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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver en studie vars syfte har varit att undersöka vilka 
utmaningar och möjligheter som finns med att på ett systematiskt sätt arbeta 
för att främja ett lärande för hållbar utveckling vid LiU. Vår utgångspunkt har 
varit universitetskanslerämbetets tematiska utvärdering från 2017 av läro-
sätenas arbete med att främja en hållbar utveckling genom sina utbildningar. 
Vi har genomfört en studie med programansvariga vid utbildningar som ges 
vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI varav en del på 
filosofisk och andra på teknisk fakultet. Dels har vi gått igenom utbild-
ningsplanerna för programmen, dels har vi genomfört en enkätundersökning 
och en uppsättning fokusgruppsdiskussioner med programansvariga.  

Ett mindre antal av programmen och specifikt civilingenjörsutbildningen i 
Energi, Miljö & Management (EMM) har i utbildningsplaner referenser till 
specifika mål för en hållbar utveckling som man avser förbereda sina stu-
denter att kunna bidra till. De flesta programs primära fokus ligger dock på 
anställningsbarhet för sina studenter. Från enkäten och fokusgruppsdiskus-
sioner har vi förstått att det för många programansvariga har varit det första 
tillfället de fått att fundera över hur deras utbildningar eventuellt bidrar till 
att förbereda studenter för att hantera utmaningar kopplade till en hållbar 
utveckling. I våra resultat märks också en tydlig ambivalens och tveksamhet 
inför både vad man gör just nu, vad man vill göra och vilken sorts drivkrafter 
och styrning man önskar i det arbetet. Flera programansvariga hävdar å ena 
sidan att begreppet är svårdefinierat, men att man å andra sidan är säker på 
att man arbetar i en riktning som gör att utbildningarna bidrar till att främja 
en hållbar utveckling. Man hävdar att en del lärare vid de egna programmen 
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kan sakna kompetens att hantera problem med flera dimensioner, men anser 
samtidigt att de egna lärarna har den kompetens som behövs för utbildnings-
programmen. Man ser positivt på studenters och externa finansiärers önske-
mål om förändringar av utbildningarna, men är samtidigt tveksam till många 
av de sätt som LiU skulle kunna använda för att stödja arbetet med för-
ändringar.  

Baserat på vår analys av programansvarigas respons och universitetskanslers-
ämbetets rekommendationer ger vi avslutningsvis rekommendationer för 
fortsatt arbete med frågan om lärande för hållbar utveckling på LiU. 
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Bakgrund 

Enligt den svenska Högskolelagen ska svenska lärosäten ”främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäk-
ras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” 
(Högskolelagen, kap. 1, paragraf 5). Trots att man sällan hör någon argu-
mentera emot vikten av en hållbar utveckling, arbetar endast en fjärdedel av 
svenska lärosäten systematiskt med att implementera lärande för hållbar 
utveckling vid sina utbildningar och Linköpings universitet är ett av de 
lärosäten vars ”process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är 
i behov av utveckling” (UKÄ, 2017:11). Med anledning av detta beviljades vi 
medel från Didacticum vid Linköpings universitet för att göra en översyn av 
hur utbildningsprogram vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell 
utveckling (IEI) vid Linköping Universitet integrerar lärande för hållbar ut-
veckling. Genom en sådan översyn vill vi bidra med bättre kunskaper om de 
utmaningar och möjligheter för att jobba med lärande för hållbar utveckling 
som programansvariga vid dessa utbildningsprogram upplever. Genom detta 
kan vi också bidra till ökade möjligheter att bistå med relevant stöd i det fort-
satta arbetet med att integrera lärande för hållbar utveckling.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter att på ett systema-
tiskt sätt arbeta med lärande för hållbar utveckling som programansvariga för 
utbildningsprogram vid IEI upplever. 

• Hur integreras mål för lärande för hållbar utveckling i programmens 
utbildningsplaner? 

• Hur arbetar man idag med lärande för hållbar utveckling vid berörda 
utbildningsprogram? 

• Vilka ytterligare insatser behövs för att programansvariga ska kunna 
vidareutveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling på sina 
respektive program?  
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Tidigare forskning om lärande för hållbar utveckling 

Det finns ett antal rapporter som har pekat på behovet av förändringar inom 
högre utbildning för att utbilda studenterna vid dessa till att kunna bidra till 
en hållbar utbildning. Redan i den offentliga utredning som gjordes 2004 
(SOU, 2004:104, s. 73) beskrivs hur det är nödvändigt att: 

• utbildningen behandlar ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden och förlopp integrerat med stöd av ämnesövergripande 
arbetssätt,  

• att målkonflikter (dilemman) mellan olika intressen klarläggs,  
• att innehållet bör spänna över olika tidsperspektiv, med fokus både på 

globala fenomen och lokala frågor,  
• att demokratiska lärandeformer bör användas, 
• att verklighetsnära problem används med täta kontakter med natur 

och omgivande samhälle, 
• att studenterna får träna på problemlösning, kritiskt tänkande och 

utvecklar förmåga att agera, samt 
• att både processerna och produkterna vid utbildningen är viktiga. 

 
Ovanstående beskrivning av kännetecknen för lärande för hållbar utveckling 
återfinns också i ett antal vetenskapliga artiklar inom fältet, t.ex. hos Stables 
& Scott (2002), Wiek, Withycombe och Redman (2011) och Wals (2012). 
Gemensamt för ovanstående punkter är att de kräver förändringar av utbild-
ningar, då många utmaningar som studenter behöver hantera kräver nya 
typer av förmågor och också nya pedagogiska metoder. Det har lyfts fram av 
bland andra O’Brien et al. (2013) att det är nödvändigt med mer grund-
läggande reformer av högre utbildning för att åstadkomma större samhälls-
förändringar och långsiktigt hållbara samhällen. Även efter FN:s årtionde för 
lärande för en hållbar utveckling (2005-2014) kämpar dock många högskolor 
med att omsätta de slutsatser som dragits i meningsfulla förändringar av 
utbildningar. Det finns visserligen många goda exempel på initiativ på 
programnivå och kursnivå (se exempelvis WWF, 2008), och en del lärosäten 
har arbetat systematiskt med att integrera lärande för hållbar utveckling 
genom utbildningsprogram (se exempelvis UKÄ, 2017b), men fortfarande 
upplever många att det innebär flera olika utmaningar att ställa om 
utbildningar så att de verkligen leder till att studenter har förmåga och vilja 
att engagera sig i de stora samhällsutmaningarna.  

Man kan göra skillnad på undervisning som syftar till att skapa medvetenhet 
om hållbarhetsproblem, men som inte i sig leder till någon förändring hos 
studenter och undervisning som syftar till att engagera studenter i att själva 
söka arbeta med de större samhällsutmaningar vi står inför. Vare och Scott 
(2007) benämner dessa två förhållningssätt för ESD1 och ESD2 (Education 
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for Sustainable Development). ESD 1 innebär att informera om hållbarhets-
problem och vad som orsakar dem med målet att lösa dem genom tekniska 
åtgärder och lagstiftning. Hållbarhets-problemen brukar inom ESD1 främst 
beskrivas som miljömässiga och utgångspunkten är att fungerande ekosystem 
är nödvändiga förutsättningar för att mänskliga samhällen ska kunna exis-
tera. ESD2 handlar snarare om att vi genom lärande om hur världen fungerar 
kan förstå hur vi människor uppfattar vad som är problem att lösa (immig-
ration, arbetsbrist, lika rättigheter eller klimatförändringar). Målet här är att 
förändra attityder och skapa vilja till förändring hos individer. Den utbildning 
som utgår från ESD1 har enligt Vare & Scott (2007) kritiserats för att den inte 
nödvändigtvis leder till förändringar i beteenden eller attityder då man enbart 
får lära sig om problemen utan att samtidigt engageras i sätt att hantera dem 
såväl personligt som professionellt. Att lära för långsiktigt hållbara samhällen 
innebär bland annat att man ställer upp mål som handlar om att utveckla eget 
engagemang, förstå känslor, attityder och större strukturer som vi måste 
hantera och förändra. Ett mått på framgångsrik utbildning handlar då om hur 
man bidrar konstruktivt till långsiktiga förändringar efter genomgången 
utbildning. Notera att det inte handlar om likriktning av åsikter kring konk-
reta lösningar på problem, däremot ett ansvarskännande på motsvarande sätt 
som formuleras för ingenjörsutbildningar i examensordningen där en ingen-
jör förväntas ta ansvar för att teknik som utvecklas tjänar samhällets mål om 
en långsiktigt hållbar utveckling. Ett sådant ansvarskännande stämmer 
överens med förhållningssättet som eftersträvas inom ESD2.  

Oavsett vilket förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling som man 
utgår ifrån behöver involverade lärare lära sig om nya ämnen och prova både 
ny pedagogik och att samarbeta över ämnesdiscipliner med andra lärare 
(Barth & Rieckmann, 2012). Likaså behöver kurser förläggas till verkliga 
miljöer i större utsträckning för att låta studenter träna på verkliga problem 
(Fadeeva et al., 2010). Begreppet hållbar utveckling behöver också göras kon-
kret och relevant för studenter i deras framtida yrkesroll. 

För att åstadkomma förändringar inom akademin har olika typer av stöd och 
styrning provats. Ett antal exempel beskrivs av UKÄ (2017a). En del högskolor 
gör märkningar av utbildningsprogram eller kurser (t.ex. 
hållbarhetsmärkningen av kurser och program vid Göteborgs universitet). 
Andra lärosäten utvecklar gemensamma verktygslådor för lärare (t.ex. KTH), 
har högskolepedagogiska kurser (t.ex. Linnéuniversitetet) och ger rådgivning 
och stöd via centrala, högskolepedagogiska, centra (t.ex. Uppsala universitet). 

