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Sammanfattning 
 
I samband med den aktuella klimatdebatten har översvämningar i Sverige fått en allt större betydelse i samhället. Forskning 
visar på en global uppvärmning och medeltemperaturen förväntas höjas fram till 2100, vilket kan påverka Sveriges kuster 
då havets yta stiger, samt har stigit mer än vad det har gjort i snitt på flera tusen år.  
När Sverige drabbas av översvämningar beror detta i första hand på stor vattentillförsel på grund av kraftigt regn eller 
snösmältning till sjöar och vattendrag.  Idag inträffar dessutom allt oftare extrema väderföreteelser, vilka också kan vara 
bidragande orsaker till översvämningar. Arvika respektive Kristianstad har båda erfarenheter av översvämningars risker. De 
är två av de städer som har drabbats värst av översvämningar i Sverige, i samband med ovanligt kraftig nederbörd. Här har 
respektive stads kommuner till skillnad från många andra, tagit översvämningsproblematiken på allvar och har efter 
respektive omfattande katastrof satt i gång ett förebyggande arbete för att i framtiden minska risken för 
översvämningsskador.  
Fysisk planering handlar om hur mark och vatten ska användas och blir idag allt viktigare för att förvalta och utveckla 
natur- och kulturlandskapet så att miljöproblem kan förebyggas. Vissa platser är inte lämpliga för bebyggelse och åtgärder 
kan därmed planeras som exempelvis nivåhöjning av mark och i och med detta minska risken för översvämning. Ett viktigt 
underlag för den fysiska planeringen är översvämningskartor, vilka är ett hjälpmedel för att nå mål om begränsade skador i 
samband med höga vattenflöden. Kartorna visar vilka områden utmed ett vattendrag som riskerar att översvämmas vid höga 
vattenflöden.  
 
Då jag läser till lärare har jag i min uppsats även lagt vikt vid en didaktisk del där jag behandlar frågan kring hållbar 
utveckling och hur detta begrepp kan lyftas in i skolundervisningen. Efter avslutade studier på gymnasiet är det viktigt att 
eleven har kunskap kring hållbar utveckling. Eleverna kan då ta ställning kring frågor som rör detta i samhället vilket gör att 
vi gemensamt kan skapa ett hållbart samhälle. Agenda 21 som är en omfattande handlingsplan för hållbar utveckling har 
från år 2000 även tillhandahållit en utveckling för utbildning om hållbar utveckling.  
 
Enligt undersökningar har det visat sig att många lärare känner att det är brist på tid såväl som kunskap för att kunna 
behandla frågan om hållbar utveckling. Jag har vänt mig till en skola för hållbar utveckling och därmed fått fakta kring hur 
denna skola arbetar i praktiken för att lyfta in hållbar utveckling i skolundervisningen.  
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Sammanfattning 
I samband med den aktuella klimatdebatten har översvämningar i Sverige fått en allt större 
betydelse i samhället. Forskning visar på en global uppvärmning och medeltemperaturen 
förväntas höjas fram till 2100, vilket kan påverka Sveriges kuster då havets yta stiger, samt 
har stigit mer än vad det har gjort i snitt på flera tusen år.  

När Sverige drabbas av översvämningar beror detta i första hand på stor vattentillförsel på 
grund av kraftigt regn eller snösmältning till sjöar och vattendrag.  Idag inträffar dessutom allt 
oftare extrema väderföreteelser, vilka också kan vara bidragande orsaker till översvämningar. 
Arvika respektive Kristianstad har båda erfarenheter av översvämningars risker. De är två av 
de städer som har drabbats värst av översvämningar i Sverige, i samband med ovanligt kraftig 
nederbörd. Här har respektive stads kommuner till skillnad från många andra, tagit 
översvämningsproblematiken på allvar och har efter respektive omfattande katastrof satt i 
gång ett förebyggande arbete för att i framtiden minska risken för översvämningsskador.  

Fysisk planering handlar om hur mark och vatten ska användas och blir idag allt viktigare för 
att förvalta och utveckla natur- och kulturlandskapet så att miljöproblem kan förebyggas. 
Vissa platser är inte lämpliga för bebyggelse och åtgärder kan därmed planeras som 
exempelvis nivåhöjning av mark och i och med detta minska risken för översvämning. Ett 
viktigt underlag för den fysiska planeringen är översvämningskartor, vilka är ett hjälpmedel 
för att nå mål om begränsade skador i samband med höga vattenflöden. Kartorna visar vilka 
områden utmed ett vattendrag som riskerar att översvämmas vid höga vattenflöden.  
 

Då jag läser till lärare har jag i min uppsats även lagt vikt vid en didaktisk del där jag 
behandlar frågan kring hållbar utveckling och hur detta begrepp kan lyftas in i 
skolundervisningen. Efter avslutade studier på gymnasiet är det viktigt att eleven har kunskap 
kring hållbar utveckling. Eleverna kan då ta ställning kring frågor som rör detta i samhället 
vilket gör att vi gemensamt kan skapa ett hållbart samhälle. Agenda 21 som är en omfattande 
handlingsplan för hållbar utveckling har från år 2000 även tillhandahållit en utveckling för 
utbildning om hållbar utveckling.  
 
Enligt undersökningar har det visat sig att många lärare känner att det är brist på tid såväl som 
kunskap för att kunna behandla frågan om hållbar utveckling. Jag har vänt mig till en skola 
för hållbar utveckling och därmed fått fakta kring hur denna skola arbetar i praktiken för att 
lyfta in hållbar utveckling i skolundervisningen.  
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1 Inledning 
I och med de senaste årens översvämningar i Sverige och med tanke på deras följder är detta 
ett högaktuellt ämne på internationell, nationell, regional såväl som på lokal nivå. 
Översvämningarna i Sverige är inte i den omfattning, vilken vi kan se på många andra platser 
i världen, men har trots detta bidragit till katastrofala följder för samhället på vissa håll i 
landet. 
 
Översvämningar är idag ett aktuellt samhällsproblem och därmed blir det allt viktigare att 
resurser läggs på planering och förebyggande arbete. Det vi kan fråga oss är om Sverige är 
tillräckligt förberett för översvämningar som kan tänkas drabba oss framtiden? 
 
Hållbar utveckling är ett begrepp som det talas om allt mer i vår vardag. Det är ett brett, 
svårtolkat och diffust begrepp. Det är vår yngre generation som står inför frågan kring hållbar 
utveckling men trots detta har undervisningen för hållbar utveckling visat sig vara bristande. 
Jag vill därför belysa detta begrepp i mitt arbete och forska kring hur hållbar utveckling kan 
lyftas in i skolundervisningen med tanke på mitt kommande yrke som lärare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka översvämningar i Sverige, dess orsaker och påverkan 
av samhället. Ett vidare syfte är att undersöka kring hur begreppet hållbar utveckling kan 
lyftas in i skolundervisningen. Till min hjälp har jag arbetat utifrån följande frågeställningar:  
 

• Vad är översvämningar och hur uppkommer de?  
• Vilka konsekvenser kan översvämningar bidra till?  
• Kan vi förebygga skador inför en översvämning? 
• Hur kan begreppet hållbar utveckling lyftas in i skolundervisningen?  

1.2 Källor  
Jag har använt mig av två kategorier av litteratur, tryckt och otryckt. Det källmaterial jag 
främst har använt mig av för att studera mitt syfte är internetbaserad information. Detta då jag 
har velat grunda min uppsats på så aktuell data som möjligt. Jag har varit källkritisk vid min 
datainsamling och bara använt källor vilka jag anser har varit pålitliga. Jag har försökt att ha 
ett brett utbud av litteratur för att få ett så allmängiltigt resultat som möjligt, därmed har jag 
inte förlitat mig på endast några få källor. Jag är väl medveten om att de källor jag har valt att 
använda mig av kan vara en tolkning och inte alltid ren sanning, framförallt frågan kring 
klimatförändringar. Vid insamling av material som rör klimatförändringar har jag därför stött 
på problem, då mycket som skrivs i denna aktuella fråga inte alltid har någon vetenskaplig 
grund utan ofta grundar sig i antaganden. Då vi befinner oss i klimatförändringen är det svårt 
att se vilka effekter den ger och kommer att ge i framtiden, därför kommer jag presentera 
fakta men inte ta någon ställning i den aktuella frågan.   
Min andra kategori av litteratur är Maria Björklund och Ulf Paulssons bok Seminarieboken - 
att skriva, presentera och opponera och Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder, 
vilka har använts till mitt inledningskapitel. Respektive bok innehåller bra fakta kring hur vi 
kan gå tillväga vid uppsatsskrivning och vilka metoder som kan användas för att komma fram 
till ett resultat.   
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Jöborn A m.fl. har skrivit boken På tal om vatten. Den kunde jag använda mig av dels för att 
få en bredare förståelse kring vatten men gav mig även inspiration till att skriva om 
översvämningsdirektivet.  

Hållbar utveckling i praktiken av Öhman och Östman har jag använt mig av till min 
didaktiska del. Denna bok har jag funnit genom en distanskurs i miljödidaktik jag läser på 
Högskolan i Dalarna där den finns med som kurslitteratur. Jag har funnit denna mycket 
användbar och inspirerande framförallt för de som läser till lärare och vill få en inblick i hur 
hållbar utveckling kan praktiseras i skolan.  

I min didaktiska del skriver jag om hur hållbar utveckling kan lyftas in i skolundervisningen. 
Till detta avsnitt har jag använt mig av Dragonskolan i Umeå, vilket jag har tycker har varit 
mycket intressant.  

När det gäller min roll som författare är min intention att vara så objektiv som möjligt och jag 
har som avsikt att mina egna åsikter tydligt ska framgå i texten.  

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Min teoretiska utgångspunkt i uppsatsdelen som behandlar översvämningar och fysisk 
planering är risk- och sårbarhetsbedömning. Jag ställer mig en fråga kring översvämningar 
och dess påverkan på samhället, då detta ämne har fått en allt viktigare betydelse i vår vardag. 
Jag vill arbeta fram konkreta exempel på hur översvämningar påverkar samhället och hur vi 
kan skydda oss vid översvämningssituationer med hjälp av exempelvis fysisk planering.  
 
Som teoretisk utgångspunkt till min del i uppsatsen som behandlar hållbar utveckling i skolan 
har jag valt att använda mig av styrdokumenten.  

1.3.1 Risk och sårbarhetsbedömning 

Samhället bör vara robust, det vill säga motståndskraftigt mot yttre samt inre påfrestningar. 
Hur bra ett samhälle är på att klara vissa påfrestningar som exempelvis översvämningar, beror 
på hur vi som medborgare och vårt samhälle reagerar inför överraskande störningar. Vi måste, 
då en påfrestning av samhället sker sätta in åtgärder vilka kan motverka dess konsekvenser. 
Därför måste strategier utformas av våra samhällsorgan inom alla nivåer och i och med det 
kunna möta eller helt förhindra uppkomsten av sådana förhållanden som kan skapa svåra 
påfrestningar. 1 
 
Det talas om ekologiska, sociala och tekniska robusthet. Dessa tre aspekter måste samspela 
för att ett samhälle ska bli robust och därmed mindre sårbart. Aspekterna måste ses i ett 
helhetsperspektiv och allt samhällsbyggande måste ta hänsyn till dessa. 2 
 
Ekologisk robusthet innebär ett varsamt användande av naturresurser och förutsätter att 
ekologiska kretslopp inte förändras. Vi ska hushålla med resurser och den framtida miljön. Ett 

                                                            
1 Överstestyrelsen för civilberedskap, Boverket, 1998. Robusthet i den fysiska miljön 
2 Ibid.  
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samspel ska ske mellan den byggda miljön, staden, grannskapet och den omgivande naturen 
vilka utgör grunden för samhällsplanering. 3 
 
Social robusthet är en bred aspekt och innefattar allt ifrån relationer till kollektiva regelsystem 
för hur ansvarsfördelningen ska organiseras inom alla nivåer.  En viktig del är att det ska 
existera en demokratisk delaktighet i beslut som direkt eller indirekt berör individer och 
kollektivet. 4 
 
Teknisk robusthet är sammanhängande den teknologi som finns och har utvecklats i ett 
samhälle. Teknologin ska fungera som ett långsiktigt hållbart samspel med samhälle och natur 
samt öka kvaliteten på den infrastruktur som existerar och är nödvändig för ett samhälle. En 
ökad robusthet utvecklas i mindre samt större städer genom att lokala system för teknisk 
försörjning kombineras med de i större skala.5  
 
Sårbarhetsbedömning med hjälp av riskmatris (se figur 1): Då det talas om sårbarhet betyder 
risk en sammanvägning av sannolikheten för att en negativ händelse inträffar samt storleken 
av dess konsekvenser. Arbetas en riskmatris fram ger denna en samlad bild och en 
fingervisning över vilka funktioner som är möjliga hot och sårbara för den specifika orten.  
 
