diskuteras vidare. 

 
5.1 Lärarnas definition ger problematik 
Hur de definierar begreppet hållbar utveckling skilde sig en del mellan de olika lärarna. Den 
ekologiska aspekten fick störst fokus medan den sociala och ekonomiska ofta kom i andra 
hand. Förutom hos en av lärarna som i stort sett bara fokuserade på den sociala. Det var 
mycket fokus på att källsortera, återvinna och att handla ekologiskt och mindre fokus på 
mänskliga rättigheter och ekonomisk hållbarhet. Här ser vi att en stor del av begreppet hållbar 
utveckling fortfarande kopplas till miljöundervisning vilket är i linje med den tidigare 
forskningen (Borg et al. 2012). Detta är en aning förvånande då båda de skolor som 
gymnasielärarna jobbar på har fått utmärkelsen skola för hållbar utveckling. För att få 
utmärkelsen ska alla lärare på skolan arbeta aktivt för att hållbar utveckling ska finnas med i 
undervisningen, men enligt mitt resultat verkar detta inte ske i den utsträckning det borde. Hur 
ska vi kunna uppnå en hållbar utveckling om lärarna inte känner till hela begreppets 
innebörd? Här kommer också problematiken med begreppet hållbar utveckling in. I denna 
uppsats har jag inte fokuserat på att analysera begreppet hållbar utveckling och dess alla 
definitioner, utan jag har fokuserat på FN:s definition som fastställdes 1987, samt hur hållbar 
utveckling uttrycks i styrdokumenten. Men det finns ändå en problematik med att begreppet 
har flera olika definitioner och att innehållet är upp till individen, eller att du väljer den 
definition som passar dig själv bäst. Jag anser att detta blir problematiskt i skolan, för hur ska 
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eleverna förstå vad hållbar utveckling innebär om alla deras lärare ser på hållbar utveckling på 
olika sätt? Här har styrdokumenten en nyckelroll då ämnesplanerna är något lärarna använder 
och ska använda, för att planera undervisningen. Detta blev extra tydligt hos 
matematiklärarna, där det centrala innehållet i ämnesplanen var det som fokuserades mest på. 
Det fanns även en stress hos lärarna att hinna med allt som det centrala innehållet innefattar 
och att lägga till något som ligger utanför detta hade väldigt låg prioritet. Jag vill därför se att 
hållbar utveckling blir tydligare i ämnesplanerna och tror att detta kan påverka lärarnas attityd 
till att undervisa i hållbar utveckling till det bättre. Vi kan också se att det finns ett glapp 
mellan de rekommendationer om utbildning för hållbar utveckling som finns med de svenska 
styrdokumenten. Enligt Agenda 21 och Hagadeklarationen ska hållbar utveckling finnas med i 
alla läroplaner och ämnesplaner för skolan, vilket i nuläget inte är fallet. Utbildning har visat 
sig vara en centralfråga och ska vi kunna nå en hållbar utveckling ser jag att detta måste 
åtgärdas, så att alla lärare och skolledningen arbetar mot samma mål. 

Alla lärarna var överens om att hållbar utveckling är ett viktigt ämne och jag fick 
uppfattningen att alla var beredda att införa hållbar utveckling i undervisningen bara de fick 
lite mer konkreta tips på hur detta kan gå till. Det var bara två av lärarna som fått utbildning i 
hållbar utveckling och jag kan förstå den matematiklärare som i nuläget inte hade med hållbar 
utveckling i undervisningen att det blir svårt att lägga till en ny komponent av undervisningen 
som du inte vet något om. Den här läraren kände heller inte till de tre aspekterna på hållbar 
utveckling och vid den skriftliga frågan uttryckte hon sig väldigt fåordigt jämfört med de 
andra lärarna. Är du inte intresserad av ämnet är sannolikheten stor att du inte kommer att 
lägga till det i din undervisning, speciellt om detta inte finns med i det centrala innehållet. 
 