 

https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Instruktioner+f%C3%B6r+medarbetare/hallbarhetsmarkning
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Metod 

Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling är en undervis-
ningstung institution med 14 olika utbildningsprogram på kandidat- och 
masternivå, åtskilliga fristående kurser och omfattande undervisningsin-
satser i form av undervisningsmoment på program vid andra institutioner vid 
LiU. Det är också en ”delad” institution där några avdelningar och utbild-
ningsprogram tillhör filosofiska fakulteten och andra tekniska fakulteten. 
Sammantaget innebär detta en bredd med avseende på den innehållsmässiga 
variationen i utbildningsprogrammen där ett antagande från vår sida har varit 
att vissa utbildningsprogram finner det lättare att integrera lärande för 
hållbar utveckling och därför har kommit längre i detta arbete än andra. Det 
innebär också att utbildningsprogrammen, genom de olika sätt på vilka 
filosofisk respektive teknisk fakultet arbetar med styrning av sina program, 
har olika förutsättningar för att integrera lärande för hållbar utveckling. 
Således bedömde vi att just utbildningsprogrammen vid IEI skulle vara 
särskilt relevanta för att belysa våra frågeställningar. Följande utbildnings-
program ingår i vår studie: 

• Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning 
• Affärsjuridiska programmet 
• Civilekonomprogrammet  
• Civilingenjörsprogrammet i Design och produktutveckling 
• Civilingenjörsprogrammet i Energi, miljö och management  
• Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi 
• Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik 
• Internationella civilekonomprogrammet  
• Masterprogrammet i Computational Social Sciences 
• Masterprogrammet i IT och Management 
• Masterprogrammet i Nationalekonomi 
• Masterprogrammet International and European Relations 
• Masterprogrammet Strategy and Management in International 

Organizations (SMIO) 
• Politices kandidatprogrammet 

 
Inledningsvis granskade vi utbildningsplanerna för samtliga ovan nämnda 
program med fokus på respektive programs syfte och programmål så som de 
uttrycks i kunskapsmål samt färdigheter och förhållningssätt. Programmålen 
ställdes i relation till de 17 hållbarhetsmål som FN har formulerat i Agenda 
2030 (UN, 2017 – jämför utgångspunkten i UKÄ, 2017) och ett antal färdig-
hetsmål för lärande för hållbar utveckling som har identifierats i tidigare 
forskning. I vår granskning utgick vi från kompetensmål som identifierats 
som centrala för ett lärande för hållbar utveckling i tidigare litteratur och 
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använts i tidigare studier av bland andra Wiek et al. (2011). Utbildnings-
planerna granskades med avseende på i vilken utsträckning de explicit 
nämnde kunskapsmål och förmågor som brukar kopplas till att lära för en 
hållbar utveckling. Vi genomförde först dessa granskningar var för sig och 
jämförde därefter våra analyser. 

Parallellt med granskningen av utbildningsplaner skickades en enkät till 
samtliga programansvariga (i fallet med programmen från teknisk fakultet 
skickades enkäten till ordförande i programnämnden där programmet ingår 
– fortsättningsvis refererade till som programansvariga). Frågorna i enkäten 
berörde bl.a. programansvarigas syn/definition på begreppet hållbar 
utveckling, deras motivation till att arbeta med lärande för hållbar utveckling, 
på vilket sätt studenter vid deras program kan tänkas bidra till hållbar 
utveckling samt läraktiviteter och progression. Det fanns frågor med både 
fasta och öppna svarsalternativ (se bilaga 2). På frågorna med fasta svarsalter-
nativ fanns det möjlighet att ange flera svar. Totalt svarade åtta program-
ansvariga på enkäten.   

I samband med att enkäten skickades ut, bjöds de programansvariga också in 
till diskussion i fokusgrupper. Totalt genomfördes tre fokusgruppsdiskus-
sioner som kretsade kring liknande frågor som vi ställt i enkäten men med 
stor möjlighet att styra samtalet utifrån de aspekter som program-ansvariga 
valde att lyfta fram. Varje fokusgrupp var sammansatt av programansvariga 
för fyra-sex program (i ett par fall hade två program samma program-
ansvarig). Vi satte ihop fokusgrupperna för att få så stor variation mellan 
programmen som möjligt (med avseende på innehåll och huruvida de till-
hörde filosofisk eller teknisk fakultet), för att möjliggöra erfarenhetsutbyte 
mellan program-ansvariga i samband med diskussionerna. Ett sådant för-
farande kan även bidra till att möjliggöra för deltagarna att reflektera kring 
fenomenet utifrån flera perspektiv och infallsvinklar (Wibeck et al., 2007). 
Totalt deltog nio programansvariga i fokusgrupperna. Sju av dessa program-
ansvariga hade även besvarat enkäten. 

Nedan presenterar vi resultaten från studiens olika delar, dvs. granskningen 
av utbildningsplaner i relation till färdighetsmål som tidigare forskning har 
identifierat för lärande för hållbar utveckling, enkätsvaren samt avslutnings-
vis resultaten från fokusgrupperna. 

Hållbar utveckling som en del av utbildningsplaner 

Inledningsvis kan vi konstatera att alla tre civilingenjörsprogram som ingår i 
vår studie hade skrivit in hållbarhetsmål i sina utbildningsplaner. Utbild-
ningsplanerna för civilingenjörsprogrammen följer en mall och därför ut-
trycktes dessa mål på liknande sätt för samtliga utbildningsprogram: ”En 
I/DPU/LiTH-ingenjör tar ansvar för teknikens roll i samhället med avseende 
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på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling”. Dessa utbildnings-
planer uttrycker alltså ett mål med tydlig koppling till samtliga tre dimen-
sioner av begreppet hållbar utveckling. I två av fallen säger de dock inget om 
kunskapsmål kopplade till hållbar utveckling. Det gör däremot utbildnings-
planen för civilingenjörsprogrammet Energi-Miljö-Management. En civil-
ingenjör som examineras från det programmet ska ha ”goda kunskaper om 
hur produkter, processer och tjänster skall utformas för att möjliggöra ett 
långsiktigt hållbart utnyttjande av naturresurser”. Fokus i detta kunskapsmål 
ligger på den miljömässiga hållbarheten men inkluderar inte social och 
ekonomiska aspekter. Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik gav i 
sin utbildningsplan inte uttryck för mål kring hållbar utveckling på samma 
tydliga sätt som civilingenjörsprogrammen. Däremot framgick det att 
”utbildningen skall ge kännedom om sambandet mellan den naturveten-
skapliga och tekniska utvecklingen och människans livsmiljö”.  

De utbildningsprogram på IEI som är knutna till filosofisk fakultet har inga 
tydliga hållbarhetsmål formulerade i sina utbildningsplaner. Däremot finns 
det i de flesta av dessa utbildningsplaner ett mål kopplat till etik och mänsk-
liga rättigheter. Det står: ”För [examen] skall studenten visa förmåga att inom 
det valda [området] göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskap-
liga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete”. Det är möjligt att etiska överväganden, av en del program-
ansvariga, ses som liktydiga med hållbarhetsöverväganden och att man där-
med menar att ett hållbarhetsperspektiv är integrerat. Det finns visst grund 
för ett sådant påstående i de fokusgruppsdiskussioner som genomfördes där 
enskilda programansvariga hävdade att frågan om hållbarhet till syvende och 
sist är en fråga om etik (se nedan). Vi noterar också att ett par av ovan nämnda 
program i sina utbildningsplaner, under rubriken ”mål”, ordagrant har 
återgivit text som återfinns i Högskolelagens första kapitel, femte paragraf, 
där även hållbarhetsmålet anges – dock utan att ta med just hållbarhetsmålet.  

Hållbarhetsmål och förmågor för att kunna nå dem i utbildningsplaner 

Så som tidigare har framgått så ställde vi målen i utbildningsplanerna i rela-
tion till de 17 utvecklingsmål som finns uttryckta i Agenda 2030 (se bilaga 1 
för samtliga mål). Ingen utbildningsplan hade på ett tydligt sätt plockat upp 
något av de 17 mål som återges i Agenda 2030. Däremot kan man tänka sig 
att flertalet program, givet sin inriktning, potentiellt kan bidra till utbildning 
av yrkesverksamma som på ett tydligt sätt kan jobba med ett eller flera av de 
17 målen, under förutsättningar att detta görs medvetet under utbildningarna. 
Exempelvis är det rimligt att anta att en civilingenjör som har utexaminerats 
från programmet Energi-Miljö-Management, som har en tydlig inriktning 
mot energisystem, kan bidra till utvecklingsmål sju: ”Säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla”. 
Likaså är det rimligt att anta att utbildningar av civilekonomer har möjlighet 
att utformas för att genom sina kunskaper bidra till mål åtta: ”Verka för 
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varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla” eller att någon som har 
tagit examen från ett statsvetenskapligt program skulle kunna bidra till mål 
16: ”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.” I samtliga 
fall bygger dock sådana antagande på att man också har kunskap om t.ex. de 
målkonflikter som kan uppkomma mellan miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet, och att programmet medvetet arbetar med att utveckla alla de 
kompetenser och förhållningssätt som i så fall krävs.  