Sannolikheten för att en oönskad händelse inträffar värderas enligt skalan: 

1. mycket liten 
2. liten 
3. måttlig 
4. stor och mycket stor 

 
Konsekvenserna för områdenas säkerhet bedöms på samma sätt och värderas enligt skalan: 
 

1. liten  
2. lindrig 
3. svår 
4. mycket svår 
5. katastrofal  

 
Dessa faktorer som avser sårbarheten för ett område värderas senare och sammanställs i en 
tabell. Därefter har det tagits fram ett underlag för bedömning av ett områdes totala riskbild.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Överstestyrelsen för civilberedskap, Boverket, 1998. Robusthet i den fysiska miljön 
4 Ibid. 
5 Ibid. 



Figur 1 Sannolikhet och konsekvens sammanvägs till risk 
 

 
 
Källa: Blekinge Tekniska Högskola 
 
De olika robusthets– och riskfaktorerna värderas och sammanställs i en tabell där 
matrisen är indelad i fem riskzoner: A, B, C, D och E som var och en ger en anvisning om 
behovet av att vidta åtgärder. 
 
A)  Inom denna riskzon är både sannolikheten och konsekvenserna för en negativ 

händelse små för det specifika området 
 
B)  Händelser som inträffar ofta men som inte ger så svåra och märkbara 

konsekvenser. 
 
C)  Ovanliga händelser som inte sker ofta som ger mycket svåra konsekvenser om 

de inträffar. 
 
D)  Sannolikheten är hög och konsekvenserna kan bli svåra. 
 
E)  Mycket hög sannolikhet och mycket allvarliga konsekvenser.6 
 
För att uppnå robusta samhällen är olika analyser en viktig och förebyggande del. Idag är det 
meningen att fler aktörer i samhället ska analysera händelser som inträffar sällan och som ger 
allvarliga konsekvenser. Dessa händelser kallas extraordinära händelser och ställer höga krav 
på samhället, därför ska hänsyn till dessa tas redan i det förebyggande arbetet.  
                                                            
6 Blekinge Tekniska Högskola, Examensarbete, 2001. Robusthetsanalys Djurängen & Rinkabyholm i Kalmar 
kommun 
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Riskanalys är ett systematiskt sätt att organisera och analysera kunskap och information om 
händelser som kan utvecklas till en risk. Målet med risk- och sårbarhetsanalyser är att få en 
bild över vad som kan orsaka extraordinära händelser och om en sådan händelse skulle ske 
vad skulle konsekvenserna kunna komma att bli? Resultatet av en analys kan även visa hur 
stor förmåga samhället har för att klara av att hantera händelsen samt i sin tur ge förslag på 
vilka åtgärder som måste verkställas.  
 
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser delas upp i tre faser: 
 

1. Förberedelsefas 
2. Analysfas 
3. Resultat och uppföljning 

 
Detta arbete är en process och i förberedelsefasen planeras arbetet för att det ska skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för nästa fas. I denna fas sker en omfattande organisering så att 
resultaten kan tas om hand på ett bra sätt.  
 
Nästa fas, analysfasen består av tre moment; inventering och värdering, prioritering och en 
analys av förmåga. Det är viktigt att brister i förmåga ses över som sedan kan åtgärdas. 
Eftersom extraordinära händelser sker väldigt sällan finns det oftast inte tillgång till statistiska 
underlag som kan hjälpa till i analysen. Därför får kunskap i riskhanteringsgruppen utgöra 
underlaget. I analysfasen arbetas det fram fakta kring vad som kan hända, hur det drabbar 
samhället samt hur samhället ska klara att hantera det. 
 
I den sista fasen, resultat och uppföljning, handlar det om att hantera det som hittills har 
presterats fram. Till en början ska resultatet återkopplas till inriktningsbeslutet som togs precis 
i början av processen, därefter sammanfattas resultatet i en detaljerad beskrivning till den 
politiska ledningen. Det sker sedan en bedömning utifrån detta, där det fokuseras på 
samhällets förmåga att hantera händelserna som kan komma att ske med förslag till åtgärder 
som kan minska riskerna. Åtgärder kan vara fördjupade analyser, utbildningar, övningar, 
investeringar etc. I rapporten bör det framgå vem som har ansvar för att åtgärderna ska ske 
och vem som har ansvaret för att följa upp att åtgärderna genomförs. 7 

1.3.2 Styrdokument 
I läroplanen, Lpf 94 under rubriken skolans huvuduppgifter står det skrivet att ” 
miljöperspektiv i undervisningen skall 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 bör belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. 8 
 
Läroplanens rader visar på att det blir allt tydligare att det läggs en större vikt på hållbar 
utveckling och att det lyfts in i utbildningen. Utbildningarna har idag som uppgift att bidra till 
en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Något som formuleras i 
styrdokumenten, vilka innehåller skollag, läroplaner och kursplaner.  

                                                            
7 Krisberedskapsmyndigheten, 2006. Risk- och sårbarhetsanalyser  
8 Utbildningsdepartementet. Lpf 94 
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Skollagen (1985:1100) tar upp vikten av skolan och dess innehåll av demokratiska 
värderingar och främjandet av varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö. 9 I läroplanerna för grundskolan samt de frivilliga skolformerna lyfts fyra perspektiv 
fram; det miljömässiga, historiska, internationella och etiska perspektivet.  

Syftet med dessa perspektiv är att de ska finnas med i all undervisning och bildar tillsammans 
kärnan i hållbar utveckling. Dessa kan utvecklas ytterligare inom tre områden; demokrati, 
sociala aspekter samt kritiskt tänkande och handlingskompetens.  

Demokrati: Det svenska skolväsendet vilar på demokratins grunder. Enligt läroplanen 
gällande för gymnasiet ska alla elever omfattas av de demokratiska principerna vilka är att 
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig.  

En förutsättning enligt Lpf 94 för att eleverna ska kunna utvecklas både kunskapsmässigt och 
socialt är att de ska kunna ta del av och kunna påverka innehållet av undervisningen samt dess 
arbetssätt. Enligt läroplanerna har varje lärare till uppgift att se till att varje elev kan ta ett 
personligt ansvar över sitt lärande 

Sociala aspekter: Skolans uppgift är att eleven får kunskap om samhällets värdegrund. 
Viktiga delar av värdegrunden är; 

• människolivets okränkbarhet  
• individens frihet och integritet  
• alla människors lika värde  
• jämställdheten mellan kvinnor och män  
• samt solidaritet med svaga och utsatta  

 
Kritiskt tänkande och handlingskompetens: Skolan har ansvar för att eleverna ska kunna lära 
sig att kritiskt granska fakta och förhållanden och därefter inse konsekvenser av olika 
handlingar.  

Eleverna ska erbjudas undervisning så att de senare kan tillägna sig ett förhållningssätt till 
övergripande globala miljöfrågor. De ska även få kunskap kring påverkan av att hindra 
skadlig miljöpåverkan så att de lär sig att ta ansvar för den miljö de vistas i. 10 

1.4 Metod 
Studien grundar sig på översvämningar i Sverige, hur skador uppkommer och kan förebyggas 
genom planering av samhället. Mitt intresse för vatten och dess krafter gjorde att jag tidigt i 
somras i samband med årets väderförhållande med mycket nederbörd kunde komma fram till 
vad min uppsats skulle behandla. Under arbetets gång har min frågeställning ändrats utefter 

                                                            
9 Sveriges Riksdag, 2007. Skollag 1985:1100 
10 Myndigheten för skolutveckling, 2007. Om hållbar utveckling i styrdokumenten 
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vad jag har ansett varit relevant och intressant att ta upp inom ämnet. De källor jag till slut 
kom fram till ansåg jag vara ett bra underlag för arbetet.  
 
Jag har i uppsatsen försökt specificera mig för att få tydligare förståelse och exemplifiera hur 
det kan se ut. Detta har jag gjort genom att ta upp två städer, där de mest omfattande 
översvämningarna har skett. Jag har samlat in material genom att använda mig av internet och 
har sedan sammanställt det jag tycker är relevant utifrån min frågeställning. På ett liknande 
sätt har jag i mitt sista kapitel specialiserat mig på en skola i Umeå och tittat på hur de gör för 
att föra in hållbar utveckling i undervisningen. Jag fick mailkontakt med en lärare som arbetar 
med hållbar utveckling på Dragonskolan. Hon gav mig mycket information kring hur de 
arbetar på hennes skola med att lyfta in hållbar utveckling i undervisningen. Detta har enligt 
mig bidragit till en djupare kunskap inom respektive ämne till skillnad om jag bara hade 
skrivit generellt om översvämningar samt hållbar utveckling i skolan.  

1.4.1 Datainsamling 

Det finns två olika strategier av datainsamling, induktiv respektive deduktiv. Används en 
induktiv metod studeras verkligheten utan några förutfattade meningar om existerande teorier 
istället formuleras teorin utifrån den empiri som har samlats in. Vid användandet av en 
deduktiv metod utgår man ifrån en existerande teorier och därefter kopplas dessa teorier till 
den empiri som har samlats in. Kombineras den induktiva respektive deduktiva talas det om 
abduktion.11 Jag har använt mig av den induktiva metoden, där jag har studerat 
översvämningar och hållbar utveckling i skolan och genom detta fått en bild över hur det kan 
se ut i verkligheten. Min teori formuleras därmed utifrån den empiri jag har samlat in. Jag har 
genom denna metod använt mig av ett tolkande synsätt då jag inte har haft någon teori att luta 
mig tillbaka på.  

1.4.2 Typ av data 
Data kan delas in i primära och sekundära källor. Primärdata är nytt material som tidigare inte 
behandlats och det material som forskaren på egen hand samlar in. Sekundärdata har fokus på 
material som forskaren troligtvis inte har samlat in på egen hand och har heller inte gjort 
någon egen tolkning till skillnad från primärdata. Det är dock svårt att se när den primära 
respektive sekundära analysen startar och slutar. Mitt arbete är främst uppbyggt kring 
sekundärdata, där denna typ av data inbegriper flera fördelar: Tid och pengar sparas in till 
skillnad om jag skulle gjort hela studien på egen hand. Data av god kvalitet, många 
datauppsättningar har skapats av erfarna och skickliga forskare där urval av data ofta är så 
representativt som möjligt. Tiden till analys kan utökas eftersom insamling av data är väldigt 
tidskrävande då det ofta arbetas inom tidspress. 12  
 
Då jag utbildar mig till lärare har jag i mitt sista kapitel tagit med en didaktisk del, där jag 
skriver om hur hållbar utveckling kan lyftas in i undervisningen. Jag har i denna del även 
använt mig av material, vilka kan klassas som primärdata. Jag har haft kontakt med en lärare 
via e-post på en skola för hållbar utveckling i Umeå, där jag genom henne har fått tillgång till 
bra material.  

                                                            
11 Björklund, M & Paulsson, U, 2003. Seminarieboken, s. 62 
12 Bryman, A, 2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 208-209  
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1.4.3 Kvalitativ studie 

Mitt syfte med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse kring översvämningar i Sverige. Jag 
har därmed valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Det främsta målet med 
en kvalitativ metod är att skapa ett helhetsperspektiv, där metoden är induktiv det vill säga det 
används ett tolkande synsätt. Genom att undersöka olika delar, vilka har koppling till 
översvämningar har jag försökt få en helhetsbild, där jag försöker få en bild av den sociala 
verkligheten som ständigt är i förändring. 13  

1.5 Avgränsningar  
Då översvämningar är ett stort område har jag valt att avgränsa mig i tid och rum. Jag har valt 
att behandla Sverige och har hållit mig inom tidsspannet 2000-2007. Jag har gjort en 
avgränsning genom att lyfta fram två exempel på städer Arvika och Kristianstad, vilka har 
drabbats av översvämningskatastrofer. Jag har inte fördjupat mig nämnvärt på 
klimatförändringarnas påverkan av översvämningar. Därmed tar jag bara upp 
klimatförändringar som en del av en möjlig orsak till översvämningar. Jag kommer heller inte 
fördjupa mig på någon bakomliggande historia, då jag vill göra det lättare för mig som 
skribent och för er läsare att förtydliga det jag tycker är betydelsefullt med tanke på 
uppsatsens syfte.  

