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Sammanfattning 
Hållbar utveckling är ett av FN:s övergripande mål. Utbildning ses som ett av de viktigaste 
verktygen för att förändra människors attityder och ge dem förmåga att lösa de problem som 
hör ihop med hållbar utveckling. I den svenska strategin för hållbar utveckling ges utbildning 
en viktig roll. Skolans verksamhet regleras av ett antal styrdokument på både nationell och 
lokal nivå. Dessa används för att genomföra nationella målsättningar om hållbar utveckling i 
skolan. Vår undersökning syftar till att undersöka hur man lever upp till dessa målsättningar 
och hur man upplever riktlinjer och stöd för sitt arbete. Vi vill också undersöka vilka 
svårigheter som finns och hur dessa skulle kunna överbryggas. 
 
Vi har intervjuat sex rektorer på olika grundskolor för att få en bild av hur begreppet hållbar 
utveckling är förankrat i skolan, hur miljöundervisningen går till och hur man upplever de 
riktlinjer och stöd som finns för arbetet med hållbar utveckling och miljö.  
 
Av vår undersökning framkom att den huvudsakliga bristen i skolornas hantering av 
miljöfrågor är att man inte ser sambanden och inte knyter ihop de olika aspekterna av hållbar 
utveckling: miljö, ekonomi och sociala frågor. Dock strävar man efter att integrera ett 
miljöperspektiv i så många delar av skolans verksamhet som möjligt. De nationella 
styrdokumenten upplevs som välfungerande för miljöundervisningen, medan ett utökat stöd 
från kommunen och det lokala Agenda 21-kontoret efterfrågas.  
 
Våra slutsatser är att kommunens stöd för skolornas arbete med hållbar utveckling skulle 
kunna förbättras. Vidare lyckas de nationella styrdokumenten i dagsläget inte förmedla 
perspektivet hållbar utveckling på ett sådant sätt att det realiserats i skolorna. Det saknas 
också tillräckliga resurser för arbetet. Det finns även brister i samförstånd och i 
informationskanaler mellan de berörda aktörerna. Dessa aspekter är alla viktiga och bör ges 
större uppmärksamhet för att hållbar utveckling ska kunna implementeras på ett framgångsrikt 
sätt i skolan. 
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1 Inledning 
FN:s världskommission för miljö och utveckling  publicerade 1987 sin rapport Vår 
gemensamma framtid. I och med denna rapport fick begreppet hållbar utveckling sitt stora 
genomslag. Där definierades hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
Man hävdade att en sådan utveckling kräver att man ser miljöproblemen i ett vidare 
perspektiv, där man inte bara tar hänsyn till naturmiljön utan även den ekonomiska och 
sociala utvecklingen. Ekonomisk tillväxt, social välfärd och skyddet av miljön ses som 
inbördes förstärkande och är alla nödvändiga för en hållbar utveckling.1 
 
I kapitel 36 i Agenda 21-dokumentet från FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio 
1992 konstateras att utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling. Utbildning ses 
som ett av de viktigaste verktygen för att förändra människors attityder och ge dem förmåga 
att lösa de problem som hör ihop med hållbar utveckling. Det är viktigt att barnen, den 
uppväxande generationen, blir medvetna om och lär sig ta ansvar för den värld de lever i. 
Grundskolan spelar därför en självklar och betydelsefull roll i sammanhanget.2  
 
Hållbar utveckling anges numera vara ett av FN:s överordnade mål. Under den senaste miljö- 
och utvecklingskonferensen i Johannesburg 2002 beslutades att alla medlemsländerna ska 
utarbeta nationella strategier för hållbar utveckling, som ska börja genomföras senast år 2005. 
I Sverige började detta arbete i november 2001, och Sveriges nationella strategi för hållbar 
utveckling uppges vara ett levande dokument som ska utvecklas successivt, och regelbundet 
följas upp och utvärderas.3 
 
Utbildningsväsendet har en viktig roll i Sveriges strategi för en hållbar utveckling. Som stöd 
för skolans verksamhet finns ett antal styrdokument som ska förmedla de nationella 
målsättningar och riktlinjer som beslutats för den svenska skolan. Dessa är bland annat 
skollagen, läroplanen och de kommunala skolplanerna. Det är alltså med utgångspunkt i dessa 
dokument som skolorna ska överföra innebörden och betydelsen av begreppet hållbar 
utveckling till eleverna.  
 