5.2 Hållbar utveckling i undervisningen 
Alla lärarna utom en jobbade mer eller mindre aktivt med att få med hållbar utveckling i sin 
undervisning. Undervisningen i hållbar utveckling förekom även på lite olika sätt. De båda 
språklärarna använder sig mycket av diskussioner både i grupp och i helklass där aktuella 
ämnen tas upp. Dessa diskussioner kan vara både planerade och spontana. Detta stämmer 
även med den tidigare forskningen som visade att gruppdiskussioner är det vanligaste sättet 
att undervisa på när det kommer till hållbar utveckling (Borg et al. 2012). För läraren i 
spanska/engelska fanns det även två kapitel som handlade om hållbar utveckling i den lärobok 
de använder. Läraren använder sig också av andra texter i den mån det hinns med. Jag kan 
undra varför läroböckerna inte tar upp hållbar utveckling mer? Läromedlen är ett viktigt 
verktyg både för lärare och elever och både språk- och matematiklärarna uttryckte att det är 
svårt eller omöjligt att hinna med att skapa egna läromedel där hållbar utveckling ingår. 
Läraren på SFI menade också att många av deras texter inte handlade om något speciellt. Här 
ser jag en ypperlig chans till att få in hållbar utveckling i undervisningen. Jag är inte 
språklärare, men visst måste det gå att lära sig om naturen och samhället samtidigt som du lär 
dig ett språk? Ord måste få en betydelse och vad är bättre än att ta verkliga exempel?  

Läraren i ekonomi var enligt mig den lärare som var mest innovativ i sitt sätt att 
undervisa i hållbar utveckling. Genom uppgifterna får eleverna flera dimensioner på hållbar 
utveckling och de får möjlighet använda sin kreativitet för att lösa dem. Att rusta upp gamla 
saker för att sedan sälja vidare ser jag som en uppgift där alla tre aspekter på hållbar 
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utveckling kan involveras. Den ekologiska finns med då redan producerade produkter 
används vilket gynnar naturen, den ekonomiska då uppgiften visar att du kan göra en lika bra 
vinst på att sälja något vidare. Den sociala aspekten får du med om du dessutom pratar med 
eleverna om arbetsvillkor. Kanske kan de få ta reda på var produkten kommer ifrån från 
början och hur den har producerats, för att lyfta detta extra mycket. 

Matematiklärarna var de som involverade hållbar utveckling minst i sin undervisning och 
det sker i så fall i samband med genomgångar och räkneexempel. Detta är något läraren själv 
får skapa då läroböckerna inte innehåller hållbar utveckling. Detta ser jag som något som 
verkligen kan utvecklas. Den ekonomiska aspekten borde inte vara svår att få med, då 
ekonomi handlar om matematiska system. Men precis som en av matematiklärarna sa så 
känns matematikämnet ganska låst och öppnar inte upp för att ta med värdefrågor vilket blir 
ett problem. Här har vi en lång väg kvar att gå och jag anser att hållbar utveckling måste 
preciseras mer i ämnesplanerna för att lärare i tillexempel matematik, där det inte ingår 
naturligt, verkligen ska ta sig tid till att arbeta med detta. Men det kräver också att utveckla 
eller öppna upp matematikämnet. Detta går att forska vidare i och jag hade gärna träffat fler 
matematiklärare för att få höra deras åsikter och se hur de jobbar med detta.  
 