1.6 Uppsatsens disposition 
I introduktionskapitel beskriver jag en bakgrund till studien, problemdiskussion, syfte, 
teoretiska utgångspunkter och en disposition för uppsatsen. Under metod redogör jag hur 
uppsatsen har genomförts för att uppvisa en trovärdig studie. Här belyses först studiens 
upplägg för att sedan beskriva datainsamlingen. Vidare redogörs för metodval, källor och 
avslutningsvis beskriver jag uppsatsens avgränsningar.  
 
I bakgrundskapitel presenteras fakta kring klimatförändringar som en del av en påverkan av 
översvämningar samt en redovisning av begreppet hållbar utveckling. 
 
I avhandlingen redovisas de empiriska resultat vilka grundar sig på en undersökning av 
översvämningar, dess påverkan och vikt av fysisk planering för att kunna minska skador vid 
översvämningar. Jag kommer fördjupa mig på två geografiska platser, Arvika och 
Kristianstad, vilka är de platser i Sverige som har utsatts för de mest omfattande 
översvämningarna i Sverige under 2000-talet. Slutligen presenteras ett avsnitt om hur hållbar 
utveckling kan lyftas in i skolundervisningen.  
 
I analysen av studien analyseras resultatet med hjälp av referensramen. Med hjälp av dessa 
ämnar jag föra en diskussion kring översvämningar och hållbar utveckling i skolan.  
 

 

 

                                                            
13 Bryman, A, 2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 34 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Klimatförändringar   

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, förklarar och använder begreppet 
klimatförändringar då det talas om alla variationer i klimatet som skett under historien och 
idag. Begreppet tar ingen hänsyn till om förändringarna är naturliga eller beror på mänsklig 
verkan. Till skillnad från FN:s ramkonvention, där klimatförändringar avser en förändring av 
klimatet som är direkt eller indirekt kopplat till människan som går utöver naturlig 
klimatvariabilitet. 14 

2.1.1 Naturliga orsaker till dagens klimatförändringar 

Klimatförändringarna som har skett under 1900-talet har både naturliga och mänskliga 
förklaringar. Fram till 1950 var värmeinstrålningen från solen relativt stark och medförde att 
temperaturen på jorden höjdes, samtidigt som det inte inträffade några vulkanutbrott vilka har 
en kylande effekt på klimatet. Från 1950 har solens instrålning inte varit lika stark dessutom 
har det skett några vulkanutbrott men temperaturhöjningen på jorden har dock fortsatt. 15 
 
Den senaste istiden inträffade för ungefär 10 000 år sedan. Tiden efter denna har klimatet 
blivit varmare med undantag från vissa perioder. Allt fler värmerekord inträffar idag och 
extrema väderföreteelser inträffar allt oftare. Tittar vi tillbaka i tiden och betraktar varma och 
kalla perioder som avlöst varandra, borde vi idag vara i slutet av en värmeperiod och därmed 
närma oss en ny istid. 16 

2.1.2 Mänskliga orsaker till dagens klimatförändringar 

Under den senare delen av 1900-talet och framåt har utsläpp av koldioxid ökat markant. 
Människans livsstil bidrar till att växthuseffekten blir allt kraftigare. Skogsavverkning och 
annan markanvändning, exempelvis vägbyggen och expansion av städer bidrar till mindre 
växtlighet och detta medför att mer koldioxid stiger till atmosfären. Dessutom som jag 
tidigare nämnde har solens instrålning inte varit så kraftig den senaste tiden och därmed inte 
varit den bidragande orsaken till den globala uppvärmningen. Temperaturökningen är nu 
påvisad, 2001 beräknade IPCC att de senaste århundradens temperaturökning var 0,6 grader 
idag är denna siffra uppe i 0,74 grader. 17 

 2.1.3 Så påverkas Sverige 

Temperaturökningen är inte jämnt fördelad över jordklotet och vissa ställen kommer drabbas 
hårdare än andra av en uppvärmning. I Sverige kan flera effekter fås i och med en 
temperaturökning. Flera framtidsbilder har tagits fram om vilka effekter uppvärmningen kan 
ge. Rossby Center i Norrköping (SMHI) har bedömt att Sverige omkring år 2100 har en 
medeltemperatur som har ökat med mellan 2,5–4,5 grader. Där ökningen kommer vara större 
på vintern och då även nederbörden kommer vara som störst. Detta skulle då bidra till ökad 
                                                            
14 FN:s klimatpanel, 2007. Den naturvetenskapliga grunden 
15 Bergqvist, P, 2007.  B-uppsats 
16 Ibid. 
17Ibid. 
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risk för översvämningar, ökad nederbörd, vattenbrist i södra Sverige och temperaturzoner som 
vandrar norrut. Jag kommer dock endast fördjupa mig på översvämningarnas risker i 
uppsatsen. 18 

2.1.4 Klimatförändringar i Sverige syns redan 

Den temperaturökning vi började se i olika mätningar från i början av 1900-talet visade på 
stora skillnader i klimatets utveckling jämfört med tidigare, allt sedan vikingatiden och 
troligtvis ännu längre tillbaka i tiden. Från 1980-talet har mätningar visat de varmaste 
temperaturregistreringarna sedan temperaturen började mätas mer systematiskt. De fem 
varmaste åren var åren 1998 samt 2002-2005 sedan mätningar av jordens medeltemperatur 
påbörjades. 19 

Fram till år 2100 beräknas Sveriges medeltemperatur öka som jag tidigare nämnde. Denna 
trend är tydlig trots variationer i väderlek och temperatur från år till år. Det kommer dock bli 
större variationer i nederbörd än i temperatur genom åren. 20 

2.1.5 Sverige får ett varmare klimat 

Jämför vi åren 1961-1990 med de senaste åren, det vill säga 1991-2005 (se figur 2) kan vi 
utläsa att det har skett en tydlig uppvärmning i vårt land. Till denna jämförelse kan jag dock 
ställa mig frågande då jämförelsen avser två olika långa klimatperioder 30 respektive 15 år. 
Temperaturen har i snitt stigit en grad medan områden kring Norrlandskusten har varit med 
om en ännu större ökning. Den mest markanta ökningen har varit tydligast under vintern i de 
mellersta och norra delarna av landet, då temperaturen har ökat med drygt två grader. Den 
minsta ökningen har skett under hösten i sydvästra delarna där det i lokala områden har skett 
en marginell ökning eller ingen alls. 21 

Även nederbörden har ökat och även denna mer på vissa håll, på vissa ställen har ökningen 
varit hela 15-20%. Däremot i vissa områden i södra Norrland samt delar av Svealand har 
ökningen bara varit 0-0,5% . Det har även skett minskningar men det är bara två undantag, 
ostligaste Svealand och Gotska Sandön. 22 

Enligt klimatscenarier har de senaste ungefär 15 årens klimat följt deras förutsagda kurva om 
förändringar i temperatur och nederbörd/avrinning. Att nederbörden har legat lite över den 
nivå som klimatscenarierna påvisat kan beror på att de underskattat den globala 
uppvärmningens regionala effekt eller att nederbördsökningen beror på tillfälliga variationer. 
23 

                                                            
18 Naturvårdsverket, 2007.  Effekter av klimatets förändring, så påverkas Sverige 
19 Naturvårdsverket, 2007.  Effekter av klimatets förändring, förändringar syns redan 
20 Naturvårdsverket, 2007.  Effekter av klimatets förändring, så påverkas Sverige 
21 SMHI, 2006. Klimat i förändring 
22 SMHI, 2006. Klimat i förändring 
23 Ibid.  



Figur 2 Förändringar i medeltemperatur och i nederbörd 

 

N

Källa: Naturvårdsverket24 
 

2.1.6 Global uppvärmning 

Tecken på global uppvärmning och dess effekter i och med ett varmare klimat har lett till att: 

• tjockleken på Arktis havsis sommartid har minskat med 40 procent 
• glaciärer har dragit sig tillbaka världen över 
• snö- och istäcken har krympt 
• temperaturen har stigit i havens ytvatten 

Havets yta har stigit mer än vad det har gjort i snitt på flera tusen år. Under 1900-talet kunde 
en höjning av havsytan på 10-20 cm läsas av. Det händer mycket runt om i världen i växt- och 

                                                            
24 Naturvårdsverket, 2007.  Effekter av klimatets förändring, förändringar syns redan 
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djurriket, även med glaciärer där år 2003 innebar att Alpernas glaciärer försvann med tio 
procent. Fortsätter avsmältningen i den här takten kan det räknas med att tre fjärdelar av 
glaciärerna i området kring Schweiz kommer att ha försvunnit år 2050. 25 

2.2 Vad är hållbar utveckling? 
Det var genom arbetet inom Brundtlandkommissionen i mitten av 1980-talet som begreppet 
hållbar utveckling blev känt. Brundtlandkommissionen tillsattes av FN och satte följande 
definition på hållbar utveckling: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar 
utveckling innefattar gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor 
och män samt mellan folkgrupper och länder. Idag är vår värld sammanbunden genom länders 
beroende av varandra, något som tidigare aldrig har varit så uppenbart. Vi står i ett ömsesidigt 
förhållande till varandra, där vår politik och framför allt livsstil påverkar och påverkas av 
varandra. Samtidigt som Sverige försöker att bidra till en rättvis och hållbar värld har landet 
ett egenintresse i detta. Framtidens komplexa frågor och utmaningar kräver att länderna 
samarbetar. Det svåra då vi talar om hållbar utveckling är att vi ska värna om framtida 
generationers behov, vilka är svåra att utläsa idag, samtidigt som dagens behov ska tillgodoses 
för alla människor i världen. Det som understryks är dock tanken om att varje individ ska vara 
delaktig och ta ett ansvar. Det ses utifrån ett helhetsperspektiv på människors och samhällens 
behov, förutsättningar och problem. Det är tre processer som är integrerade, ekonomiska, 
sociala och miljömässiga vilka är varandras förutsättning.  
Den sociala dimensionen lyfter fram betydelsen av rättvisa genom fördelning av resurser, 
inflytande och makt. Alla människor ska ha tillgång till service och känna trygghet och 
delaktighet. Miljödimensionen handlar om ekosystemets stora betydelse, att vi tar hand om 
dess tjänster och återhämtningsförmåga, då detta är en förutsättning för en social samt 
ekonomisk välfärd. Ska det ske en utveckling krävs ekonomisk tillväxt.  En ekonomisk 
tillväxt kräver dock att de två andra processerna deltar. Försämras miljön eller/och välståndet 
inte fördelas rättvist och om det inte sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet som exempelvis 
hälsa och utbildning kommer den ekonomiska tillväxten inte fortsätta att växa. Det är därmed 
viktigt att alla de tre bitarna inkluderas i samhället för att en hållbar utveckling ska kunna ske. 
26 
 
Utvecklingen är hållbar om den avser exempelvis fred, god samhällsstyrning och omsorg om 
miljön. Om ekonomisk tillväxt istället i första hand avser produktion, vilken i sin tur påverkar 
miljön negativt och hotar ekosystemen eller att den sker till priset av dåliga villkor för 
arbetarna är utvecklingen däremot ohållbar. 27 
 
De tre dimensionerna som jag tidigare nämnde är i princip lika viktiga, balansen mellan dem 
kan dock variera beroende på i vilket sammanhang de sätts in i. Oavsett om det handlar om 
jämställdhet eller konsumtionsmönster eller något annat som skulle rymmas inom de tre 
dimensionerna ligger grunden i att de tre dimensionerna ska hanteras i ett integrerat 

                                                            
25 Naturvårdsverket, 2007.  Effekter av klimatets förändring, förändringar syns redan 
26 SOU 2004:104, 2004.  Att lära för hållbar utveckling 
27 Ibid. 
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sammanhang. Då helhetsperspektivet betonas kan begreppet få en konkret innebörd i olika 
sammanhang. 28 

2.2.1 Internationella miljökonferenser 

Det var inte förrän på 1960-talet miljöfrågorna fick en allt större uppmärksamhet och ett 
genombrott och detta skedde på världssamfundets dagordning 1972 genom FN-konferensen i 
Stockholm, vilken behandlade den mänskliga miljön.  Konferensen ledde till en politisk 
deklaration samt ett handlingsprogram där följden blev att FN skapade deras miljöprogram 
(United Nations Environmental Programme).  Vid den här tiden hade inte begreppet hållbar 
utveckling växt fram men nu i efterhand brukar det ses som startpunkten för dess framväxt. 29 
 