2 Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att med utgångspunkt från nationella styrdokument ta reda 
på hur kommunala grundskolor lever upp till de nationella målsättningarna om att införa 
perspektivet hållbar utveckling i sin verksamhet. Vi vill också ta reda på hur man på skolorna 
uppfattar de olika typer av stöd man har för arbetet samt vilka svårigheter som finns och hur 
dessa skulle kunna överbryggas. 
 
 

                                                 
1 Världskommissionen för miljö och utveckling (1988), s 57 
2 United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro 1992 (1993) 
3 SOU 2003:31 
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2.2 Frågeställningar 
Dessa frågor har varit centrala i vår studie: 

- Hur uppfattas begreppet hållbar utveckling? Tydliggörs sambandet mellan dess olika 
aspekter i skolans arbete? 

- Vad påverkar arbetet att föra in hållbar utveckling i skolan? Vilka är de eventuella 
svårigheterna och möjligheterna? 

- Finns det något i de olika styrdokumenten som skulle kunna förändras för att 
underlätta skolans arbete med hållbar utveckling? 

 

3 Disposition 
I kapitel 4, Tillvägagångssätt och urval, beskriver vi metodologiskt hur vår undersökning har 
gått till och hur vi har gjort vårt urval av bakgrundsmaterial. Vi beskriver också varför vi 
genomförde intervjuer och hur dessa gjordes. Detta avsnitt avslutas med kritiska reflektioner 
över tillvägagångssättet. 
 
I kapitel 5, Relevanta styrdokument om hållbar utveckling i skolan, beskrivs de dokument vi 
har utgått ifrån då vi formulerat intervjufrågor. Dessa dokument utgör också bakgrunden för 
vår diskussion. 
 
Därefter följer resultatavsnittet ( kapitel 6) där vi presenterar resultaten av den inledande 
kontakten med skolorna samt av intervjuerna med dess rektorer. Citat av rektorerna är 
kursiverade. 
 
I diskussionen (kapitel 7) relateras resultaten till styrdokumenten och annan relevant litteratur 
på området. 
 
Slutligen sammanfattas våra slutsatser av undersökningen i kapitel 8. 
 

4 Tillvägagångssätt och urval 
I vår studie ville vi undersöka hur skolorna utformar verksamheten i linje med en hållbar 
utveckling samt hur detta arbete går. Med utgångspunkt från ett antal styrande nationella 
dokument skall varje enskild skola jobba för att bedriva sin verksamhet i enlighet med de 
statliga målsättningarna. Målsättningen om en hållbar utveckling förutsätter en 
attitydförändring hos samhällsmedborgarna, och skolan har därför en ganska självklar roll i 
sammanhanget. Vi valde därför att undersöka den obligatoriska skolan, eftersom denna 
omfattar och ska erbjudas alla4. Vi avgränsade oss vidare till att bara undersöka grundskolans 
lägre årskurser. En av anledningarna till detta val var att utbildningen för de yngsta barnen 
troligtvis är mest värdefull ur perspektivet hållbar utveckling, då det är viktigt att arbetet för 
ett förändrat tankesätt påbörjas tidigt. En annan anledning var att undervisningen här inte är 
lika ämnesuppdelad som på högre nivåer. Detta undervisningssätt gör det intressant att studera 
hur ett i sig ämnesövergripande område som hållbar utveckling behandlas i de lägre 
årskurserna. 
 
Genom att undersöka ett antal skolors arbete i en medelstor svensk stad, var vår förhoppning 
att kunna få en övergripande uppfattning om hur skolorna klarar av och upplever uppdraget 
                                                 