5.3 En holistisk syn- utvecklande eller begränsande? 
Under mina intervjuer kom även diskussionen med det holistiska synsättet upp. Läraren i 
ekonomi menade att det bästa kanske inte är att blanda in för många ämnen utan att utveckla 
arbetet där det går bra. Lärarna uttryckte även en svårighet med att få med alla tre aspekter. 
De internationella dokument som ligger till grund för arbetet med hållbar utveckling i skolan 
som Agenda 21 och Hagadeklarationen uttrycker att vi ska ha med det holistiska perspektivet 
på hållbar utveckling i alla ämnen och på alla nivåer, annars är det inte hållbar utveckling vi 
pratar om. Men jag kan förstå den debatt som finns om det verkligen är rätt väg att gå. För 
mig som blivande gymnasielärare i geografi är det självklart att ta med alla tre aspekter då 
dessa är en del av geografiämnet. Men för en matematiklärare kan jag förstå att det blir svårt 
att integrera tillexempel mänskliga rättigheter när man arbetar med ekvationer, samtidigt som 
mer verkliga räkneexempel skulle kunna vara en väg att gå, vilket även en av 
matematiklärarna påpekade. Men behöver alla lärare hela tiden ha med de tre aspekterna för 
att eleverna ska förstå begreppet hållbar utveckling? Går det att dela upp arbetet mellan 
lärarna och se skolan som ett pussel där alla lärare bidrar med varsin pusselbit? Kanske, 
kanske inte. Delar vi upp arbetet försvinner den helhetssyn som behövs för att förstå hur allt 
hänger ihop. Alla faktorer påverkar varandra och vi kan inte bortse från någon av aspekterna. 
Samtidigt som det kan bli en belastning för lärarna att införa alla tre aspekter i sin 
undervisning. Studier har visat att vissa lärare inte känner att deras ämne har något alls med 
hållbar utveckling att göra. Så om alla lärare i alla ämnen och på alla undervisningsnivåer ska 
ha med hållbar utveckling i sin undervisning, måste det bli tydligt för lärarna på vilket sätt 
detta ska ske. Utifrån mina intervjuer kan jag se att det i dagsläget inte är så. Alla lärarna 
tycker att det är viktigt, men förutom det arbete de gör idag vet de inte hur de ska gå till väga 
för att få med mer hållbar utveckling i sin undervisning. Detta ser jag också har att göra med 
hur lärarna ser på hållbar utveckling som begrepp. Är det något läraren känner att de måste 
lägga till i sin undervisning, eller ser de det som ett begrepp som redan finns där? Ser de, de 
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tre aspekterna som tre separata ämnen och att det är ett begrepp de måste lägga till ytterligare 
i sin undervisning, kan det säkerligen kännas som en belastning. Ser de däremot hållbar 
utveckling som en enhet där alla tre aspekter är beroende och påverkar varandra blir det inte 
lika svårt.  

Som det går att läsa i teoriavsnittet där delar av ämnesplanerna plockats ut finns det 
många olika sätt att integrera hållbar utveckling. Det är också här jag ser att problemet ligger. 
Lärarna behöver utbildning om hur de kan arbeta med hållbar utveckling och precis som 
läraren i ekonomi sa så måste vi låta det ta tid. Kanske kan man tycka att tio år borde ha räckt, 
och visst har det hänt mycket, men vi behöver nog en uppgradering och en fortsättning på 
dekaden för utbildning för hållbar utveckling för att det ska bli en lika självklar del av 
undervisningen som tillexempel Agenda 21 och Hagadeklarationen menar att det ska vara. 
 
5.4 Engagemang, kunskap och erfarenhet 
Som det går att läsa i teoriavsnittet är det några studier som visar att det ofta krävs ett eget 
engagemang av lärarna för att undervisningen i hållbar utveckling ska bli lyckad. Detta blev 
också min uppfattning efter intervjuerna. Det var tydligt att de lärare som själva har ett 
intresse för hållbar utveckling också försökte involvera det i sin undervisning även fast 
begreppet inte finns med tydligt i ämnesplanerna. För den matematiklärare som inte kände till 
så mycket om hållbar utveckling var det heller inte så intressant att föra in hållbar utveckling i 
undervisningen. 