Gruppen The World Commission for Environment and Development tillsattes 1983 för att 
utreda miljö- och utvecklingsfrågor men gruppen kom snart att börja kalla sig 
Brundtlandkommissionen efter ordförande.  
1987 presenterade Brundtlandkommissionen deras rapport och gjorde att begreppet hållbar 
utveckling fick ett genomslag över hela världen. Det som särskilt betonades var: 
generationsperspektivet, de tre dimensionerna samt den globala betydelsen. 30 
 
1992 samlades världens ledare till en konferens i Rio de Janeiro som kom att handla om miljö 
och utveckling. Konferensens stora resultat, en överenskommelse, blev Agenda 21, vilken är 
en omfattande handlingsplan för hållbar utveckling. Denna konferens var hittills det största 
som hänt inom miljö- och utvecklingsområdet. Det som även lyftes fram var att så många 
frivilliga organisationer var delaktiga och betoningen i handlingsprogrammet av det regionala, 
nationella och lokala arbetets betydelse för hållbar utveckling. Varje kommun hade bara efter 
fyra år dragit igång med att arbeta fram en lokal Agenda 21. Detta bidrog till att många 
svenskar blev delaktiga och involverade i detta hållbara utvecklingsprogram. 31 
 
2000 antogs FN:s milleniedeklaration, den menade att den globala utvecklingen kräver en 
helhetssyn. Deklarationen ligger till grund för tidsbundna och mätbara 
millenieutvecklingsmål. Dessa mål behandlar globala utvecklingsfrågor som fattigdom, 
utbildning, jämställdhet och sjukdomar och att förhållande mellan såväl rika som fattiga 
länder ska bli starkare. Ett delmål är att andelen människor som lever i extrem fattigdom ska 
halveras fram till 2015. 32 
 
2002 hölls ett FN-toppmöte i Johannesburg om hållbar utveckling. Där kom man fram till att 
all utveckling måste vara hållbar och att de tre dimensionerna måste integreras. Toppmötet 
ledde fram till en politisk deklaration och en genomförandeplan för hållbar utveckling. De tre 
övergripande målen var att resurser skulle läggas på fattigdomsbekämpningen, vikten av 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt bevarandet av våra naturresurser.  
Rekommendationer till världens länder var att arbeta fram nationella strategier för hållbar 

                                                            
28 SOU 2004:104, 2004.  Att lära för hållbar utveckling 
29 Ibid.  
30 Ibid. 
31 Ibid.  
32 Ibid.  
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utveckling fram till 2005. Sveriges regering presenterade dock sin första strategi redan före 
toppmötet 2002. 33 
 
Brundtlandkommissionen har menat att under det gångna seklet har människans värld, det vill 
säga hela jorden, förändrats i grunden. Vi har med tekniska hjälpmedel och utveckling gjort 
det möjligt att förändra jordens olika system.  Genom forskning på senare tid har vi fått en 
större kunskap om samband mellan bland annat jordens geokemiska, hydrologiska och 
klimatologiska system. Vår kunskap är dock inte tillräcklig och det är nästan omöjligt att 
kunna förutse framtida händelser. Det har nästan gått 20 år sedan Brundtlandkommissionen 
presenterade sin rapport och internationella samfundet tillsammans med konventioner och mål 
har gjort att vi har kommit en bit på vägen vad avser hållbar utveckling. Trender som tidigare 
har varit negativa har vänt, några exempel är Asien, en region som har gjort stora ekonomiska 
och sociala framsteg och steg närmare demokratin har skett på många håll i världen.  Det 
finns dock problem som existerar oförändrat eller till och med blivit värre. Fattigdomen i 
delar av Afrika har försvårats samt diskrimineringen ökar runt om i världen. 34 

                                                            
33 SOU 2004:104, 2004.  Att lära för hållbar utveckling 
34 Ibid. 
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3 Avhandling  

3.1 Definition av översvämning och dess orsaker  
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har följande definition på 
översvämning, "med översvämning menas att vattnet täcker ytor utanför den normala gränsen 
för sjö, vattendrag eller hav. Till översvämning inkluderas också andra markområden som 
normalt inte gränsar till vatten, men där till exempel häftigt regn kan orsaka översvämningar". 
35 

EEA, Europeiska miljöbyrån har följande definition på översvämning, "situationer med 
extrem vattenavrinning då människors liv, egendom och samhällets infrastruktur hotas". 36 

SGU, Statens geologiska institut skriver att den främsta anledningen till översvämning i ett 
vattendrag beror på "förändringar i vattenföringen i det närliggande vattendraget och på 
områdets höjdläge i förhållande till vattennivån. Flödet i vattendraget beror främst på 
nederbördens mängd, utsträckning och intensitet, avrinningsområdets storlek, snösmältning, 
markanvändning, regleringar (magasinering och tappning), sjövolym, temperatur, 
markfuktighet och terrängens lutning. Översvämningar kan också orsakas av isdämningar i 
älvar och av dammbrott". 37 

Räddningsverket skriver följande om översvämningar, "Ofta är översvämningsutsatta 
områden relativt kända längs vissa älvsträckor och sjöar. Problemet är att bestämma vattnets 
utbredning och fastställa frekvensen av översvämningarna. Om översvämningar inträffar ofta 
upplever vi det som en naturlig variation av vattennivån över året. Drabbas däremot ett 
område endast någon enstaka gång och med stora skador som följd, upplevs det som en 
naturkatastrof". 38  

Definitionerna skiljer sig något åt men grundbetydelsen är den samma och menar att en 
översvämning sker då vattenavrinningen är större än normalt. Det är skillnad i områden som 
gränsar till kusten, där kan översvämningar förorsakas av högt vattenstånd eller av stora vågor 
som skapats av stormar och orkaner.  

Beroende på vart i världen vi bor och därmed vilka variationer i nederbörd som finns liksom 
de långsiktiga förändringarna i klimatet, ser översvämningarna väldigt olika ut i olika delar. I 
min uppsats kommer jag dock bara behandla de översvämningar som sker i Sverige.  
Mänskliga inverkningar har också betydelse för hur översvämningar uppkommer. 
Skogsavverkning bidrar till att avrinningen går snabbbare och medverkar till risken för 
översvämningar. Sker dessutom en översvämning i område där det finns bebyggelse får 
översvämningar allvarligare konsekvenser. 39 

                                                            
35 Vattenportalen, 2006. Översvämningar 
36 Ibid.  
37 Ibid.  
38 Räddningsverket, 2007. Vad är översvämning? 
39 SMHI, 2004. Faktablad nr 21, Översvämningar i Sverige 



 

21 

 

Översvämning är en naturlig process vilken inträffar då avrinningen från ett område som har 
drabbats av nederbörd är större än vad marken klarar av att ta emot och vad vattendragen och 
sjöarna kan förvara och föra vidare nedströms. Översvämningar kan vara snabba och intensiva 
som i ett kuperat område medan plana flodslätter kan förbli täckta av vatten en lång tid utan 
att någon avrinning sker. 40 

När Sverige drabbas av översvämningar beror detta i första hand på stor vattentillförsel på 
grund av kraftigt regn eller snösmältning till sjöar och vattendrag. Genom Sveriges naturliga 
växlingar i årstider drabbas den norra delen av landet under vissa perioder av höga 
vattenflöden på grund av snösmältning. Norra Sverige drabbas dock främst av 
översvämningar under sommaren eller hösten på grund av stora regnmängder medan de södra 
delarna är utsatta hela året om. Det är ofta flera faktorer som samspelar då det sker en kraftig 
översvämning. Stora vårflöden uppkommer genom snösmältning, risken för översvämning 
blir större om denna smältning sker senare än normalt och dessutom är intensivare på grund 
av högre temperatur. Detta gör att snön smälter under samma period i fjällområdena som i 
lägre skogsområden i norra Sverige, vilket innebär att fjällfloden och skogsfloden går samman 
och ger mycket höga flöden. Faller det nederbörd under samma tid kan det påverka och bidra 
till ännu värre följder. 41 

Marken har en betydelse, speciellt dess fuktighet. Är marken redan mättad kan den inte ta 
emot mer vatten och vattnet rinner då ovan mark och en risk för översvämning finns. På 
odlingsjordar kan tjälen bidra till att infiltrationsförmågan försämras och vattnet får då svårare 
att rinna ner i marken och lagring av vatten blir då mindre på dessa platser.  
Sammanfattningsvis är det oftast ihållande regn under en lång tid som gör att Sverige drabbas 
av översvämning. De kan dock även uppstå i och med isdämningar i älvar, detta inträffar ofta 
i Torne älv. Katastrofala översvämningar kan ske om dammbyggnader rasar.  I Kristianstad 
sker det ofta översvämningar eftersom staden ligger väldigt lågt.  Något jag skriver mer om 
senare i uppsatsen. 42 

Översvämningar kan leda till skador på:  

• Vägar, broar och järnvägar vilket kan leda till skred, ras och nedsatt framkomlighet.  
Detta i sin tur kan påverka försörjning med mera.  

• El- och telenätet, kabelbrott kan ske vilket kan leda till problem för tekniska system 
och problem i bostäder och hus.   

• Vatten- och avloppssystem kan sluta att fungera på grund av problem vid vattenintag 
och störningar i elförsörjningen. Dricksvattnet kan därmed bli dåligt och bidra till 
sjukdomsspridning.   

• Förvaringsplatser för giftigt avfall kan drabbas och göra att platserna svämmas över 
och att kemikalier sprids utmed marken. 43 

Vattenkraftsystemet i Sverige är den mänskliga påverkan som har störst effekt på 
vattenflödena. Om en älv är utbyggd för att användas för vattenkraft tar regleringsmagasin 
                                                            
40 SMHI, 2004. Faktablad nr 21, Översvämningar i Sverige 
41 Ibid. 
42 SMHI, 2004. Faktablad nr 21, Översvämningar i Sverige 
43 Vattenportalen, 2006. Översvämningar 
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hand om de flesta vårflöden.  Flöden som inträffar på sommaren och hösten måste dock 
släppas vidare annars kan det äventyra säkerheten då magasinen blir fyllda av vatten. Genom 
en reglering av älven minskar risken för extrema översvämningar, regleringen kan dock ge en 
falsk trygghet. Enligt forskning vid Rossby Center kommer översvämningar att öka både 
utmed kusterna, i sjöar samt vattendrag. Det är den ökade nederbörden samt intensiva skyfall 
som har störst påverkan på översvämningsrisken. 44 

3.2 Översvämningar och deras konsekvenser 
Översvämningskatastrofer i Sverige. Hur risken för översvämning har behandlats praktiskt i 
Arvika och Kristianstad. Detta är de två största översvämningarna med tanke på 
ersättningskostnader för räddningstjänst som har inträffat i Sverige under 2000-talet. 45 

3.2.1 Kristianstad en stad i farozonen 

Norra Kristianstad är ett kuperat och sjörikt spricklandskap, där vi finner sjöarna Immeln och 
Raslången. I norr är det urbergsterrängen som dominerar medan södra delarna består av slätter 
och runt staden Kristianstad breder det ut sig ett öppet landskap med sandiga åkerfält.  
Kristianstad omges av mycket vatten, Araslövssjön och Hammarsjön är två grundslättsjöar, 
vilka ligger i Helge ås vattensystem. Kusten som inte ligger långt ifrån staden är ett 
kustdynlandskap med vidsträckta stränder. 46 

Centrala Kristianstad är det område i Sverige vilket är mest utsatt för översvämningar. Staden 
ligger rentav under havets nivå, det vill säga mycket lågt och detta skapar problem. Igenom 
staden rinner Helge å, vilken vid flera tillfällen har svämmat över och bidragit till att stora 
delar av staden lagts under vatten. 47 

Kristianstad drabbades 2002 av en mycket kraftig och omfattande översvämning. Högvattnet 
nådde då + 2, 15 m.ö.h och blev enligt mätningarna som började göras år 1905 en av de allra 
högsta med undantag från 1928 då vattnet nådde 2, 23 och 1917 2, 18. Det var några mycket 
dramatiska dygn mycket på grund av den stora vallen som skyddar den östra sidan av 
Kristianstad mot vattenmassor från Hammarsjön inte var långt ifrån att ge vika. Detta gjorde 
att det under fem dygn pågick en stor räddningsinsats med att anlägga en tryckbank bakom 
vallen.48 
 