Vi kan vidare konstatera att i de utbildningsplaner som inkluderade kursbe-
skrivningar (gäller de program som finns på filosofiska fakulteten) fanns det 
exempel på enstaka kurser som hade tydlig koppling till hållbarhet och/eller 
något av de mål som nämns i Agenda 2030. Det innebär att även om 
programmet i sin helhet inte har kunskapsmål kopplade till hållbarhet så kan 
det finnas enstaka kurser på programmen som på ett mycket tydligt sätt 
behandlar hållbarhetsproblematiker. Ett par exempel på detta är kurserna 
”Ojämlikhet och segregering” (Computational Social Sciences), och ”Sustain-
able business” (de båda Civilekonomprogrammen). I vissa fall är dessa kurser 
valbara vilket i praktiken innebär att en del studenter under sin utbildning 
kommer möta kurser med tydliga hållbarhetsperspektiv medan andra 
studenter kan genomföra hela sin utbildning utan att göra detta. Denna 
slutsats bekräftas i vissa fall även i de fokusgrupper som vi har genomfört.  

Vi valde även att titta på hur de olika utbildningsplanerna förhöll sig till 
kompetensmål som har identifierats som viktiga för att så småningom kunna 
bidra till hållbar utveckling inom forskningen om lärande för hållbar 
utveckling. De kompetensmål som vi har utgått ifrån återfinns bland annat i 
UKÄ:s tematiska utvärdering (2017a:47-48) samt i den vetenskapliga 
litteraturen hos bland andra Wiek et al. (2011): 

1. Förstå samhällsutmaningar kopplade till behoven för en hållbar 
utveckling. 

2. Förstå vad som orsakat ohållbara samhällssystem, speciellt i 
relation till teknik. 

3. Förstå gränssnittet mellan det egna professionsområdet, 
ekologiska, ekonomiska och sociala system. 

4. Förmåga att föra dialog med personer som har olika 
ämnesmässiga kompetenser vid problemlösning. 

5. Förmåga att byta perspektiv tidsmässigt, kulturellt och geografiskt 
vid problemlösning. 

6. Förmåga att identifiera större sociotekniska system, deras 
komponenter och gränser och orsakssamband. 

7. Förmåga att reflektera över den egna yrkesrollen och det ansvar 
man har i sin yrkesroll i arbetet mot en hållbar utveckling. 
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8. Förmåga att delta i och underlätta deltagande i demokratisk 
problemlösning. 

9. Vilja att förändra samhällsstrukturer och egna beteenden i syfte att 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. 

10. Utvecklad etisk bedömningsförmåga av mänskliga och 
professionella aktiviteter. 
 

Civilingenjörsprogrammen lyfter på ett tydligare sätt och i större omfattning 
fram kompetensmål som ligger i linje med de mål som tidigare forskning har 
identifierat än övriga utbildningsprogram och framförallt lyfter de fram mål 
ett och tre, dvs. de mål som också nämner hållbar utveckling (1) och de tre 
dimensioner som utgör hållbar utveckling (3). T.ex. formuleras i utbildnings-
planerna för civilingenjörsprogrammen att en civilingenjör i planering, 
utveckling och drift av produkter, system och tjänster ska ta hänsyn till 
”samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling”. Likaså går att läsa att en civilingenjör från något av ovan nämnda 
program kan ta ”ansvar för teknikens roll i samhället med avseende på 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling”. Därmed inte sagt att 
studenter som utexamineras från något av övriga program som ingår i vår 
granskning inte skulle kunna utveckla motsvarande förmågor men de 
formuleringar som återfinns i övriga utbildningsplaner är inte lika tydligt 
kopplade till hållbar utveckling. T.ex. anges i utbildningsplanen för bl.a. 
masterprogrammen i Nationalekonomi respektive International and Euro-
pean Relations att studenten ska ha ”förmåga att kritiskt och systematiskt 
integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer”. 

Övriga kompetensmål ovan återfinns i flertalet utbildningsplaner. T.ex. lyfter 
12 av 14 utbildnings-planer förmåga att kommunicera med andra profes-
sioner i tal och skrift (mål 4) och de flesta utbildningsplaner lyfter också på 
ett eller annat sätt vikten av att kunna byta perspektiv. Inte minst möjligheten 
till utlandsstudier som finns i några av programmen kan tänkas bidra positivt 
till sådan förmåga som beskrivs i kompetensmål fem ovan. Kompetensmål sex 
som lyfter ”förmåga att identifiera större sociotekniska system, deras 
komponenter och gränser och orsakssamband” berörs explicit i utbildnings-
planerna för samtliga ingenjörsprogram (inkluderat högskoleingenjör i 
maskinteknik) då systemtänkande utgör en grund i dessa program. T.ex. i 
utbildningsplanen för civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi där 
det uttrycks på följande sätt: ”förmåga att använda systemtänkande för att 
modellera, analysera och utveckla tekniska system och processer […] kunna 
definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem 
och beskriva samverkan mellan dessa samt göra prioriteringar och av-
vägningar”. Flera av programmen lyfter i sina utbildningsplaner också för-
mågan att reflektera över sin egen yrkesroll. Här är det programmen som 
finns inom filosofisk fakultet som gör detta tydligast. T.ex. formuleras det i 
utbildningsplanen för IT och Management på följande sätt: ”En reflekterande 
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praktiker är en vidsynt, analytisk, ansvarstagande, etisk och lärande föränd-
ringsagent” och i utbildningsplanen för masterprogrammet Strategy and 
Management in International Organizations (SMIO) lyfter man vikten av att 
individen tar ansvar för hur hen använder sin kunskap. Genom denna typ av 
formuleringar kan man också tänka sig att ett av målen är att utveckla en 
”etisk bedömningsförmåga av mänskliga och professionella aktiviteter”. Inget 
av programmen lyfter i sin utbildningsplan kompetensmål åtta eller nio.  

 

Enkätsvaren 

Enkäten (se bilaga 2) skickades ut till samtliga programansvariga. Vi fick svar 
från 9 program-ansvariga som tillsammans ansvarade för 12 av utbildnings-
programmen vid IEI. En av de programansvariga deltog i två studier (en om 
utbildningar vid IEI och en nationell om programansvariga vid civilingen-
jörsprogram) med väldigt likartade frågor och den personens svar har ma-
nuellt förts över av en av författarna från den nationella enkäten till den vi 
redovisar i innevarande rapport. I enkäten fick programansvariga besvara 
frågor om hur de själva tänkte kring begreppet hållbar utveckling, vilka mål 
de satte upp för sina utbildningar och hur konkret de arbetade med målen, 
samt vad de tänkte kring styrning av utbildningarna. Nedan presenteras 
svaren från enkäten – först med fokus på begreppet hållbar utveckling och 
vilken motivation programansvariga känner för att jobba med denna fråga 
och därefter med fokus på hur de jobbar med lärande för hållbar utveckling 
på respektive utbildningsprogram.  

Begreppet hållbar utveckling och motivationen att jobba för 
det 

Den första frågan i enkäten var en öppen fråga där de programansvariga 
ombads att med egna ord beskriva vad de lägger i begreppet hållbar utveck-
ling. Fyra programansvariga hänvisade till de tre delarna ”social, ekonomisk 
och miljömässigt” hållbar utveckling och visar därmed att de uppfattat att 
hållbar utveckling innehåller flera dimensioner. I fyra av svaren förs dock 
andra begrepp och dimensioner in – begrepp som också avspeglar de pro-
gramansvarigas egna bakgrund och möjligen antyder att en dimension av 
hållbar utveckling sätts framför de andra. Följande utgör exempel på detta: 
”de korrekta alternativkostnaderna för samtliga resurser som används i 
dag och i framtiden beaktas”, ”en hållbar kunskap”, ”jag anser att det även 
passar in på organisatoriska (och andra) frågor” eller ”jag lägger även in 
CSR”. Fyra av svaren hänvisar till hållbar utveckling på ett sätt som visar att 
man ser hållbar utveckling som kopplad till enbart miljömässig hållbarhet 
men inget av svaren utvecklar eller exemplifierar vad detta inbegriper. Fyra 
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av svaren tar upp att en långsiktigt hållbar utveckling ska ta hänsyn till ”mer 
än bara kortsiktiga vinster”. Ingen av de svarande tar upp perspektiv som in-
kluderar annat än ett fokus på människor och samhällen. Till exempel saknas 
ekocentriska perspektiv i svaren, där mänskliga samhällen förutsätts vara en 
likvärdig och inte överordnad del av omgivande ekosystem. 

På den öppna frågan om vad som motiverar de programansvariga att jobba 
med lärande för hållbar utveckling skiljer sig svaren en hel del åt. En program-
ansvarig hänvisar till att programmet i sig är inriktat mot att studenter ska 
arbeta för en hållbar utveckling och en annan hänvisar till att programmets 
intressenter (studenter, arbetsgivare) i stor utsträckning önskar att man ska 
arbeta med detta inom utbildningen. På liknande sätt hänvisar en person till 
samhällsutvecklingen och menar att ”frågorna är viktiga för samhälls-
utveckling”. En del programansvariga anser att de ser sig tvingade till att 
jobba med lärande för hållbar utveckling. Ett tydligt uttryck för detta är när 
en programansvarig skriver: ”att arbeta med hållbar utveckling är på många 
sätt något som är påtvingat från fakultetens (UKÄs?) sida”. En annan ger 
uttryck för att hen inte riktigt ser att de på programmet arbetar med lärande 
för hållbar utveckling: ”Man kan både säga att ALLT jag gör handlar om 
hållbar utveckling, man kan också säga att ingenting gör det”. Ovanstående 
programansvarigs osäkerhet på vad det skulle innebära att arbeta med detta, 
speglade en känsla som framkom såväl i enkäten som vid fokusgrupperna. 