Hur lärarna själva definierade begreppet påverkade också deras innehåll av hållbar 
utveckling i undervisningen. Den lärare som bara fokuserade på den sociala aspekten i sin 
definition fokuserade också mest på den i sin undervisning. De lärare som fokuserade mest på 
den ekologiska aspekten var också de som såg hållbar utveckling mer som miljöundervisning. 
Här kan jag undra om detta beror på brist på kunskap om de andra aspekterna? Alla de 
intervjuade lärarna har varit yrkesverksamma i skolan under dekaden för undervisning för 
hållbar utveckling. Två av lärarna var med när dekaden startade, de andra började arbeta som 
lärare under dekaden. Den lärare som arbetat längst har varit yrkesverksam i 42 år och var 
också den lärare som kände till dekaden bäst. Den lärare som arbetat näst längst har varit 
yrkesverksam i 13 år och var den lärare som var mest aktiv i arbetet med utmärkelsen skola 
för hållbar utveckling. Kanske har det betydelse att ha varit med från början än att ha kastats 
in mitt i perioden? Två av lärarna berättade att de varit föräldralediga och därför missat en del 
arbete med utmärkelsen skola för hållbar utveckling. Enligt kriterierna ska alla lärare 
engageras i arbetet vilket vi här märker inte sker i den utsträckning det borde. Ansvaret för att 
utbilda för hållbar utveckling ligger inte enbart på lärarna. Skolledningen har en viktig roll 
med att informera och involvera nya lärare i arbetet och se till att skolan uppfyller alla de 
kriterier som utmärkelsen skola för hållbar utveckling kräver. En av matematiklärarna 
påpekade att det kanske krävdes en liten spark i rätt riktning för att hon skulle intressera sig 
mer för hållbar utveckling. Jag vill inte kritisera eller ifrågasätta dessa skolors arbete med 
hållbar utveckling då jag endast intervjuat ett fåtal av lärarna på skolorna. Men då det bara var 
en av dem som var engagerad i arbetet skapar det ändå en del funderingar om hur arbetet på 
skolorna går till.  
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En annan fundering som dök upp i och med intervjun med Lärare 5 var att mycket av det 
arbete som sker med hållbar utveckling i skolan, kanske sker lite omedvetet. Detta kom upp 
under intervjun då läraren först inte ansåg sig själv undervisa särskilt mycket i hållbar 
utveckling, men när läraren beskrev sitt arbete insåg läraren att ganska mycket gick att koppla 
till hållbar utveckling. Detta var extra intressant då det var med en av matematiklärarna, då 
det visade sig vara extra svårt att få in hållbar utveckling i matematiken. Eftersom begreppet 
hållbar utveckling innehåller så mycket, så behandlar säkert lärarna många fler frågor som rör 
hållbar utveckling än de tror. Kanske behöver vissa lärare bara få grepp om de tre aspekterna 
och därmed bli mer medvetna om sitt redan nuvarande arbete med hållbar utveckling. Genom 
detta kanske det inte längre känns lika svårt att involvera hållbar utveckling i undervisningen. 
 
5.5 Slutord 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det krävs ett engagemang från lärarnas sida för att hållbar 
utveckling ska finnas med i en större utsträckning. Problemet ligger inte i att få med 
begreppet överhuvudtaget då alla intervjuade lärare ansåg att det är ett viktigt begrepp. 
Problemet ligger i att få med det holistiska synsättet på hållbar utveckling, då många av 
lärarna endast fokuserade på en del av begreppet, samt att alla lärare definierade begreppet 
olika. Det behövs utbildning och att begreppet hållbar utveckling klargörs och blir mer 
framträdande i styrdokumenten. För att nå en hållbar utveckling måste vi hjälpas åt, engagera 
och inspirera varandra för att inte äventyra kommande generationers framtid. 
 
 
6. Vidare forskning 

 
Denna studie har gjorts i liten skala med 6 lärare inklusive pilotintervjun. Lärarna jobbar på 2 
olika skolor, samt på SFI, i en och samma kommun. Därför kan inga generella slutsatser dras 
utifrån resultatet. Det vi ändå kan se är att delar av resultatet stämmer överens med den 
tidigare forskning som gjorts inom området. Arbetssätten är lika, lärarna upplever att det är 
svårt eller att de inte riktigt vet hur de ska få in arbetet med hållbar utveckling i 
undervisningen och att det kräver ett eget engagemang från lärarnas sida. Båda de skolor som 
gymnasielärarna jobbar på har fått utmärkelsen skola för hållbar utveckling och det skulle 
vara intressant att jämföra om det finns någon skillnad på hur lärare jobbar med hållbar 
utveckling på skolor som inte har fått utmärkelsen. Det skulle också vara intressant att 
undersöka vidare hur hållbar utveckling yttrar sig i fler av ämnena i gymnasieskolan och se 
om det finns några större skillnader på hur lärarna i dessa ämnen arbetar med hållbar 
utveckling. 
För att få ett mer storskaligt och generellt resultat hade det också varit intressant med en 
enkätstudie där både lärare, rektorer och annan skolpersonal deltar för att få en större bild av 
deras uppfattning av begreppet hållbar utveckling. 
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