                                                            
44 Vattenportalen, 2006. Översvämningar 
45 Räddningsverket, 2004. Årsrapport, ersättning för räddningstjänstkostnader 
46 Nationalencyklopedin, 2007. Sökord: Kristianstad 
47 Naturvårdsverket, 2007. Fysisk planering och bebyggelse 
48 Kristianstad kommun, 2007. Högvattnet 2002 



Figur 3 Riskområde för översvämningar i Kristianstad   

    

N 

Källa: Naturvårdsverket 
 

Kartan visar vad som kan hända staden vid en extrem situation. Den påvisar hur stor del av 
staden som skulle läggas under vatten om vattenståndet steg två gånger den hittillsvarande 
rekordnivån. Detta kan komma att ske, därför har kommunen påbörjat ett förebyggande arbete 
och byggt skyddsvallar. 49 

3.2.2 Kristianstad med risk för att översvämmas 

Kristianstad ligger endast några meter över havets nivå. Vissa områden ligger till och med 
under havsytan på gammal sjöbotten. Det är här vi finner Sveriges lägsta markpunkt, vilken är 
-2,41 meter under havsytan och detta göra att staden är extra utsatt för klimatförändringar och 
förändrade vattenflöden. Genom staden passerar Helge å som flyter genom Hammarsjön som 
ligger söder om staden. Helge å är Skånes största å och kan under vissa tidsperioder stiga ett 
par meter. Vid extrema förhållanden med stora vattenflöden och vattenstånd i Helge å och i 
Hammarsjön kan staden översvämmas om den inte är tillräckligt skyddad. Inom de områden 
som hotas av översvämning ligger bostäder, vilka rymmer mer än 10 000 personer, 
centralsjukhuset (+2 m) samt reningsverket (-1 m). Skulle dessa sättas ur funktion skulle det 
leda till katastrofala följder. 50 

                                                            
49 Naturvårdsverket, 2007. Fysisk planering och bebyggelse 
50 Kristianstad kommun, 2007. Så skyddar vi Kristianstad mot översvämningar 
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3.2.3 Staden skyddar sig 

Sedan flera år tillbaka arbetar kommunen med att skydda och minska risken för 
översvämningsskador. Kommunen har påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga 
hotbilden och vidta flera skyddsåtgärder. Det som läggs ned mest tid och kraft på är att 
förbättra, komplettera och ersätta de gamla invallningarna, vilka sträcker sig ca 10 km. Dessa 
skyddsvallar har beräknat att klara ett flöde i Helge å på 527 m³/s vid ett kraftverk uppströms 
Kristianstad, samtidigt som Östersjön kan stiga två meter. Staden ska då klara en vattennivå 
som ligger på +3,7 m, vid översvämningarna 2002 steg nivån i Helge å till + 2,15 m. 51 

Då det kommer mycket regn måste dagvatten från stora områden pumpas ut i Helge å och 
Hammarsjön så även pumpstationerna ska förstärkas så att de klarar extrema situationer. 
Pumpstationernas uppgradering och komplettering kommer att utgöra ungefär hälften av 
kostnaderna. Projektet är lång ifrån klart, omkring 2011-2012 beräknas det vara färdigställt 
och kostnaderna kommer ligga runt ca 200 miljoner kronor.  52 

Miljöbalken ställer krav på miljöredovisningen, då utbyggnad av nya skyddsvallar har skett i 
Kristianstad.  Samråd med allmänhet, föreningar och myndigheter är av central betydelse för 
en öppen arbetsprocess. Ett av miljöbalkens fem grundläggande mål som ska genomsyra all 
verksamhet är: ” mark, vatten och fysisk miljö i övrigt skall användas så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas”.  53 

3.2.4 Programmet ”Det växer längs kusten” 

Områden vid vatten får idag en allt större betydelse för oss människor. Detta syns tydligt i 
Kristianstads kommun där de vill göra kusten attraktivare och locka till sig fler människor. 
Det finns dock flera frågetecken kring de höga vattenflödena och att kusten ligger lågt.  
 
Det har arbetats fram ett program som heter ” Det växer längs kusten”. Detta behandlar mark- 
och vattenanvändning längs med kusten Åhus/Östra Sand till Juleboda. Programmet är en 
strategi för utveckling av området längs kusten och ger riktlinjer till senare planering. 
Utgångspunkten har legat i att Kristianstad växer som stad och man har därför velat hitta och 
skapa fler attraktiva boendemiljöer utmed kusten. Denna satsning kommer dock kräva mycket 
planering och att projektet ses ur flera olika infallsvinklar. Min tanke med att studera detta 
program har varit att fokusera på klimatförändringarnas betydelse och hur problematiken med 
översvämning har setts över. 54 
 
Kustens attraktivitet har lett till en omfattande bebyggelseutveckling då landskapet är mycket 
tilltalande med dyner, långa sandstränder och slätter i kombination med tallskog en bit in i 
landet. Denna förutsättning har gjort att de har skapats en ovanlig fauna och flora i det här 
området. En speciell badkultur och ålfiske är andra egenskaper som har lockat människor till 
denna plats, därför finns flera intentioner om att Kristianstadkusten i framtiden kommer att 
växa. 55 

                                                            
51 Kristianstad kommun, 2007. Så skyddar vi Kristianstad mot översvämningar 
52 Ibid. 
53 Kristianstad kommun, 2007. Miljökonsekvensbeskrivning 
54 Kristianstad kommun, 2007. Det växer längs kusten 
55 Ibid.  



 
Frågor som ställs är kring förväntade höjda havsnivåer i koppling till klimatförändringarna. 
Kristianstad är en av de ledande kommunerna i Sverige med anpassning av mark och 
vattenområden till följd av dessa förändringar. Detta finns i åtanke då det erhålls planer på att 
låta kusten bli en ännu attraktivare miljö. 56 
 
Vattennivån i haven förväntas höja, SMHI har gjort flera beräkningar och enligt dessa kan 
Åhuskusten i värsta fall få en havsvattennivåhöjning på + 77 cm. Detta är viktigt att ha i 
åtanke vid samhällsplaneringen. Idag finns det fortfarande för lite kunskap och material att 
tillgå kring detta men utvecklingen går framåt. Det är dock viktigt med tanke på denna 
vattennivåhöjning att en bedömning görs av markens lämplighet för bostadsbebyggelse. 57 
 
”Konsekvenser för Åhuskusten bebyggelse vid en framtida höjd havsnivå” visar preliminära 
risknivåer med den kunskap som finns att tillgå idag samt preliminär avgränsning av 
riskområden.  
 
Figur 4 Konsekvenser för Åhuskustens bebyggelse vid en framtida höjd havsnivå 
 

 

N

Källa: Kristianstad kommun 

                                                            
56 Kristianstad kommun, 2007. Det växer längs kusten 
57 Ibid.  
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Kartan visar områden som ligger under 2 m.ö.h vilka har en mörkare färg respektive områden 
som ligger mellan 2 och 3 m.ö.h som har en ljusare färg.  
 
 
Problem som kan uppstå för den byggda miljön kan komma att bli: 
 

- Högre grundvatten som kan leda till fuktskador på byggnader samt påverkan på 
avloppsanläggningar.  

- Översvämning, i och med att vattennivån höjs i havet flyttas högvattennivån uppåt och 
extremt höga nivåer kan komma att bli vanligare i framtiden. Då det blir för mycket 
vatten i Helge å som rinner igenom området samt om havet breder ut sig inåt land kan 
detta leda till omfattande översvämningar. Fuktskador på byggnader och infrastruktur 
kan då lätt uppkomma. 

- Erosion, med högre vattenstånd kan följden bli att vattnet tränger sig in allt längre inåt 
land och dynerna längs stränderna påverkas genom att rasa eller omformas. Detta i sin 
tur ger ett sämre skydd mot översvämningar. 58 

 
Då risker ska kartläggas utgår man ifrån ett värsta scenario med tanke på de ekonomiska 
värden som finns i kustområdet samt att beräkningar visar att havsytans nivå väntas höja i 
framtiden.  Här har klimat- och sårbarhetsutredningen en stor kunskap kring vägledning av 
riskhänsyn. I denna utredning ingår bland annat SGI (Statens geotekniska institut), SMHI, 
Boverket och Räddningsverket där det tittas på vad som händer vid olika grader av 
vattennivåhöjningar;  
 
En höjning av medelvattennivån i havet med 0,8 m 
SMHI har hjälpt Kristianstad kommun att beräkna vattennivåer vid Åhuskusten gällande om 
100 år enligt värsta scenario. Enligt dessa beräkningar kommer denna nivå som mest ligga på 
+ 77 cm.  
 
Ett högsta högvatten i havet på ca 2,0 m 
SMHI fick även beräkna ett högsta vatten om 100 år. Nivån kommer då att kunna ligga på 2 + 
0,15 m. I framtiden kommer det troligtvis ske höga vattenstånd oftare, vilket kan beror på 
högre vindhastigheter.  
 
I det förebyggande arbetet med att skydda Kristianstad har det särskilt riktat in sig på Helge å, 
där man vill klara ett beräknat högsta flöde. Det finns utrymmen för att även klara en samtida 
höjd havsnivå på + 2 m. 59 
 
Det finns olika sätt att anpassa bebyggelse så att de ska klara eventuella översvämningar. Ett 
sätt är grundläggning med en vattentät uppbyggnad. Planering av hus är ett annat, då 
boendeytan kan flyttas till andra plan medan bottenplan används till ytor som tål att 
översvämmas som exempelvis garage. Detta är dock dyra projekt och görs vanligtvis inte för 

                                                            
58 Kristianstad kommun, 2007. Det växer längs kusten 
59 Kristianstad kommun, 2007. Konsekvenser för Åhuskustens bebyggelse vid en framtida höjd havsnivå 
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villabebyggelse. Ett billigare alternativ är att höja bebyggelsen ovan marken med hjälp av 
plintar. 60 

3.2.5 Arvika 

Landskapet kring Arvika rymmer många små och flera större sprickdalar med mellanliggande 
bergsribbor. Höjderna i området kring staden ligger på 200-300 meter över havet. De större 
sprickdalarna blir till sjöar, där den 40 km långa Glafsfjorden är den största. Arvika är 
Värmlands sjörikaste område som till 85 % är täckt av skog. 61  
 
Arvika, vid Glafsfjorden kring Vänern, drabbades hösten 2000 av en av de mest omfattande 
översvämningarna som har skett i Sverige under den senaste tiden. Orsaken var ett ihålligt 
regnande tillsammans med milt väder vilket bidrog till att Värmlands vattendrag fick ta emot 
väldigt mycket vatten under hösten. En bidragande orsak var att marken redan var mättad 
efter sommarens regnmängder och gjorde sitt till att Glasfjordens tillrinningsområde inte 
klarade att ta emot allt vatten och området drabbades av översvämning. 62 
 
Tillrinningsområdets början ligger i Norge och flödar via Byälven, förbi Säffle där den sedan 
flödar ut i Vänern. Då Byälven har flera trånga passager blev det under den omfattande 
översvämningen uppdämning och Glasfjorden höjdes kraftigt. Under en viss tid låg fjorden på 
över tre meter över normalvattennivån. Detta bidrog till att bland annat teknisk infrastruktur, 
hundratals bostäder, kontor och vårdhem hotades. Tack vare samarbetet mellan flera 
organisationer kunde dock en katastrofal samhällskada undflys. 63 
 
Översvämningens sammanlagda insats anses vara den mest omfattande hittills som uträttats i 
Sverige. Efter denna katastrof ställdes frågan kring hur framtida översvämningsskador skulle 
begränsas och älvgruppen Byälven bildades. Ett projekt med skydd mot översvämningar i 
Byälven från Glasfjorden inklusive Kyrkviken och Arvika stad och utloppet i Vänern har följt 
två linjer:  
  

1. Stänga förbindelsen mellan Kyrkviken och Glafsfjorden vid höga vattenstånd och 
därmed göra så att Arvika slipper drabbas av översvämning.  