Att jobba med lärande för hållbar utveckling  

Nästa enkätfråga berörde hur studenter från ett visst utbildningsprogram, 
efter avslutad examen, kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Svaren 
på den här frågan fördelar sig i stort i två kategorier: de som hänvisar till 
specifika samhällsproblem eller -mål, kopplat till studenternas kompetens 
(tre svar), samt de som hänvisar till att utbildning i allmänhet borde vara 
användbart. Den senare kategorin svar inkluderar svar som ”genom en bred 
teoretisk kompetens” samt ”genom att använda sin kompetens och sina 
färdigheter i sitt yrkesliv”, utan att specificera vad det skulle kunna innebära. 
Några hänvisar till att personer med deras utbildning per definition, kommer 
kunna bidra till att lösa våra hållbarhetsproblem efter avslutad examen. Ett 
exempel på detta är följande: ”hushållning med knappa resurser är grunden 
för en ekonom”.  

I enkäten frågade vi också vilka lärandemål relaterade till hållbar utveckling 
som finns för de olika utbildningsprogrammen. Fyra programansvariga 
hänvisar till att programmens övergripande mål handlar om att lära för en 
hållbar utveckling. Detta gäller dock oavsett om programmen identifierat 
specifika samhällsutmaningar (som t.ex. energiförsörjning) som mål för det 
studenterna ska kunna arbeta med efter sin utbildning eller inte. I de fall inga 
specifika samhällsutmaningar utpekas som specifikt intressanta för studenter 
från utbildningsprogrammet anges att själva ämnet i sig handlar om att 
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åstadkomma en hållbar utveckling: ”hållbar utveckling ligger implicit inom 
ämnesområdet [namn på ämnesområdet], det finns inga särskilda lärande-
mål”. En av de svarande hänvisar till att de har som mål att studenterna ska 
kunna föra dialog med personer med olika ämnesmässig bakgrund, och 
utveckla en vilja att förändra både samhällsstrukturer och egna beteenden i 
syfte att skapa långsiktigt hållbara samhällen. 

Vi hade även ett flertal frågor med slutna svarsalternativ i enkäten. Dessa 
berörde organisation och progression i relation till lärande för hållbar utveck-
ling. De programansvariga kunde här ange flera alternativ. Den första av de 
här frågorna berörde vilka läraktiviteter som erbjöds vid de olika program-
men för att studenterna skulle kunna uppnå eventuella mål kopplade till 
lärande för hållbar utveckling. Det är vanligast att föreläsningar (9) före-
kommer som undervisningsmoment kopplat till målen som handlar om 
hållbar utveckling. En av de svarande angav att föreläsningar är det enda 
undervisningsmomentet som kan kopplas till ämnet. Även de svarande som 
har angivit att de inte har några kurser eller examinerande delmoment anger 
här att de erbjuder föreläsningar kopplat till hållbar utveckling som 
läraktivitet. Seminarier (8) är den näst vanligaste aktiviteten följt av enskild 
skrivuppgift (7) och projektarbete med studenter från samma utbildnings-
program (7). På tre utbildningsprogram används projektarbete med studenter 
från flera utbildningsprogram medan ingen har uppgett att man genomför 
projektarbete med studenter från flera fakulteter. Anledningen till att vi 
tydligt ville särskilja olika typer av projektarbete är att tidigare forskning kring 
lärande för hållbar utveckling lyfter fram vikten av samarbete över 
disciplinära gränser och framför allt från olika fakulteter för förmågan att lösa 
problem kopplade till hållbar utveckling.  

 Läraktivitet för att uppnå mål kopplade till hållbar utveckling Antal svar 

Föreläsningar 9 

Seminarier 8 

Laborationer 4 

Enskild skrivuppgift 7 

Enskilt projektarbete 6 

Projektarbete med andra studenter från samma utbildningsprogram 7 

Projektarbete med studenter från flera utbildningsprogram 3 

Projektarbete med studenter från andra fakulteter 0 
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Vi bad också de programansvariga att ange hur de följde upp progressionen i 
förhållande till lärandemål om hållbar utveckling genom programmet. Sex 
programansvariga menade att de inte kunde ange något svar på frågan och 
kommenterade också varför så var fallet. En person menade att ”frågan 
förutsätter att det finns explicita mål för hållbar utveckling [och] går därför 
inte att besvara” och en annan skrev att ”analys och teori kring hållbar 
utveckling är en implicit del av ämnesområdet”. Bland de programansvariga 
som svarade på frågan menade två att de använde sig av introducerande 
kurser i hållbar utveckling. Lika många genomförde examinerande delmo-
ment i minst tre obligatoriska kurser på programmet och på tre program 
arbetade man med examinerande delmoment i kurser under alla år på 
utbildningsprogrammet. Det var möjligt att ange flera alternativ som svar på 
frågan. 

Moment för att följa upp progression Antal svar 

Introducerande kurser i hållbar utveckling    2 

Genom introducerande, ej examinerande, delmoment under 
utbildningsprogrammet 

0 

Genom examinerande delmoment i en kurs på utbildningsprogrammet 0 

Genom examinerande delmoment i kurser under alla år på 
utbildningsprogrammet 

3 

Genom examinerande delmoment i minst tre obligatoriska kurser på 
utbildningsprogrammet 

2 

 

Givet att flera programansvariga menade att de inte kunde besvara en del av 
ovanstående frågor är det därför inte oväntat att flera av dem också ser 
utmaningar med att integrera lärande för hållbar utveckling på respektive 
program. På frågan om vilka utmaningar som finns svarade fyra program-
ansvariga att det handlar om otydliga begreppsdefinitioner – något som även 
har skymtat fram såväl i svaren på enkätens öppna frågor, samt mera tydligt, 
i samband med fokusgrupperna. En programansvarig menar att det är svårt 
därför att det kräver att man tar bort högskolepoäng i befintliga kurser och en 
svarar att det är svårt att integrera moment kopplade till hållbar utveckling i 
befintliga kurser. Det är dock ingen som svarar att lärarna saknar kompetens, 
eller att ämnesområdet inte är relaterat till vad hållbar utveckling handlar om. 
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Utmaningar med att integrera hållbar utveckling Antal svar 

Otydliga begreppsdefinitioner 4 

Svårigheter att ta bort högskolepoäng i befintliga kurser 1 

Svårigheter att integrera det i befintliga kurser/läraktiviteter 1 

Utbildningsprogrammets ämnesområde är inte relaterat till frågan om 
hållbar utveckling 

0 

Lärarna på programmet har inte kompetens inom området hållbar 
utveckling 

0 

 

Slutligen frågade vi de programansvariga om vilket stöd de skulle behöva för 
att kunna jobba med att integrera lärande för hållbar utveckling på sina 
program. Fyra av nio anger att de vill ha någon typ av stöd varav det vanligaste 
är ett önskemål om mål för införande från fakultetsledningarna (3) och en 
person vill också ha ett kontinuerligt uppföljningsarbete från fakulteten i de 
här frågorna. I kommentarerna till enkäten uttrycker dock övriga fem 
personer skepsis mot ökat stöd eller styrning. Exempelvis skriver en pro-
gramansvarig att hen ”är skeptisk till att man ska införa specifika läran-
demål på utbildningsprogram generellt”. En annan frågar sig om det är 
relevant att ha generella mål och önskar en ”diskussion om hållbarhetsbe-
greppet räckvidd”. Kompetensutveckling av lärarna, ekonomiska styrmedel 
från fakulteten och verktygslåda med lärmaterial menar enstaka personer 
dock skulle kunna vara till hjälp.  

Önskat stöd i arbetet med lärande för hållbar utveckling Antal svar 

Kompetensutveckling av lärarna 1 

Mål för införande från fakulteten/universitetsledningen 3 

Ekonomiska styrmedel från fakulteten 1 

Verktygslåda med lärmaterial 1 

Kontinuerligt uppföljningsarbete från fakulteten 1 

Att mål kring hållbar utveckling utgör en del av UKÄ:s utvärderingar 
av utbildningsprogrammet 

0 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
DIDACTICUM 

Lärande för hållbar utveckling vid 
utbildningsprogram vid IEI, LiU 

17(35) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fokusgruppdiskussioner  

Fokusgrupperna fördjupade diskussionerna genom att vi fick möjlighet att 
följa upp och låta de programansvariga själva beskriva hur de tänkte kring 
frågorna, och även pröva sina tankar mot andra för att utveckla dem. Vi 
transkriberade diskussionerna och gjorde en tematisk analys av det del-
tagarna tog upp i diskussionerna. 

Det omedvetna arbetet med hållbarhetsperspektiv 

För flera av de programansvariga är detta första gången som man funderar 
över vad det är man egentligen gör kopplat till lärande för hållbar utveckling 
– ”Som programansvarig, jag har som sagt aldrig reflekterat kring det 
förrän jag fick ditt mail”. Även de programansvariga som menar att de inte 
har funderat kring frågan säger ändå att de jobbar med frågan – utan att 
tydligt reflektera kring specifika hållbarhetsperspektiv och problem. Detta 
exemplifieras av bl.a. följande citat: ”Omedvetet skulle jag säga [att vi jobbar 
med detta]. På vissa kurser är det väldigt medvetet och du har några 
exempel där men på de flesta [kurser] gör vi det omedvetet skulle jag säga”. 
Det är bara en av de programansvariga i fokusgrupperna som tydligt säger att 
man på det civilingenjörsprogram som hen representerar tydligt och 
målmedvetet jobbar med hållbarhetsfrågor. 