4 SFS 1985:1100, 1 kap  2 § 
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att bedriva sin verksamhet i enlighet med en hållbar utveckling. Skolorna (förskolor, 
grundskolor, fritidshem, öppna förskolor och familjedaghem) i Norrköpings kommun är 
organiserade i 20 så kallade verksamhetsspår. Med verksamhetsspår menas de verksamheter 
som utvecklar en gemensam pedagogisk linje och ett gemensamt resultatansvar. Eftersom 
skolorna inom samma verksamhetsspår kan tänkas ha en del likheter i sitt sätt att arbeta med 
frågor om hållbar utveckling, valde vi ut en skola från varje spår som fanns representerat 
bland lågstadieskolorna i centrala Norrköping. Efter detta urval hade vi en lista med tolv 
skolor. Rektorerna på dessa tolv skolor kontaktades per telefon varvid vi förklarade syftet 
med vår studie samt frågade om vi kunde få tillgång till skolornas lokala arbetsplaner. Lokala 
arbetsplaner måste, enligt grundskoleförordningen5, upprättas på varje skola för att beskriva 
hur skolan ska arbeta för att uppnå de uppsatta målen för utbildningen. Vi har använt de 
lokala arbetsplanerna på två sätt. Både som en utgångspunkt för vårt urval av de skolor vi 
undersökte och som ett resultat för att få inblick i skolornas användning av detta dokument. 
 
De lokala arbetsplaner som erhölls kategoriserades i tre grupper: 
 

- De som har uttalade riktlinjer i arbetet med miljö eller hållbar utveckling 
- De som verkar ha ambitioner om ett arbete med miljö eller hållbar utveckling i 

riktlinjerna, men inte riktigt kommit igång eller inte konkretiserat det 
- De som inte har några urskiljbara riktlinjer i arbetet med miljö eller hållbar utveckling 

över huvud taget. 
 
Vi kontaktade sedan två skolor ur var och en av dessa kategorier en andra gång för att 
genomföra en intervju med rektorn. Genom att undersöka skolor ur dessa tre kategorier fick vi 
en större bredd i materialet. 
 
Enligt skollagen ingår det i rektorernas uppgifter att veta hur arbetet i skolan går till och att 
det utvecklas.6 Det är också rektorn som har ansvar för att ämnesövergripande 
kunskapsområden, till exempel miljö, integreras i all undervisning.7 Därför ansåg vi att 
rektorn är den lämpligaste att vända sig till för att undersöka hur arbetet går med hållbar 
utveckling och miljö i skolan. 
  

4.1 Bakgrund till intervjuer 
Vi har studerat hur hållbar utveckling behandlas i utbildningssammanhang från internationell 
nivå ner till ett lokalt plan. Som utgångspunkt för vår undersökning har vi valt att studera de 
internationella och nationella dokument som styr skolans verksamhet inom området hållbar 
utveckling. De internationella dokument som var av vikt för undersökningen var Agenda 21 
och Baltic 21E. De nationella styrdokument som är relevanta i sammanhanget är skollagen, 
läroplanen och kommunala skolplaner. Dessa dokument är skolan ålagd att följa. Vi har även 
undersökt kommunens Agenda 21 eftersom denna ska vara ett stöd för att utvecklingen av alla 
verksamheter i kommunen ska ske i en hållbar riktning. Vi har valt att inte titta på icke-
bindande dokument som till exempel statliga offentliga utredningar, myndighetsrapporter och 
dylikt. Anledningen till att vi inte använt dessa som utgångspunkt är att de inte är fastlagda 
riktlinjer. Denna typ av dokument har istället använts till att belysa aspekter i vår diskussion. 
 

                                                 
5 SFS 1994:1194, 1 kap 3 § 
6 SFS 1985:1100, 2 kap 2 §  
7 Utbildningsdepartementet (1994), s 19 
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Vi har gått igenom styrdokumenten och koncentrerat oss på de avsnitt som behandlar hållbar 
utveckling och miljö och som reglerar hur skolan ska arbeta med dessa frågor. De delar av 
dokumenten som är mest intressanta för undersökningens syfte är de som handlar om skolans 
riktlinjer och målsättningar, värdegrunden för skolans arbete, de kunskapsmål som är uppsatta 
för miljö och hållbar utveckling, samt om vem som har ansvar för att arbetet genomförs. 
Utifrån dessa texter har vi formulerat ett antal intervjufrågor8 med hjälp av vilka vi ville ta 
reda på hur väl skolorna uppfyller sitt åläggande och hur de uppfattar arbetet och det stöd de 
har för sitt arbete med hållbar utveckling och miljö. 
 
Vi har även läst de undersökta skolornas lokala arbetsplaner, och där letat efter skrivningar 
om miljö och hållbar utveckling. Denna genomläsning av de lokala arbetsplanerna har främst 
använts till att göra en gruppering av skolorna efter hur ”ambitiöst” deras arbete med 
miljöfrågor verkar vara. Vi har även ställt dessa dokument i relation till vad som anges i 
skollag och läroplan om hur de ska utformas. 
 