2. Minska vattennivån i Glasfjorden genom att skapa gynnsammare förutsättningar för 
genomströmningen nedströms.  

 
Slutmålet har varit att ta fram ett förslag till åtgärdspaket som ska begränsa följderna av 
framtida höga flöden. 64 
 

                                                            
60 Kristianstad kommun, 2007. Konsekvenser för Åhuskustens bebyggelse vid en framtida höjd havsnivå 
61 Nationalencyklopedin, 2007. Sökord: Arvika 
62 Arvika Kommun, 2001. Rapport, Översvämningen i Arvika hösten 2000 
63 Arvika Kommun, 2001. Rapport, Översvämningen i Arvika hösten 2000 
64 Nätverket för Älvsäkerheten, 2007. Lund. Projekt Byälven efter översvämningen 2000 



Figur 5 Vattenstånd och nederbörd i Arvika 

 
Källa: NÄS 
 
Figuren visar vattenståndet i Glafsfjorden och nederbörden i Arvika under perioden 1 sept. till 
31 dec. 2000.65 
 

3.2.6 Byälvssystemet 

Ett utredningsprojekt har skett inom Byälven, där det genom tre etapper har resulterat i ett 
kunskapsunderlag vad gäller möjligheter med ett förebyggande arbete av 
översvämningsskador. Genom detta utredningsprojekt har en bättre kostnadsuppskattning för 
åtgärder arbetats fram samt aspekter på översvämningsproblemen i vattendragen.  
 
Målet med etapp I var att få mer kunskap om vattendraget inom avrinningsområdet som ledde 
till översvämning år 2000. Genom detta skulle tekniska skyddsåtgärder kunna framarbetas 
och kostnader uppskattas. Utredningen innehöll följande delar: 

- Geografisk beskrivning av området.  
- Händelsebeskrivning av översvämningen som skedde hösten 2000.  
- Insamling av data gällande nederbörd, flöden och vattennivåer.  
- Statistiska bearbetningar.  
- Modellering där strömningsberäkningar gjordes.  
- Undersökning av möjligheter med magasinering uppströms som på så vis skulle kunna 
ge skydd mot översvämningar.  

 
I etapp II redovisades resultatet från etapp I som visade att åtgärder kunde minska den högsta 
vattennivån vid samma översvämningssituation gällande hösten 2000.  
I etapp II började de därför titta närmare på hur dessa åtgärder i detalj kunde utformas. Målet 
var att ta fram en modell som beskrev vattendraget närmare och därmed kunde användas för 
att ta reda på konkreta åtgärder för att effektivt minska översvämningsriskerna.  

                                                            
65 Nätverket för Älvsäkerheten, 2007. Projekt Byälven efter översvämningen 2000 
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Det visade sig senare att det bästa resultatet med att begränsa översvämningsriskerna fick man 
genom vidgningar av älvfåran, ombyggnad av slussen som ligger i Säffle samt en minskning 
av motstånd i form av vegetation i flödet vilket kunde verkställas genom röjning.  
 
Etapp II gjorde att det hade arbetats fram mer klara åtgärder, var de skulle sättas in samt 
vilken effekt de skulle bidra till. Det som saknades i detta skede var dock 
kostnadsuppskattningar vilka skulle tas fram i etapp tre. Målet med etapp III var att få fram ett 
beslutsunderlag som med stor säkerhet kunde användas för att avgöra vilka av åtgärderna som 
var effektivast till lägst kostnad.  
 
De hydrologiska och hydrauliska aspekterna är nu kartlagda med avseende på 
översvämningsproblematiken i området kring Byälven. Det som dock inte har utretts klart än 
är riskkostnaden som är summan av produkterna av skadekostnader för framtida 
översvämningssituationer. Dessa är avgörande vid beslut rörande eventuella skyddsåtgärder 
som ska komma i gång. 66 
 
Figur 6 visar vattenståndsutvecklingen i förbindelse till Vänerns dämnings- och 
sänkningsgränser. I figuren ser vi även dämnings- och sänkningsgränsens variationer i 
förhållande till årstid. Regleringen bidrog till kontroll av de höga flödena, som exempelvis 
2001 hade inneburit att vattnet hade stigit ytterligare 40 cm utan en reglering. 67 
 
Figur 6 Vattenståndsutvecklingen i Vänern under 2002-2005  
 

 
Källa: Regeringen, 2006:94  

                                                            
66 Nätverket för Älvsäkerheten, 2007. Projekt Byälven efter översvämningen 2000 
67 SOU 2006:94, 2006. Översvämningshot 
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3.3 Översvämningar och förebyggande arbete 

3.3.1 Fysisk planering 

Fysisk planering beskriver hur mark och vatten ska användas samt utformning av byggnader, 
infrastruktur och övriga anläggningar. Planeringen handlar även om att förvalta och utveckla 
natur- och kulturlandskapet och den byggda miljön så att bland annat miljöproblem kan 
förebyggas. Varje kommun har ansvar för planering av mark och vatten inom dess område 
och ska därmed ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan ska innehålla de miljö- och 
riskfaktorer vilka behöver uppmärksammas, där översvämningsrisker är en riskfaktor som bör 
finnas med. 68 
 
I den fysiska planeringen är det viktigt att resurser läggs på planering av viktiga 
samhällsfunktioner. Översvämningsrisker för nybebyggelse samt redan befintlig bebyggelse 
bör finnas med i en plan. Om ett område lätt kan utsättas för översvämning och därmed inte är 
lämplig för bebyggelse kan åtgärder planeras. Åtgärderna kan exempelvis vara nivåhöjningar 
och därefter kan området åter öppnas med mindre risk för att senare drabbas av eventuella 
översvämningar. I den kommunala fysiska planeringen är översvämningskartor ett viktigt 
underlag. Räddningstjänsten kan använda dessa kartor som ett hjälpmedel i deras planering av 
insatser. 69 

3.3.2 Översiktlig översvämningskartering 

Varje år är det någon plats i Sverige som drabbas av en mer eller mindre omfattande 
översvämning. Skadorna till följd av detta kan dock förebyggas och begränsas. Översiktliga 
översvämningskartor är ett hjälpmedel för att nå mål om begränsade skador. Det är 
Räddningsverket som sedan 1998 tar fram dessa kartor längs de större svenska vattendragen. 
Översvämningskarteringen omfattar naturliga flöden i både reglerade och oreglerade 
vattendrag, dock inte flöden som har haft sitt ursprung genom exempelvis dammbrott. 70 
 
Översvämningskartorna visar vilka områden utmed ett vattendrag som riskerar att 
översvämmas vid höga flöden. Vid denna bedömning utgår det ifrån två olika typer av flöden, 
100-årsflödet och beräknat högsta flöde. 100-års flöde visar med vilken sannolikhet, hur 
mycket vatten som passerar en viss plats i ett vattendrag under 100 år, exempelvis ett 
hundraårsflöde är det vattenflöde som på en viss plats inträffar i genomsnitt en gång på 
hundra år. 
Beräknat högsta flöde är den största mängd vatten som kan finnas i ett visst område.  
Kartorna används för planering av ett område, det kan exempelvis vara kommunen som 
behöver underlag för byggnation, ofta krävs det dock mer detaljerade beräkningar av 
vattenståndet.  71 

                                                            
68 Räddningsverket, 2006. Översvämning och fysisk planering 
69 Ibid.  
70 Räddningsverket, 2007.  Översiktig översvämningskartering 
71 Ibid.  



3.3.3 Planering av bebyggelse utmed vatten 

Då en detaljplanering görs utmed vattendrag är det viktigt med detaljerade beräkningar av 
vattennivåer. Det behövs uppgifter om vattendragets profil och beräknade nivåer på vägbanor, 
broar och vallar. Gäller det kustområde måste hänsyn även tas till havsvattenståndet, vilket 
kan påverka vattennivåerna uppströms. För att kunna fastställa översvämningskartor behöver 
vi även ha tillgång till en digital höjddatabas över det aktuella vattendraget.  
En detaljerad översvämningskartering visar de områden som senare med en viss återkomsttid 
kan drabbas av översvämning. Återkomsttidens beräkningar baseras på antingen historiska 
observerade flöden eller med hjälp av framtida klimatscenarier. 72 

3.3.4 Rekommendationer vid byggande med avseende på höga flöden 

Rekommendationer har arbetats fram för att tydliggöra var vi kan bygga utan förebyggande 
åtgärder med avseende på översvämningsrisker. Då vi har för avsikt att använda en mark 
vilken är översvämningshotad till annat än vad rekommendationerna säger bör dock en 
riskanalys genomföras och åtgärder utföras på ett sätt så att konsekvenserna av en 
översvämning kan begränsas.  Även om en byggnad placeras ovanför nivån för högsta 
punkten där vattnet kan nå kan marken vara olämplig ur stabiliseringssynpunkt vid en 
översvämning. Dessa rekommendationer utgår från 100 års flöde som jag tidigare nämnde och 
högsta beräknade flöde, där de är beräknande på dagens klimat. Klimatet förändras dock, 
varför det bör finnas i åtanke om att flödena kan komma att förändras och att 
rekommendationerna ses som en miniminivå som inte bör underskridas.  
 
Figur 7 Markområden med risk att översvämmas 
 

   

Nivå 100-årsflöde 

Normalvattenstånd 

Källa: Naturvårdsverket och egen bearbetning 
 

1. Markområde med stor risk att drabbas av översvämning: Ett område som hotas av 
100- årsflöde, där sannolikheten för att en översvämning ska ske under en 100-års 
period är 63 % eller högre. Det bör därför inte ske någon nybebyggelse på området 
med undantag för garage och uthus.  

 
 

                                                            
72  SMHI, 2007. Detaljplanering av bebyggelse 
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Nivå högsta dimensionerande flöde

Nivå 100-årsflöde 

Normalvattenstånd 

 
2. Markområde med en viss risk för att drabbas av översvämning: Är områden som hotas 

av högsta beräknade flöde. Översvämningar beräknas ske mer sällan än vart hundrade 
år. Här kan mindre viktiga samhällsfunktioner byggas, exempelvis enstaka villor, vissa 
vägar och fritidshus.  

 

                         

Nivå högsta dimensionerande flöde
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3. Markområde med liten risk för att drabbas av översvämning: Ofta områden som inte 

hotas av 100-årsflöde eller högsta beräknade flöde. Här kan samhällsfunktioner av 
betydande vikt lokaliseras, exempelvis sjukhus, skolor och järnväg. 73 

 

3.3.5 Översvämningsdirektivet 

År 2006 började EU-länderna ta ställning till EU-kommissionens förslag till 
översvämningsdirektivet. Ett direktiv för att minska riskerna och hantering av dessa risker för 
människors hälsa, miljön, infrastruktur och annan egendom som kan ske i och med en 
översvämning. 74  

Detta direktiv ska tillämpas där översvämningsrisker finns eller förväntas uppstå. En 
preliminär bedömning görs för översvämningar där det tittas tillbaka på tidigare 
översvämningar som uppstått. Om slutsatsens utfall visar att det finns risk för översvämning 
inom ett visst område ska en planering och översvämningskartor arbetas fram och de 

                                                            

Nivå 100-årsflöde 

Normalvattenstånd 

73  Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, 2006. Översvämningsrisker i fysisk planering 
74 Jöborn A, Danielsson, I & Oscarsson, H, 2006. På tal om vatten 
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detaljerade målen görs av varje enskilt medlemsland. Översvämningsdirektivet är tänkt att 
vara ett slags systerdirektiv till det redan verksamma ramdirektivet för vatten.75 

3.3.6 Klimat och sårbarhetsutredningen 

Det pågår en havsnivåhöjning och denna kommer att fortsätta i många hundra år. Utgår vi 
från IPCC:s bedömning från 2001 med en havsnivåhöjning på mellan 9 och 88 cm, där den 
högre nivån kommer att ske där en havsnivåhöjning inte motverkas av en landhöjning vilket 
sker i de norra delarna. De sydligaste delarna av landet, det vill säga Skåne, Blekinge, Halland 
och Västkusten är de områden som är mest utsatta. Havsnivån påverkas även av 
lågtrycksbanor och vindar och kan medföra att översvämningar och erosion utvecklas. 
Västvindarna är idag mer omfattande och påverkar områden kring Östersjön, då 
havsvattennivån ökar som följd. Blekinge ligger lågt och på vissa områden ligger den högsta 
vattennivån en meter över dagens medelvattenstånd, enligt beräkningar kommer dock denna 
höjas en meter fram till slutet av detta århundrade. Detta bidrar till ökade krav på planering av 
nybebyggelse och åtgärder vilka kan förebygga skador som kan bli till följd. 76 
 
Vissa åtgärder har visat sig vara en framgång för att minska översvämningsrisker som en 
ändrad regleringsstrategi vilket har gjorts kring Vänern. I och med klimatförändringarna och 
dess påverkan av förändrade flöden tittas det på tillstånd och borttagandet av vissa tillstånd 
vid utbyggandet av vattenkraften. Det som bör tittas över ordentligt är den fysiska planeringen 
med tanke på framtida risker. Staten bör ta fram underlag vilka kan fungera som stöd för 
planering och förebyggande åtgärder. Ansvaret för dessa åtgärder läggs dock på 
fastighetsägaren och kommunen. Kunskapsspridning och information blir allt viktigare för att 
en utveckling inom det här området ska kunna ske, personer som arbetar inom kommunen bör 
ha kunskap om olika anpassningsåtgärder. 77 
 
Klimat- och sårbarhetsutredningen har bland annat föreslagit följande åtgärder för att minska 
översvämning, ras, skred och erosion: 
 

• Lagstiftningen bör innehålla tydligare anvisningar för risker för översvämningar i den 
fysiska planeringen som kommunerna har ansvar för. 