Flera programansvariga lyfter, med rätta, att det inte finns några mål kring 
hållbarhet formulerade i utbildningsplanerna för de program som de 
representerar men att de ändå jobbar med frågorna, om inte annat genom 
enskilda aktiviteter och/eller kurser. De flesta programansvariga kan också ge 
exempel på kurser där hållbarhetsfrågor lyfts - ”jag måste väl vara ärlig och 
säga att vi har inte tänkt på det där. I [kursnamn] kommer det tydligt in 
men annars… ” – och/eller aktiviteter och lärandemål som handlar om 
långsiktighet och globala mål. I något fall konstateras dock att de frågorna 
ligger i valbara kurser vilket innebär att en student kan läsa ett helt 
utbildningsprogram utan att komma i kontakt med frågor som berör hållbar 
utveckling medan en annan student från samma program kan ha fått en 
grundlig genomgång av frågor, problem och perspektiv på hållbar utveckling. 
Detta gäller även när studenterna själva väljer att inkludera ett hållbarhets-
perspektiv, genom att t.ex. titta på rättvisefrågor eller större samhällsut-
maningar, vilket då främst görs i examensarbeten. Flera av de program-
ansvariga menar också att mycket av deras framtida arbete ligger i att 
tydliggöra vad som faktiskt görs på respektive utbildning snarare än att införa 
något som de menar redan finns – dock inte tydligt uttalat i utbildnings- eller 
kursplaner. 

Ytterligare ett perspektiv som fanns representerat var att eftersom utbild-
ningsprogrammen följer Högskolelagen så jobbar de också med frågorna. 
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Följande är ett citat som tydligt visar på en sådan inställning: ”vi har inga 
kopplingar vad jag kan se i utbildningsplanen men vi följer ju självklart 
Högskolelagen”. De nämnde dock inte vad det skulle innebära i deras 
program att följa högskolelagen i att främja en långsiktigt hållbar utveckling. 

Det svårdefinierade hållbarhetsbegreppet 

Det visade sig i fokusgruppsdiskussionerna att de flesta programansvariga 
upplevde det svårt att definiera hållbar utveckling och att de också upplevde 
det som ett begrepp som inbegrep ”allt och inget”. Detta torde också vara 
tydligt redan utifrån vad som har lyfts fram i stycket ovan och utgör säkert 
också ett av skälen till varför de programansvariga lyfte fram det ”omedvetna 
arbetet” med dessa frågor – något som de även återkommer till när de 
diskuterar begreppet som sådant.  

Ett holistiskt begrepp? 

Det har redan konstaterats i de delar som behandlar enkätsvaren att flera 
programansvariga menade att hållbarhetsbegreppet består av tre dimen-
sioner – miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Detta är också något 
som återkommer i fokusgruppsdiskussionerna. Däremot är det oklart om de 
programansvariga ser begreppet som ett holistiskt begrepp, dvs. som ett 
begrepp som i alla lägen innehåller samtliga tre dimensioner. Det finns istället 
en tendens att lyfta fram en av dimensionerna när de programansvariga ska 
exemplifiera vad som görs. I dessa exempel ställs denna dimension sällan i 
relation till övriga, dvs. man exemplifierar t.ex. inte utbildningsaktiviteter 
som lyfter de mål-konflikter som kan finnas mellan de tre dimensionerna utan 
man lyfter det snarare på ett sätt som visar på att man hierarkiskt ordnar 
begreppets dimensioner 1. Vilken dimension som är högst upp i hierarkin 
varierar beroende av vilket utbildningsprogram man representerar. Program-
ansvarig för ett av civilingenjörsprogrammen konstaterar att ”med hållbar 
utveckling pratar vi främst om miljö. Social hållbarhet nämner vi mest i 
förbigående”. En annan programansvarig menar att ”ekonomisk håller vi ju 
på med hela tiden, men ekologiskt och social... behöver man ju lite mer realia 
                                                      

 

 

1 Här kan konstateras att även forskare utgår från olika synsätt. En del menar 
att hållbarhet uppstår i skärningspunkten mellan miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet. Andra menar att en rangordning måste ske genom att 
grunden för våra samhällen ligger i naturresurserna och att dessa därför utgör 
basen för att skapa i första hand socialt och i andra hand även ekonomiskt 
hållbara samhällen. 
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och sånt runt omkring och det hänger ju lite på lärarna” och ytterligare en 
säger att ”Ekonomisk och ekologisk hållbarhet… mmm. Jo, men nä, jag skulle 
nog påstå att vi kan jobba med alla tre och gör det kanske men inte 
medvetet.”  

Ibland väljer programansvariga att diskutera hållbarhetsbegreppet utifrån de 
17 globala mål som FN har satt upp. Det är också i dessa sammanhang som 
diskussionen blir tydligt kritisk vilket bl.a. exemplifieras med att några 
programansvariga ifrågasätter vad de olika målen egentligen betyder. En av 
de programansvariga för ett av programmen hävdar t.ex. att demokrati inte 
finns med i Agenda 2030 och de 17 målen och drar därmed slutsatsen att ”Så 
inom våra utbildningar kan man också förhålla sig kritisk till [begreppet 
hållbar utveckling]”. I Agenda 2030-deklarationen står det dock att läsa 
"democracy, good governance and the rule of law, as well as an enabling 
environment at the national and international levels, are essential for 
sustainable development" (UNDP 2015, sidan 4). Ytterligare en program-
ansvarig instämmer i kritiken och säger att ”lite korruption kan vara bra 
ibland”. Flera programansvariga menar också att ”Ska vi integrera alla 17 
målen i alla kurser blir det nog bara pannkaka.” Ytterligare en menar att 
”Det kan ju kännas påklistrat att prata miljö och gud vet vad”. 

I en av de tre fokusgrupperna kom diskussionen till stor del att handla om 
hållbarhetsfrågan som en etisk fråga. En av de programansvariga menade då 
att ”Det är etiska övervägande som ligger till grund för att vi tycker att 
hållbarhet är så viktigt för annars är det ingen som tvingar oss till det. Vi 
kan se till vår egen fördel och bränna upp oljan och så där så för mig är det 
ganska självklart en etisk fråga”. Han får medhåll från övriga och en av dessa 
lyfter då också tidsperspektivet som en viktig dimension av hållbarhet. I 
denna diskussion om etik kom också kostnaden för hållbarhet att diskuteras: 
”Vilken etik har vi råd med? När man har en viss resursmängd och 
behjärtansvärda ändamål, vem ska vi välja som ska få medicinsk behand-
ling?” En sammanfattning av diskussionerna kring hållbarhetsbegreppet 
torde vara att det inte är helt självklart för de programansvariga vad det är och 
inte heller hur de ska förhålla sig till det. Denna tvekan hängde främst ihop 
med två saker: 1) att man var tveksam till om arbetsgivare efterfrågor 
studenter med hållbarhetskompetens och att 2) det är ett alltför normerande 
och värderande begrepp. Det första fallet exemplifieras med följande citat: 
”vad behöver en handläggare på t.ex. Skatteverket i det dagliga arbetet fatta 
för hållbara beslut? Jag vet inte” medan den andra typen av tvekan var 
vanligare och främst hängde ihop med åsikten att universitetsutbildningar 
inte bör vara normerande eller värderande. 
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Ett (alltför) normerande begrepp? 

Hållbarhetsbegreppet upplevs, av samtliga programansvariga, som norme-
rande. Detta är också något som de flesta menar är problematiskt då de ser 
det som att utbildningarna därmed skulle trycka på studenterna åsikter och 
inte bli ”objektiva”. Följande kavalkad av citat representerar dessa synsätt:  

• ”Vi håller ju på med de här sakerna hela tiden men vi talar ju inte om 
för folk hur de ska tycka och tänka.”  

• ”Man reagerar för att man måste ha med någonting i och med att det 
är ett begrepp som är ganska politiserat.” 

• ”Det mesta handlar ändå om att analysera saker på ett icke-normativt 
sätt. Så det kan vara problematiskt om ett mål blir alltför normativt.” 

• ”Det är svårt för oss att komma och kräva att studenterna ska ha ett 
visst förhållningssätt” 

• ”Det mesta [i vår utbildning] handlar ändå om att analysera saker på 
ett icke-normativt sätt”.  

• ”Det är vanligtvis inte normativt utan det handlar bara om hur man 
gör”.  
 

Det är tydligt att de ser det som att utbildningarna i sig inte omfattar någon 
existerande uppsättning normer kring framgång, välstånd eller värderingar. 
De ser det också som främmande att tränas i att bli medveten om, utveckla 
och förstå värderingar och förhållningssätt inom ramen för deras utbild-
ningar, såvida det inte är något som efterfrågas direkt av studenter eller andra 
externa parter. 

Drivkrafter för förändring 

Trots vad som har framkommit ovan märker programansvariga ett ökat tryck 
från både studenter, arbetsgivare och forskningsfinansiärer och anger ett 
sådant tryck som en förklaring till varför förändringar sker. En av dem anger 
att ”Det har väl inte hänt så mycket i de här frågorna tidigare. Nu är ju 
trycket från studenterna på riktigt” och att ”allt fler forskare håller på att 
ägna sig åt de här frågorna, av intresse men också för att pengarna finns 
där, till och med en sån som jag”. Andra menar att utbildningarna nog 
kommer påverkas av trender och förändringar i det omgivande samhället, 
men inte att utbildningarna i sig ska driva förändringar: ”Det kommer upp 
lite per automatik” menar en av deltagarna. Även den konkurrens som man 
upplever med andra liknande utbildningar har betydelse för viljan att 
förändra programmen till att på ett tydligare och mer strukturerat sätt arbeta 
med hållbarhetsfrågor: ”Startskottet på programmet var när vi var på 
konferens och man märkte att många hade kommit mycket längre än oss så 
då började vi lite grann”. Vissa efterfrågar också goda exempel från andra 
liknande program för att därigenom kunna hitta inspiration till hur man på 
ett ämnesrelevant sätt kan jobba med hållbarhetsperspektiv.  
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Flera programansvariga menar att fakulteten skulle kunna gå in och styra mer 
och kan se att en viss form av styrning kan bidra i positiv riktning i jobbet med 
att integrera hållbar utveckling på samtliga utbildningar. T.ex. menar en 
programansvarig att sådan styrning kan inkludera en diskussion och 
definition om vad som inbegrips i begreppet hållbarhet: ”En definition. När 
vi pratar hållbarhet vad menar vi då? Den styrningen skulle jag gärna vilja 
ha. Och hur mycket så att säga. Och helst ser jag det då att man har det på 
utbildningsnivå och inte att man går in och säger att det gäller varje kurs, 
och att det ska examineras och vara ett kursmål. Utbildningsnivå, inga 
problem. Tydliggör och definiera så vi har lite lättare”. En annan uttrycker 
följande: ”Men i en utbildningsplan kan man skriva in ett mål om att man 
ska reflektera kring och förhålla sig till hållbarhet utifrån olika aspekter. Det 
kan man göra. Men det gör vi. Fakulteten kan ju bestämma. Om det t.ex. är 
miljöaspekterna som man vill trycka mer på. Men det är ju också en liten 
knepighet. Man vill ju låta det styras av vad som händer inom ämnet”. 