• För att minska sårbarheten bör det tas fram mer information som exempelvis kartering, 
höjddata, geotekniska data och varningssystem.  

• Länsstyrelsen bör få en större roll i anpassningsarbetet.  
• Anpassningar för infrastruktur inom transportsektorn, exempelvis järnvägar.  
• Klimatanpassningsmedel bör utvecklas för större investeringar så att samhällets 

sårbarhet inte blir lika omfattande vid extrema vädersituationer och 
klimatförändringar. Dessa medel ska kunna användas till större projekt för 
förebyggande av bland annat översvämningar. Detta kommer dock bli en kostsam 
åtgärd.  

• Räddningsverket bör ha kvar sin bidragsdel på samma nivå för förbyggande insatser. 

                                                            
75 SOU 2006:94, 2006. Översvämningshot 
76 Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007. SOU 2007:60 
77 Ibid.  
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• En analys bör göras över klimatförändringarnas påverkan på tillrinningsförhållanden, 
dess påverkan på säkerheten samt översvämningsriskerna i riskklass I- och II-dammar.  

• Lagstiftningen som rör vattenverksamheten bör ses över med hänsyn till 
översvämningsrisker och markavvattning. 78 

 

3.4 Hur hållbar utveckling kan lyftas in i skolundervisningen 

3.4.1 Bakgrund  

I Sverige utförs många omställningar för att kunna skapa en hållbar utveckling. Utbildning 
och lärande är en viktig del i vägen mot detta mål. Denna del bygger på en helhetssyn där 
strävan ligger i att integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna. I 
utbildningen är det viktigt att eleven efter avslutade studier har kunskap kring detta begrepp, 
vad det innebär och även aktivt kan ta ställning till frågor som rör detta i samhället, så att vi 
gemensamt kan skapa ett hållbart samhälle. År 2000 kom det överens om att Agenda 21 
skulle utvecklas för att även innehålla en utveckling för utbildning om hållbar utveckling.  
Resultat som redovisats visar att det med stor sannolikhet är så att Sveriges elever i någon 
form får undervisning om miljö, det har dock inte kommit så långt att hållbar utveckling lagts 
in i alla elevers utbildning. En stor del av detta ligger i att lärarna har för lite kompetens inom 
området. Något jag kommer ta upp mer om senare i detta kapitel.79 

3.4.2 Utbildning för hållbar utveckling, ”kan kunskap förändra människors 
beteenden?” 

Utbildning för hållbar utveckling är en fortsättning på den miljöundervisning som bedrivits i 
skolorna sedan lång tid tillbaka. Miljöundervisningen har en lång tradition och mycket 
kunskap att dela med sig till den nya formen av undervisning som innefattar hållbar 
utveckling. Miljöundervisningen ska inte tas bort för att ersättas av något helt nytt utan istället 
byggas på med ytterligare ett perspektiv. 80 
 
Även miljöundervisningen har utvecklats genom åren från att ha varit en faktabaserad till en 
normerande miljöundervisning. Den faktabaserande miljöundervisningen växte fram på 1960-
70- talet. Miljöproblematiken sågs då som ett vetenskapligt och teknologiskt problem. 
Undervisningen bestod av vetenskapliga fakta och modeller och målet var att informera 
eleverna om den aktuella miljöproblematiken.   
 

Under 1980-talet tog istället den normerande undervisningen ledningen. Många ville gå ifrån 
den ren faktamässiga delen eftersom de menade att denna inte påverkade beteenden hos 
människor, vilka skulle kunna förbättra miljön. Undervisningsformen som tog vid 
förknippade miljöproblematiken med människors livsstil. Värderingar skulle förmedlas i 

                                                            
78 Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007. SOU 2007:60  
79 Öhman, J & Östman, L, 2004. Hållbar utveckling i praktiken 
80 Ibid. 



 

35 

 

klassrummet och på så vis förändra elevers levnadsvanor. Målet handlade om att utbilda och 
utveckla medborgare som stödjer samhällets miljöanpassning. 81 

Många lärare i skolan känner enligt undersökningar att de har för lite tid särskilt när nya 
ämnesområden dyker upp, som i detta fall hållbar utveckling. Oron kan grunda sig i att ännu 
mer innehåll ska in i det tidspressade schemat, något det inte finns utrymme för. Ett annat sätt 
skulle vara att skapa ett helt nytt självständigt ämne men det finns som regel inte plats i 
timplanen för detta. Det som vill lyftas fram är att hållbar utveckling inte ska vara ett eget 
ämne utan istället fungera som integrerat perspektiv som läggs till i det redan befintliga 
ämnet. Detta perspektiv kan då hjälpa lärarna och eleverna med att välja ett relevant innehåll, 
ett urval, i undervisningen vilket medför att vissa saker framstår som viktigare än andra. 
Något annat som bör belysas är att undervisningen har en anknytning till verkliga problem, så 
att eleverna själva kan göra kopplingar till det som behandlas. En bra utgångspunkt kan därför 
vara att börja prata om sitt lokalsamhälle men för att få en helhet måste det även relateras till 
övergripande frågor om hållbar utveckling av exempelvis historisk, samhällelig eller global 
karaktär. Utbildning om hållbar utveckling handlar om att saker sätts i sammanhang där olika 
delar och nivåer kopplas samman i en helhetssyn. Väsentligt är att eleverna får tid att väva 
samman den kunskap och det innehåll läraren har presenterat. Detta kan troligtvis ge eleverna 
en ökad förståelse, ett sammanhang och tid för egna reflektioner.82 

3.4.3 Undervisningsformer 

Det finns inga tydliga mallar för hur undervisningsformerna bör se ut för utbildning kring 
hållbar utveckling. Det beror mycket på vilket ämne det undervisas i, vilket innehåll som 
behandlas, i vilken klass eleverna går i och vilka erfarenheter eleverna har. Det centrala är att 
de undervisningsformer som väljs ska relateras till de övergripande målen, att eleverna 
utvecklas i sin roll som kritisk demokratisk medborgare och att lärandet sker i mötet mellan 
eleven och innehållet på lektionerna. 83 
 
Jag anser att det grundläggande är demokrati, att eleverna vet att varje individ har lika stor 
talan och är lika viktig. Eleverna måste få känna att det de uttrycker spelar roll. Undervisning 
om hållbar utveckling handlar mycket om att resonera, kommunicera och tala kring olika 
åsikter. Ett sätt att bedriva undervisningen är att låta möten ligga till grund för det som ska 
förmedlas. Låta mötet mellan eleven och undervisningsinnehållet vara utgångsläget, då 
kommer eleven automatiskt bli delaktig i utbildningen. Det är viktigt att varje elev skapar en 
relation till det innehåll som tas upp på lektionen. Har eleven inte någon koppling till 
innehållet blir kunskapen en ”utantill-kunskap”, något eleven egentligen inte förstår. Lärarens 
roll ska utvecklas till att fungera som en handledare, en hjälp på vägen och gör så att eleven 
kan ta sig vidare i lärprocessen. Det är läraren som lägger upp och planerar lektionerna, det är 
då viktigt att ta hänsyn till olika didaktiska aspekter. Det kan exempelvis vara att skapa bra 
balans i undervisningen mellan direkta, indirekta, öppna och slutna möten.  84 

• Indirekta möten 

                                                            
81 Öhman, J & Östman, L, 2004. Hållbar utveckling i praktiken 
82 Ibid. 
83 Ibid.  
84 Ibid. 
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Undervisningen grundar sig på texter, föreläsningar, bilder och liknande. Eleven får därmed 
tillgång till fakta som han eller hon inte får tillgång till att möta direkt i praktiken. Detta är 
dock en förenkling av världen som någon annan har avbildat.  

• Direkta möten 

Det som ska studeras möts direkt i praktiken med egna sinnen och upplevelser i det 
sammanhang fenomenet existerar. Detta kan göra att eleven skapar sig en egen uppfattning 
och tolkning av det han eller hon ser. Genom att möta naturen med sina egna ögon, egna lukt- 
och smaksinnen jämfört med naturen beskriven i en lärobok kan detta påverka elevens 
framtida relationer till naturen och miljön och kunskap kring denna.  

• Slutna möten 

Slutna möten innebär att undervisningen/mötet har ett bestämt slutmål. En viss kunskap ska 
förmedlas som anses viktig att kunna av en medborgare i samhället, exempelvis olika 
värderingar. Eleven blir då en mottagare av en förutbestämd kunskap.  

• Öppna möten 

Undervisningen utvecklas och ger ett värde i sig. Det lämnas öppet vad eleverna ska lära sig 
på en specifik lektion. Här är det eleven som har rollen av en aktiv och ansvarig skapare av 
sin egen erfarenhet. I denna undervisningsform vill man uppnå en viss kvalitet i kunskapen 
istället för bara ren fakta. Här kan diskussionerna mellan olika elever och därmed olika 
erfarenheter skapa mycket kunskap. Diskussionerna kan behandla stora värdeladdade frågor 
där eleverna får komma med egna synpunkter och där de tillsammans kommer fram till olika 
lösningar. 85  

3.4.4 Dragonskolan 

Jag fick kontakt med gymnasieskolan, Dragonskolan i Umeå, vilken var den första utnämnda 
gymnasieskolan i Sverige att få Skolverkets utmärkelse Miljöskola som numera heter Skola 
för hållbar utveckling. 86 Jag kom i kontakt med en lärare som arbetar med hållbar utveckling 
i skolan. Hon skickade en dokumentation över deras planer med hållbar utveckling.  
 
Dragonskolan har hållbar utveckling som en av deras profiler tillsammans med 
internationalisering, där de har ett omfattande elevbyte med ett tiotal länder samt 
processorienterat undersökande arbetssätt med aktiva elever vilket är en bra förutsättning för 
inlärning.  
 
Arbetet med Skola för hållbar utveckling har varit aktivt i tio år och berör många människor 
och är ett omfattande arbete på skolan som genomsyrar hela verksamheten. Något som 
verkligen utmärker denna skola är elevens stora delaktighet i aktiviteter som sker på skolan. 
Pedagoger tillsammans med elever delar gemensamt arbetet med att formulera mål, planera, 
genomföra och utvärdera lärandet för hållbar utveckling.  
 

                                                            
85 Öhman, J & Östman, L, 2004. Hållbar utveckling i praktiken 
86 Dragonskolan, 2007.  Skolinformation 
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Eleverna och lärarna ansvarar för de så kallade gemensamhetsaktivitetsdagar kopplade till 
hållbar utveckling, vilka har olika teman. Några exempel på de som har funnits på skolan är: 
 
Hälsodagen (årskurs 1-3), rasismdagen (årskurs 1), jämställdhetsdagen (årskurs 2), 
arbetsmiljödag (årskurs 1-2) och manifestation kring mänskliga rättigheter på FN-dagen.  
Dessa dagar har eleverna (vissa grupper eller program) ett stort ansvar för tillsammans med 
pedagoger. Anledningen till att eleverna får vara så delaktiga beror på demokratins stora del i 
detta projekt att arbeta för hållbar utveckling.  
 
Större aktiviteter ansvarar dock pedagoger och annan personal för. Det kan vara:  
Friluftsdagar för hela skolan, vilka anordnas av idrottslärarna. 
Miljölyftet som innefattar eleverna i årskurs 1, vilket anordnas av miljörådet.  
Ett internationellt miljöläger, Norecca, där elevmiljörådet (elever från fem olika 
gymnasieprogram) deltar.  
En temadag om AIDS, där eleverna bland annat får information om sjukdomen, vilken 
anordnas av sjukhälsovården.  
 
Skolan har lagt extra stor vikt vid samverkan med det omgivande samhället. Miljölägret som 
jag tidigare nämnde men även ung företagsamhet, där eleverna får en inblick i olika företags 
världar. Tre andra stora projekt är NOT-veckan, RUC och BFR; 
 
NOT-veckan är en vecka som handlar om natur och teknik, där gymnasie- och universitets 
pedagoger inspirerar elever i kommunen. Målet med denna vecka är att intresset för 
naturvetenskap och teknik ska öka och som i sin tur kan skapa ökad förståelse kring begreppet 
hållbar utveckling.  
 
RUC, Regional Utvecklingscenter Umeå Universitet innefattar ett samarbete med universitetet 
och skolor i närliggande orter kring hållbar utveckling. Detta projekt fungerar som en stor 
grupp där grupperna i sin tur fungerar som ett lokalt nätverk kring lärande för hållbar 
utveckling.   
 
BFR, Bio Fuel Region är ett samarbete där det 2004 startades upp en skolgrupp i BFR-
projektet med gymnasielärare. Denna grupp hade som mål att öka intresset och kunskapen 
bland elever om en hållbar utveckling som bland annat innefattar hållbara transportsystem och 
få fram ett nytänkande i klassrummet.  
 
Andra aktiviteter som har varit kopplade till hållbar utveckling är bland annat att skolans 
kafeterias utbud har varit på tal om att förändras. Det skolan haft som mål har varit att få ett 
större hälsoperspektiv inom skolan. Problemet har dock varit den ekonomiska biten.   
 
Hösten 2004 och 2005 genomfördes ett utbytesprojekt med Ryssland. Det var elprogrammet 
på skolan som fick tillbringa en vecka i Ryssland, där eleverna bodde hemma hos ryska elever 
och på dagarna studerade de på skolan om frågor som rör hållbar utveckling. Veckorna har 
innehållit studiebesök på olika företag varvat med grupparbeten, vilka handlade om 
energifrågor, livsstil och konsumtion. På samma sätt som de svenska eleverna fick de ryska 
eleverna besöka Dragonskolan och bodde hemma hos de svenska eleverna. I Sverige har 
upplägget varit väldigt lika, studiebesök i kombination med diskussioner och grupparbeten 
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kring hållbar utveckling. Utvärderingar har visat att detta projekt har varit väldigt lyckat. 
Syftet med projektet var att elever som går de yrkesförberedande programmen ska få en chans 
att delta i projekt tillsammans med andra länder, program som annars inte brukar få vara med 
om detta.  
 
Hösten 2005 startade Dragonskolan en kurs i hållbar utveckling på 100 poäng, vilken ges till 
elever i årskurs 3 på samhällsprogrammet som går företagsamhet som inriktning. Syftet med 
denna kurs är att eleverna ska få en insyn av hållbar utveckling i företagsamheten. 87 
 

                                                            
87 Dokument bifogat via e-post 
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4 Analys 

4.1 Översvämningar och fysisk planering 
Mitt syfte var att skapa en ökad förståelse kring översvämningar. Jag valde att använda mig 
av en kvalitativ undersökningsmetod för att få fram ett helhetsperspektiv av översvämningar 
med inriktning på anpassning och förebyggande arbete. Arbetet har varit mycket givande, gett 
mig mycket kunskap och genererat nya tankar kring ämnet.  

Beroende på var i världen vi bor är vi mer eller mindre utsatta för översvämningar bland annat 
beroende på variationer i nederbörd och de förändringar i klimatet som sker.   

Enligt mätningar har vi sett att en tydlig uppvärmning har skett i Sverige i kombination med 
en ökad nederbörd. Den globala uppvärmningen är forskarna ense om, men är den är naturlig 
eller är det människans påverkan som påskyndat processen? Detta tvistar de lärde om.   

Som sagt om människan har någon inverkan på klimatförändringar vet vi ännu inte men det 
förekommer dock mänskliga inverkningar som har betydelse för hur översvämningar 
uppkommer och hur stora skador detta kan bidra till. Sker en översvämning där det finns 
viktig infrastruktur kan det innebära allvarliga konsekvenser för samhället.  

När Sverige drabbas av en översvämning beror detta i första hand på kraftiga regn eller 
snösmältning. Dessa extrema vädersituationer befaras öka i framtiden och därmed även 
översvämningar. Jag anser därför att det är viktigt att våra kommuner är väl förberedda på och 
har kunskap om översvämningsrisker.   

Jag menar att Arvika och Kristianstad är två kommuner som verkligen har tagit detta aktuella 
problem på fullt allvar. Detta beror delvis på deras tidigare erfarenheter av översvämningar, 
vilka har varit Sveriges mest omfattande på senare tid, men även städernas geografiska läge 
som gör dem väldigt utsatta. Jag ser därför en potential med att använda dessa kommuner som 
en inspirationskälla samt förebild för andra kommuner i Sverige.  

Hur sårbart vårt samhälle är och kommer att bli i framtiden påverkas av klimatförändringarna 
och dess takt, men det viktigaste menar jag ligger i hur förberedda vi är på att möta dessa 
förändringar.  Jag anser att nya riktlinjer och planering behöver arbetas fram för att anpassa 
samhället efter de förändringar vi står inför.  

Jag ville i och med mina teoretiska utgångspunkter, risk- sårbarhetsbedömning, presentera det 
förebyggande arbetet till fysisk planering. Vad som framarbetas och beslutas innan 
anpassningsarbetet anträder. I Sverige anser jag att översvämning är en extraordinär händelse 
som vi inte ser som en större risk och gärna glömmer bort att de har existerat, samt bidragit 
till allvarliga konsekvenser. Detta beror många gånger på dåligt förebyggande arbete. Kan 
risk- och sårbarhetsanalyser utvecklas och få ett större anseende kan fler människor 
uppmärksammas på dessa händelser och det kan eventuellt undvaras fler 
översvämningsolyckor.  

Riskanalyser likt översvämningskartor är viktiga underlag för den fysiska planeringen. Dessa 
fungerar som hjälpmedel för att nå mål om begränsade skador i samband med höga 
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vattenflöden. Översvämningskartor är idag och kommer troligtvis bli ett allt viktigare verktyg 
med syfte att undvika de skador som kan uppkomma i och med en kraftig översvämning. De 
skador som kan förväntas uppkomma av en översvämning kan med hjälp av kartorna 
förebyggas och begränsas. Översvämningskarteringar samt rekommendationer för 
markanvändning anser jag kan användas till grovanalys för att identifiera riskkällor. Finns en 
tanke på att använda en mark vilken är översvämningshotad till annat än vad 
rekommendationerna säger bör dock en riskanalys genomföras och åtgärder utföras så att 
konsekvenserna av en översvämning kan begränsas. Med hjälp av dessa analyser kan vi ligga 
steget före och sannolikheten för att drabbas av översvämning minskar avsevärt.  

Allt fler människor vill bo och leva vid vatten, även kommunerna har detta som lockbete för 
att locka till sig människor. Detta tycker jag Kristianstadkommuns kust är ett tydligt exempel 
på.  Det blir allt vanligare att boenden förläggs alltför nära vatten vilket medför risker för 
översvämningar. Därför krävs det att detaljerade beräkningar av vattennivåer arbetas fram för 
att undvika skador.  Det är många olika detaljer som behöver ses över inte minst 
havsvattenståndet. Jag ser därför att många områden i Sverige behöver tittas över allt närmare 
för att undvika att boenden drabbas av översvämning, ännu viktigare är planeringen av viktig 
infrastruktur som sjukhus, vårdboende och skolor.  

Det som gör mig lite förvånad är att det inte var förrän 2006 EU-länderna började ta ställning 
till EU-kommissionens förslag till översvämningsdirektivet, trots det stora antalet 
översvämningar. EU-direktivet handlar om att minska riskerna och hantering av dessa som 
kan ske i och med en översvämning. Många gånger kan jag känna att fokuset har legat mycket 
mer på vattenkvaliteten snarare än vattenkvantiteten, vilket i sig kan påverka vattenkvaliteten 
vid höga vattenstånd.  

Klimat- och sårbarhetsutredningen är en viktig del då vi behandlar översvämningar och deras 
konsekvenser. Jag tror att deras åtgärder och förslag kommer få en allt större roll i samhället.  
Ett exempel är hur Vänerns regleringssystem har visat sig framgångsrikt vid riklig nederbörd.  
Staten bör ta en större roll och fungera som ett stöd för kommunerna för att kunna ta fram 
förebyggande åtgärder.  

Kunskap och information kan vara biten som i många fall fattas. Kan detta förbättras anser jag 
att det kommer blir fler som vill deltaga och fler anpassningsåtgärder kommer att kunna 
verkställas för att kunna nå ett hållbart samhälle. Även planering blir allt viktigare för att 
skydda våra samhällen mot de förödande konsekvenser som översvämningar kan bidra till. 
Det är en ekonomisk fråga men enligt mig kommer det bli en kostsammare historia om inte 
översvämningsproblematiken tas på allvar redan idag. 

4.2 Hållbar utveckling i skolan 
Vi lever i värld som är under ständig förändring och utveckling, på vissa håll går den framåt 
och på andra håll bakåt, något vi enligt mig blundar för många gånger. För att vår miljö 
omkring oss ska kunna nå samma standard i framtiden är det viktigt att vi tar hand om den 
och försöker sträva efter en hållbar utveckling.  
Då jag utbildar mig till lärare ville jag knyta an min uppsats till mitt yrke och valde att lägga 
till en didaktisk del i uppsatsen. Detta bidrog till att jag tog med ett avsnitt om hur hållbar 
utveckling kan lyftas in i skolundervisningen. Eftersom ämnet är väldigt svårtolkat och diffust 
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och inte minst ett ständigt aktuellt ämne ville jag få tydliga exempel på hur det kan göras i 
praktiken.   

Då eleverna är vår framtid tror jag det är viktigt att de får känna på frågan kring hållbar 
utveckling tidigt. Detta skulle kunna bidra till att den yngre generationen kan skapa ett 
hållbart synsätt redan i tidiga år.  

Det stora problemet kring undervisning för hållbar utveckling är många gånger kopplat till 
lärarens brist på kunskap och tid. Skolans ämne ska behandla detta begrepp men på de flesta 
lärarutbildningar ges det för lite kunskap kring detta. Lärare kan då känna att det är för lite 
insatta kring frågan och inte vet hur de ska hantera den. Därför menar jag att det kan vara en 
bra början att titta över lärarutbildningarna och undersöka om lärarstudenterna får tillräckligt 
med kunskap kring hållbar utveckling.  

Jag tror en viktig del framför allt när det handlar om elever i äldre åldrar som är på väg ut i 
arbetslivet är att de kan känna att de är delaktiga i det som görs på skolan och att ingen lämnas 
utanför. Den demokratiska biten i kombination med att eleverna skapar en relation till 
undervisningsmaterialet menar jag ligger till grunden för lärande. Har eleverna inte någon 
koppling till det som tas upp på lektionerna och inte kan reflektera det till sig själva och sin 
egen vardag blir kunskapen snarare något främmande och oväsentligt.  

Diskussioner anser jag kan vara ett bra sätt att lära sig agera men även lyfta fram kunskap som 
eleverna tycker är väsentlig. Jag tror att undervisningen behöver vara intresseväckande för att 
verkligen skapa något hos eleverna och få de att reflektera, vilket är viktigt då ämnet hållbar 
utveckling berörs. Att inte bara använda klassrummet kan vara ett sätt. Skolmaterial i form av 
böcker kan för många elever kännas avlägset jag tror att det någon gång kan vara bra att låta 
eleverna möta det som studeras i praktiken med egna sinnen i det rätta sammanhanget. Att 
möta arbetslivet, exempelvis politiker som arbetar med hållbar utveckling eller människor 
från andra kulturer kan skapa en större förståelse kring begreppet hållbar utveckling. Enligt 
mig är det viktigaste att eleven får en helhetssyn av hållbar utveckling och att saker sätts i sitt 
sammanhang för att senare kunna koppla ihop fakta och kunskap till verkliga livet. Det är 
enligt mig först då vi tillsammans kan agera för en hållbar utveckling. Jag anser dock att hela 
samhället har ett ansvar kring att sprida kunskap om hållbar utveckling och vi kan inte lägga 
allt ansvar på skolan.  

Jag har genom arbetets gång fått mina frågor besvarade. Ett alternativ till en fortsatt forskning 
skulle i framtiden kunna vara att gå in djupare på klimatförändringarnas påverkan av 
översvämning. Frågan kring hur hållbar utveckling kan lyftas in i skolundervisningen tycker 
jag är mycket relevant och känner att mitt resultat är en bit på vägen och har gett en 
vägledning om hur vi i skolans värld kan gå tillväga.  
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