Precis som programansvarig som uttalade det sista citatet ovan uttrycker 
ambivalens kring styrning från universitets- eller fakultetsnivå, så gjorde 
flertalet programansvariga det. Vill man vara positiv kan man säga att de 
flesta var ambivalenta i förhållande till vad som skulle styras och graden av 
styrning. En mer negativ tolkning av vad som sades är att man emotsätter sig 
styrning oavsett inriktning, vilket verkar bero på ett flertal olika saker. Många 
uttrycker t.ex. att det finns en trötthet på direktiv, då man inte upplever att 
det inneburit några större, eller positiva förändringar av deras utbildningar 
tidigare. De ser detta som ytterligare ett initiativ bland andra – många av vilka 
inte har följts upp. Man har dåliga erfarenheter av ledningsinitiativ, och är 
kritiska till hur svårt det är att förändra utbildningar: ”Vi kan inte belasta folk 
mer. Ingen kan ge mer kurser. Även om vi ger mer pengar är det svårt att 
rekrytera. På avdelningsnivå hinner man inte tänka strategiskt. Inget får 
kosta pengar. Det finns inga tydliga mål. Så kan man inte driva en 
förändringsprocess”. Samtidigt framfördes åsikter om att goda exempel och 
individer som på eget bevåg ändrar kurser bör lyftas fram: ”Det skulle vara 
intressant med goda exempel om någon har hållbarhet i juristutbildningen, 
det skulle underlätta enormt”; ”Vi har ju suttit i kvalitetsnämnden och där 
har vi ju fått visat goda exempel, det har ju fungerat bra”. Dock ser de 
programansvariga gärna att programmens innehåll bör bestämmas inom 
respektive disciplin och att styrning uppifrån generellt ogillas: ”Vi tycker inte 
om att fakultetsledningen lägger sig i och ännu mindre universitetsled-
ningen”; ”Detaljstyrning av befintliga program kommer vi reagera starkt 
mot”. En del ser styrning av utbildningar som ett hot mot akademisk frihet: 
”Vi har en stark tradition att inte lägga oss i varandras kurser”. Om 
förändringar ska göras bör de inte vara starkt styrande: ”I vårt fall tycker jag 
det ska uttryckas väldigt vagt för man vill inte ha något åtagande om mer 
exakta saker som man ska göra. Det sköna med utbildningsplanen är att den 
inte examineras”. 
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Diskussion 

Vi har ovan redovisat våra resultat med avseende på hur mål för lärande för 
hållbar utveckling integreras i utbildningsplaner och hur man idag arbetar 
med lärande för hållbar utveckling vid de utbildningsprogram som drivs vid 
IEI. Vår diskussion kommer med utgångspunkt i detta att dels fokusera vilka 
utmaningar och möjligheter för att på ett systematiskt sätt arbeta med lärande 
för hållbar utveckling inom berörda utbildningsprogram som finns och dels 
vilka ytterligare insatser som skulle kunna vara tänkbara för att program-
ansvariga ska vidareutveckla arbetet med dessa frågor på sina respektive 
program.  

Utmaningar för systematiskt arbete med lärande för hållbar 
utveckling 
Utbildningsplanerna skrivs på olika sätt på teknisk och filosofisk fakultet. 
Tekniska fakultetens utbildningsplaner är i allmänhet lättare att koppla till 
examensordningens mål, där det i sin tur är specificerat vilka förmågor och 
förhållningssätt som studenterna bör få med sig från utbildningen. Vissa av 
dem kan mer direkt relateras till att kunna verka för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Dock saknas många av kompetensmålen för en hållbar utveckling 
bland målen för utbildningarna. Filosofiska fakultetens utbildningar hänvisar 
å ena sidan till högskolelagens 1 kapitel och att man följer gällande regler, men 
ingen av utbildningarna hänvisar till den del av 1 kap § 5som anger att 
högskolorna genom sina utbildningar och sin forskning ska ”främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och 
rättvisa”. 

Samtidigt som många av de programansvariga tycker att begreppet ”hållbar 
utveckling” är diffust eller problematiskt, är det ingen av dem som hänvisar 
till att de specifika samhällsutmaningar i Agenda 2030 som klimatför-
ändringar, massutrotning av arter och ekosystem, hunger, korruption och 
fattigdom utgör skulle vara diffust definierade. Däremot hävdar många ändå 
att deras utbildningar arbetar med för en långsiktigt hållbar utveckling och att 
deras utbildningar uppfyller kraven i Högskolelagen. Det indikerar en viss 
dissonans då man hävdar sig uppfylla Högskolelagens krav på att verka för en 
långsiktigt hållbar utveckling samtidigt som man inte kan definiera vad det 
skulle innebära, och kritiserar de definitioner som erbjuds. Det är uppenbart 
att man inte ser det som ett holistiskt begrepp då flera refererar till att de 
anser sig arbeta mot en hållbar utveckling utan att vilja hantera flera av de 
ingående dimensionerna då det skulle kräva expertis de hävdar att de inte har 
(och möjligen inte heller vill utveckla). 
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Att lära för en hållbar utveckling innebär dels att förstå det ohållbara i nu-
varande samhällssystem med avseende på såväl negativ ekologisk påverkan 
som brist på mänskligt välmående, men även att utveckla en vilja och förmåga 
att lära sig mer om deras orsaker och möjliga lösningar. Det brukar alltså 
innefatta att utveckla en affektiv förmåga, att förstå intryck, känslor och 
åsikter, utveckla ett eget system av värderingar baserat på dessa intryck och 
kunna agera i enlighet med dem (Krathwohl et al., 1956). Flera av de 
programansvariga uttrycker tveksamhet kring det ”normerande” i att hantera 
värderingar, även om deras utbildningsplaner har tydliga inslag av värde-
ringar, t.ex. att kunna göra bedömningar kopplade till ”teknikens roll i 
samhället med avseende på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling” eller ”de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter”. Deras 
resonemang i intervjuerna indikerar dock att de, trots de här skrivelserna i 
utbildningsplanerna, inte ser utveckling av affektiv förmåga som en del av 
deras utbildningsprogram. Det indikerar en viss dissonans, och möjligen en 
motvilja mot att studenter ska förmås sträva efter en hållbar utveckling, vilket 
ses som någon form av ’indoktrinering’ eller begränsning av individers sätt att 
tänka kring samhällets, individers och företags mål. Man hävdar dock att man 
följer högskolelagen och det är tydligt i högskolelagen att högskolorna ska 
verka för att främja en hållbar utveckling, vilket rimligen innebär att 
högskolorna bland annat bör utbilda studenter som verkar för en hållbar 
utveckling. Att en sådan ambition skulle innebära någon likriktning eller 
indoktrinering av studenter har dock inte stöd i det som beskrivs i litteraturen 
om lärande för en hållbar utveckling, eller om utvecklande av affektiv 
förmåga. Wiek et al. (2011) beskriver exempelvis att det snarare handlar om 
att förstå dilemman och värderingar som kan ligga till grund för att personer 
har olika synsätt, och att utveckla egna värderingar som låter en agera 
konsekvent i enlighet med dessa. Synsättet om att normer inte hör hemma i 
utbildningar återfinns ofta bland lärare som inte själva arbetat med eller 
utbildat sig att förstå vad hållbar utveckling kan betyda, eller vad ett lärande 
för hållbar utveckling innebär. Barth & Rieckmann (2013) beskriver hur 
universitetslärare som fått kompetensutveckling både blivit mer engagerade i 
att själva agera på ett sätt som främjar långsiktig hållbarhet och samtidigt 
blivit mer engagerade i att integrera hållbarhetsperspektiv i sina egna 
utbildningsprogram. Det krävs dock att man blir uppmärksam på om man 
använder kunskap för att bekräfta sina val och sin identitet, eller om man 
använder ny kunskap för att ändra åsikter baserat på vetenskap. I klimat-
frågan har man funnit att personer med hög utbildningsnivå i större 
utsträckning använder forskning för att rationalisera sin tidigare ståndpunkt 
kring klimatförändringar än för att ta till sig ny kunskap (Kahan et al., 2012). 

Det handlar dock troligen inte enbart om egen förståelse, då även de program-
ansvariga som beskrev att de faktiskt arbetade medvetet med hållbarhets-
frågor i utbildningen uttryckte skepsis inför styrning generellt. De hänvisade 
till tidigare styrningsinitiativ inom exempelvis digitalisering som inte följts 
upp, vilket enligt programansvariga indikerade att ledningen inte egentligen 
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brydde sig om de frågor de ville att programansvariga skulle arbeta med, eller 
i vilket fall inte hade någon fungerande process för att följa upp vad som 
gjorts. Detta stämmer överens med den tematiska utvärderingen av UKÄ från 
2017 som noterar att det ”sammantaget ges en bild där det finns mål-
sättningar på̊ central nivå̊ som inte alltid implementeras och följs upp. 
Styrningen uppifrån har därmed stannat upp” (UKÄ 2017b, sidan 81). 

En tredje förklaring kan dock också vara att programansvariga har en känsla 
av att vara ifrågasatta. Som programansvarig förutsätts man vara ämnes-
expert inom det ämne utbildningarna behandlar, och som självständig 
universitetslärare förutsätts man i andra sammanhang vara kompetent att 
fatta beslut om ämnesinriktning för forskning och enskilda kurser. Detta 
synsätt riskerar att kollidera med önskemål och krav på styrning av 
utbildningsprogram om man ser det som att ens kompetens att fatta beslut 
ifrågasätts. Samtidigt sker det redan idag framgångsrik styrning på univer-
sitets- fakultets- och programnivå vid Linköping Universitet. Universitetet 
har såväl administrativ och teknisk styrning och koordinering av utbild-
ningar, de tekniska och medicinska fakulteterna har valt att anamma och 
koordinerar gemensamma pedagogiska modeller för sina utbildningsprogram 
och dessutom har vid filosofiska fakulteten enskilda utbildningsprogram ut-
formats med problembaserat lärande som pedagogisk modell. Alla fakulte-
terna har också mål för utbildningarna som organiseras enligt rubrikerna 
kunskaper, förmågor och förhållningssätt, en standardisering som inga 
programansvariga uttryckte reservationer emot i våra intervjuer. 

Möjligheter för systematiskt arbete med lärande för hållbar 
utveckling: grunden 
För att mer systematiskt följa upp det arbete som redan görs i enskilda kurser 
och vid enskilda utbildningsprogram bör programansvariga ges möjlighet att 
visa vilka kompetenser man redan har som kan kopplas till att som exami-
nerad från visst utbildningsprogram bidra till hållbar utveckling. Samtliga 
utbildningsprogram har åtminstone i viss utsträckning ett antal sådana mål, 
även om det inte explicit anges. Detta kan ge en grund för en diskussion kring 
såväl färdigheter och förmågor som mer innehållsmässiga aspekter/mål, som 
kunskap om exempelvis grundläggande planetära gränser. Det är här viktigt 
att man tydligt kan koppla samhällsutmaningar till de problem som tas upp 
och att man visar att man har ett helhets- eller systemperspektiv. 

I vissa fall tas exempel upp på tillämpningar som har en tydlig koppling till 
samhällsutmaningar, men utan att det examineras specifika förmågor 
kopplade till att hantera dem. Här kan man tydligare lyfta fram och även 
examinera de delar som redan berörs. Flera program har kurser eller moment 
på kurser som berör hållbarhetsfrågor. Detta kan tydliggöras såväl i utbild-
ningsplaner som kursplaner och därigenom kan man också få en tydligare 
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överblick kring vad som redan görs och vad som faktiskt måste göras ytter-
ligare. Vi har fångat upp att en del aktiviteter finns men att de inte uppmärk-
sammas i kurs- eller utbildningsplaner och därmed inte följs upp. Genom att 
försöka beskriva tydligare hur man menar att de här examinerande momentet 
kopplar till potentiella programmål kan man också skapa känslan av att man 
är en bit på väg trots allt, även om programmens mål inte i nuläget berör 
förmåga att verka för långsiktiga samhällsmål. 

Många program har som övergripande mål att göra studenterna anställ-
ningsbara, eller att de ska bidra till någon form av utveckling. Då både 
studenter och blivande arbetsgivare är intresserade av att utexaminerade kan 
hantera hållbarhetsutmaningar kan det behövas en gemensam process för att 
säkerställa att utbildningarna verkar mer långsiktigt och inte enbart reaktivt, 
och att man kan ha programmål kopplade till att man ska kunna verka för att 
arbeta med specifika samhällsutmaningar. Här kan man möjligen se en annan 
ambivalens beträffande vad man vill låta sig styras av: programansvariga vill 
gärna anpassa sig efter studenters, blivande arbetsgivares och andra 
lärosätens åsikter beträffande programmens inriktning men inte i lika stor 
utsträckning efter vad LiU gemensamt beslutar. 

Rekommendationer: insatser för att vidareutveckla lärande 
för hållbar utveckling 
Med utgångspunkt i vår diskussion ovan och de brister som påpekats i UKÄ:s 
tematiska utvärdering föreslår vi här ett antal rekommendationer. Dessa 
rekommendationer bygger såväl på den forskning inom fältet Lärande för 
hållbar utveckling (ESD) som vi har hänvisat till tidigare i rapporten som på 
rekommendationerna från UKÄ. Det är kopplingen till rekommendationerna 
från UKÄ som vi refererar till inom parenteser nedan. Bilaga 3 listar 
rekommendationerna från UKÄ medan kompetensmål för lärande för hållbar 
utveckling återfinns på sidorna 7-8. 

För att lyckas styra utbildningarna på rätt sätt och skapa förtroende hos 
lärare, studenter och programansvariga är det viktigt att utgå från en 
rättvisande helhetsbild av vad som just nu görs. Detta bör utgå från program-
mens nuläge, där det är möjligt att enskilda lärares engagemang i enskilda 
kurser inte syns i utbildnings- eller kursplaner. Då flera programansvariga 
under fokusgruppsdiskussionerna lyft upp att examensarbeten gjort att de 
kommit i kontakt med frågeställningar kopplade till långsiktiga hållbarhets-
mål bör även examensarbeten användas som uppslag för problemställningar 
studenterna behöver kunna hantera i slutet av sin utbildning, och i vilken 
utsträckning utbildningarna förbereder dem för detta. Inledningsvis kan man 
därmed:  

• Be lärare vid utbildningsprogram beskriva i vilken utsträckning något 
av målen i Agenda 2030 (rekommendation 2), alternativt någon av 
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kompetenserna som listas i litteraturen om lärande för hållbar 
utveckling har specifik bäring på ämnen man behandlar i sina kurser. 

• Be examinatorer för examensarbeten att ge exempel på ämnesområ-
den och problemställningar som kan knytas till aktuella samhälls-
utmaningar i syfte att identifiera vad studenterna kan behöva för-
beredas inför i sina utbildningsprogram (rekommendation 11). 

• Be studenter i slutet av utbildningarna, eller strax efter att de avslutat 
sina studier, reflektera över i vilken utsträckning samhällets mål för 
hållbar utveckling varit centralt i utbildningarna (rekommendation 10 
& 11) och vad de eventuellt saknat under sina utbildningar. 

• Baserat på vad som görs, koppla aktiviteter till förslag på pro-
gramövergripande mål, och se till att aktiviteter examinerar relevanta 
förmågor som kan kopplas till ett lärande för en hållbar utveckling. 

• I det här arbetet explicit utgå från de färdighetsmål som tidigare 
forskning kring lärande för hållbar utveckling har identifierat i syfte 
att kunna identifiera behov av förändringar och uppföljning (rekom-
mendation 1). 
 

Genom att tydliggöra sakerna ovan skapas bättre möjligheter att få en mer 
fullständig bild av hur kurser, examensarbeten och därmed utbildnings-
program vid LiU idag ligger till med avseende på lärande för hållbar 
utveckling. Det kan även bidra till att det blir lättare att skapa legitimitet för 
vidare uppföljning och styrning. En del av arbetet med att tydliggöra förut-
sättningar och nuläge bör inbegripa en diskussion kring begreppet lärande för 
hållbar utveckling som flertalet programansvariga upplevde som alltför 
diffust och därför svårt att tydligt förhålla sig till. Därför föreslår vi att LiU 
centralt  

• tydliggör vilka perspektiv på hållbarhet som är relevanta (rekommen-
dation 2). Detta bör utgå från aktuell forskning om kompetenser för att 
verka för en hållbar utveckling, samt målformuleringarna om de 
långsiktiga samhällsmålen i Agenda 2030. Här bör man tydligt ta 
ställning i huruvida lärande för hållbar utveckling ska inkludera såväl 
kunskaps- och färdighetsmål som värderingsmässiga (affektiva) mål. 
Här kan även finnas anledning att ta upp att hållbarhetsbegreppet bör 
hanteras som ett holistiskt begrepp kopplat till de långsiktiga för-
utsättningarna för mänskliga samhällen och sambanden mellan de 
olika dimensionerna. Detta anges också tydligt i UKÄ:s utvärdering. 

• tydliggör att undervisningsformer bör användas som visats effektiva 
för att utveckla just de kompetenser man strävar att främja (rekom-
mendation 8). 
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Vi ser även möjligheter att ha ett framåtriktat arbete kring lärande för hållbar 
utveckling och att skapa en motivation och vilja till att jobba mer systematiskt 
med dessa frågor genom att:  

• Involvera framtida arbetsgivare och studenter i diskussionen kring 
lärande för hållbar utveckling för att bidra med ett positivt tryck 
(rekommendation 5). Detta kan göras t.ex. genom programråd och 
liknande med externa representanter. Det kan också bidra till en 
känsla av att detta inte bara är ytterligare ett initiativ från fakultets- 
och/eller universitetsledning och kan bygga förtroende för att arbetet 
har relevans för den egna utbildningen.  

• Bjuda in andra lärosäten vars arbete erkänts framgångsrikt av UKÄ i 
den tematiska utvärderingen att berätta om hur de samarbetar och 
stöttar sina utbildningar i att ställa om för ett lärande för en hållbar 
utveckling (rekommendation 12). Rapportförfattarna har kontakter 
med ansvariga på andra lärosäten som har erbjudit sig komma och 
prata på LiU om sitt arbete. 

• Sätta fokus på frågor kring lärande för hållbar utveckling i samband 
med t.ex. pedagogiska seminarier och pedagogikdagarna. Här kan man 
lyfta fram lärare som framgångsrikt integrerar frågorna i befintlig 
undervisning. Därigenom kan man undvika känslan av att stora 
förändringar krävs liksom känslan av att det måste ske på bekostnad 
av annat i schemat – kanske mycket kan vinnas enbart genom att 
initialt fundera kring vilka exempel man använder i undervisningen? 
Härmed kan föregångare lyftas fram, vilket också bör vara meriterande 
vid rekrytering till positioner med inflytande över utbildningar 
(rekommendation 5).  

• Förenkla för program- och kursansvariga genom inspiration och 
kompetensutveckling. Flera programansvariga skulle gärna ta del av 
hur man har jobbat med lärande för hållbar utveckling på andra 
liknande program för att därigenom också kunna behålla den ämnes-
mässiga relevansen. Inspiration kan även inhämtas via t.ex. univer-
sitetspedagogiska kurser i lärande för hållbar utveckling, externa 
inbjudna gäster från andra lärosäten, verktygslådor med lärmaterial 
för både studenter och universitetslärare etc. Här kan Didacticum 
utgöra en part såväl vid framtagandet av kurser, genom att hålla semi-
narier samt genom möjligheten att ”låna en pedagog” (rekommen-
dation 7). 

• UKÄ lyfter fram det tvärvetenskapliga samarbetet i LiU Sustainable. 
Dock är inte det samarbete man hänvisar till idag aktivt, så det är 
tyvärr missvisande att karaktärisera det så som görs i UKÄ:s rapport. 
LiU bör centralt främja tvärvetenskapligt arbete i utbildningarna 
tydligare genom att identifiera eventuella administrativa och ekono-
miska hinder vid samarbete över institutions- och fakultetsgränser, 
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och verka för att eliminera dessa. De som arbetar med hållbar-
hetsfrågor i olika utbildningar bör också erbjudas möjligheter att 
träffas över ämnesgränserna och organisera gemensamma kurser på 
motsvarande sätt som redan görs i exempelvis Demola-projekten med 
verkliga problem och kunder samt samverkan över gränser (rekom-
mendation 9). Tvärvetenskapliga kurser är fortfarande sällsynta och 
samverkan mellan fakulteterna verkar endast ske i väldigt begränsad 
omfattning. 

• Det är viktigt att LiU centralt har en struktur för att kunna följa upp 
och stödja lärare och utbildningsprogram som arbetar med att ställa 
om sina utbildningar. Arbetet kan bli omfattande och kan behöva 
många typer av stöd. Ledningen behöver ha ett långsiktigt, målmed-
vetet arbetssätt som följer upp arbete som görs (rekommendation 4), 
men sedan behöver det även finnas en central stödorganisation och 
tillhörighet för personer med ansvar för de här frågorna (rekom-
mendation 6). Ett förslag är att institutionen för TEMA kan vara orga-
niserande för den här typen av tvärvetenskapliga samarbeten inom 
grundutbildningarna, där lärare kan ges möjlighet att ha en organi-
satorisk tillhörighet under perioder för att ge gemensamma, tvär-
vetenskapliga kurser vid utbildningsprogram från flera olika fakulteter 
men även bidra till gemensam kompetensutveckling. Alternativt kan 
Didacticum vara ett centrum som stöder utbildningar genom kompe-
tensutveckling enligt ovan. 

• Även om enskilda utbildningar har specifika mål kopplade till att 
hantera samhälls-utmaningar är det viktigt att det övergripande 
arbetet är gemensamt för alla utbildningar och att man inte ser frågor 
om att sträva mot långsiktigt hållbara samhällen som specifika för 
vissa ämnen eller utbildningsprogram (rekommendation 3). 
 

LiU har som lärosäte med tvärdisciplinär forskning och en bred uppsättning 
utbildningar goda förutsättningar för att våra studenter ska kunna bidra till 
ett långsiktigt hållbart samhälle. Som ett nytänkande och ungt lärosäte har vi 
erfarenhet att våga pröva både nya typer av utbildningar och nya pedagogiska 
former. En central uppgift för lärosätena är att utbilda för samhällets behov, 
och samhället har ett tydligt behov av en långsiktigt hållbar utveckling. Som 
universitet med en stor mängd utbildning på grund- och forskarnivå har vi ett 
tydligt och självklart ansvar att verka för detta. Vi bör därför utforma mål för 
all vår utbildning baserat på vad som kommer krävas av människor som ska 
leda oss mot ett långsiktigt hållbart samhälle, snarare än lagkrav eller lägsta 
möjliga ambitionsnivå. LiU bör ha som ambition att utbilda studenter som 
efter sina utbildningar både har gedigen kunskap om samhällets utmaningar, 
och är drivande i att lösa dem genom engagemang som både medborgare och 
yrkesmänniskor. För detta krävs av LiU koordinerade, långsiktiga och genom-
gripande insatser. Vi ser fram emot att vara en del av LiU:s fortsatta arbete i 
detta. 
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Bilaga 1 – De 17 utvecklingsmålen i Agenda 2030 

Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. 

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar. 

Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. 

Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla. 

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla. 

Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja innovation. 

Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara. 

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser. 

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt 
för en hållbar utveckling. 

Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 
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Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling. 
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Bilaga 2 – Enkäten 

 

Frågor: 

• Ditt namn: 
• Programansvarig för utbildningsprogram: 
• Beskriv kort vad du lägger i begreppet hållbar utveckling 
• Vad motiverar dig till att jobba med frågor kopplade till hållbar 

utveckling på det program som du ansvarar för? 
• På vilket sätt tror du att en utexaminerad student från det program du 

ansvarar för kan bidra till en hållbar utveckling? 
• Vilka lärandemål relaterade till hållbar utveckling har ni satt upp för 

den utbildning som du ansvarar för? 
• Vilka läraktiviteter med koppling till hållbar utveckling erbjuder ni 

studenter vid det program som du ansvarar för? (Det går bra att ange 
flera svarsalternativ) 
◦ Föreläsningar 
◦ Seminarier 
◦ Laborationer 
◦ Enskild skrivuppgift 
◦ Enskilt projektarbete 
◦ Projekt/grupparbete med studenter från samma 

utbildningsprogram 
◦ Projekt/grupparbete med studenter från flera utbildningsprogram 
◦ Projekt/grupparbete med studenter från flera fakulteter 

• Hur organiseras er progression i programmet i förhållande till de 
lärandemål om hållbar utveckling som ni har satt upp? (Det går bra att 
ange flera svarsalternativ) 
◦ Introducerande kurser i hållbar utveckling 
◦ Genom introducerande, ej examinerande, delmoment under 

utbildningsprogrammet 
◦ Genom examinerande delmoment i en kurs på 

utbildningsprogrammet 
◦ Genom examinerande delmoment i kurser under alla år på 

utbildningsprogrammet 
◦ Genom examinerande delmoment i minst tre obligatoriska kurser 

på utbildningsprogrammet 
◦ Inget av ovan 

• Vilka är de största hindren (om några) för dig att jobba med frågor 
kopplade till hållbar utveckling på det program som du ansvarar för? 
(Det går bra att ange flera alternativ) 
◦ Otydliga begreppsdefinitioner 
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◦ Svårigheter att ta bort högskolepoäng från programmet för att göra 
plats 

◦ Svårigheter att integrera det i befintliga kurser/läraktiviteter 
◦ Utbildningsprogrammets ämnesområde är inte relaterat till frågan 

om hållbar utveckling 
◦ Lärarna på programmet har inte kompetens inom området hållbar 

utveckling 
• Vilken sorts stöd skulle du behöva för att ytterligare utveckla ert arbete 

med frågor kopplade till hållbar utveckling på det program som du 
ansvarar för? 
◦ Kompetensutveckling av lärarna som undervisar på programmet 
◦ Mål för införande från fakulteten/universitetsledningen 
◦ Ekonomiska styrmedel från fakulteten 
◦ Verktygslåda med lärandematerial 
◦ Kontinuerligt uppföljningsarbete från fakulteten 
◦ Att mål kring hållbar utveckling utgör en del av UKÄ’s 

utvärderingar av utbildningsprogrammet  
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Bilaga 3 – Universitetskanslerämbetets 
rekommendationer till lärosätena vid arbete med 
lärande för hållbar utveckling 

 

Från UKÄ [2017a], sidan 83-85. 

1. Sätt tydliga mål och se till att de följs upp. 
2. Låt högskolelagens definition och Agenda 2030 vara utgångspunkter i 

arbetet med hållbar utveckling. 
3. Styr arbetet med hållbar utveckling inom utbildning bort från 

lösningar som enbart omfattar specifika ämnen och strukturer inom 
lärosätet. 

4. Skapa en organisation för främjande av hållbar utveckling. 
5. Lyft kunnande om och engagemang för hållbar utveckling vid 

rekrytering av ledande personer. 
6. Skapa långlivade, väl förankrade strukturer och institutioner. 
7. Stöd kompetensutveckling för hållbar utveckling. 
8. Inkludera även det pedagogiska uttrycket i arbetet med hållbar 

utveckling. 
9. Skapa förutsättningar för interdisciplinär samverkan kring hållbar 

utveckling. 
10. Stöd studentmedverkan inom hållbar utveckling. 
11. Främja anknytningen till hållbar utveckling i studenternas 

examensarbeten. 
12. Samverka med andra lärosäten. 
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