4.2 Intervjuer 
Den form av metod som framstod som lämpligast för att få svar på hur skolorna övergripande 
jobbade med att integrera hållbar utveckling i sitt arbete var riktat öppna intervjuer med de 
kontaktade skolornas rektorer. Våra frågor gällde hur begreppet hållbar utveckling är 
förankrat i skolan, hur miljöundervisningen går till och hur man upplever de riktlinjer och 
stöd som finns för arbetet med hållbar utveckling och miljö. 
 
Intervjuer syftar till att ta reda på hur människor upplever sin värld och sitt liv. Det bästa 
sättet att få reda på detta är naturligtvis att prata med dem, menar Kvale.9 Vi ville ta reda på 
hur rektorer på grundskolor i kommunen uppfattar arbetet med hållbar utveckling i skolan, 
och de riktlinjer som finns för detta arbete. 
 
I en öppen kvalitativ intervju undersöks respondentens uppfattning om ett fenomen, vilka 
egenskaper detta fenomen äger och vilken mening det har, dess kvaliteter. En öppen intervju 
innebär att man ställer frågor som tillåter att respondenten ger en mängd olika svar, till 
skillnad från till exempel ja/nej- eller flervalsfrågor. En öppen intervju kallas också icke-
strukturerad.10 I denna typ av metod tillåts respondenten att själv definiera och avgränsa 
fenomenet. Olika respondenter kan därmed ge olika definitioner och en bred och 
mångfacetterad bild av det undersökta fenomenet kan framträda.11 Detta var vad vi var ute 
efter i vår undersökning, att få en så bred bild som möjligt av hur arbetet med hållbar 
utveckling i skolan går och hur det uppfattas. 
 
Om den öppna intervjun också är ”riktad”, så innebär det att upplägget är mer bestämt; det vill 
säga att intervjuaren har avgränsat kontexten för det undersökta fenomenet inom de områden 
hon eller han anser meningsfulla. Respondenten tillåts dock göra sina egna definitioner inom 
de givna ramarna. Detta bibehåller möjligheten att få en bred utgångspunkt för den kvalitativa 
analysen när flera intervjuer sammanställs.12 I vårt fall innebar det här att vi avgränsade 
intervjun till att handla dels om hur skolan arbetar med miljö eller hållbar utveckling, och dels 
om hur rektorn upplever de olika typer av stöd som finns för detta arbete. 
                                                 
8 Se bilaga 1 
9 Kvale (1997), s 9 
10 Andersen (1994), s 84 
11 Lantz (1993), s 19 
12 Ibid s 20 
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Vid intervjutillfällena besöktes rektorerna på sina arbetsplatser på skolorna. Före intervjuerna 
hade vi bara kortfattat beskrivit undersökningens syfte utan att gå in på detaljer. Detta för att 
vi ville ha spontana, oförberedda svar. Intervjuernas längd varierade, beroende på hur 
detaljerad intervjupersonen var i sina svar, mellan ungefär 15 och 30 minuter. Varje intervju 
bandades och skrevs sedan ut, i stort sett ordagrant, men med vissa små ändringar för att få ett 
tydligare skriftspråk. De delar av intervjuerna som avvek från ämnet skrevs inte ut lika 
detaljerat. 
 
Först gjordes en koncentrering av intervjumaterialet, där vi kort sammanfattade rektorernas 
svar på frågorna för att lättare kunna göra en sammanställning och jämförelse. 
Intervjuresultaten organiserades sedan i tre ämnesområden: Hållbar utveckling i skolan, 
Miljöundervisningen på skolan och Riktlinjer och stöd för undervisningen om hållbar 
utveckling. Ur dessa ämnesområden urskiljde vi olika teman, som sedan bearbetades i relation 
till syftet, bakgrunden och annan litteratur.  
 
I presentationen av resultaten från intervjuerna är alla citat kursiverade. 
 

4.3 Kritiska reflektioner 

4.3.1 Urval 
I vår undersökning har sex skolors rektorer intervjuats. Fler intervjuer hade varit önskvärt, 
men syftet med undersökningen är dock inte att ge en komplett, heltäckande bild av hur 
arbetet med hållbar utveckling ser ut i kommunens skolor. Istället ska undersökningen mer ses 
som en fingervisning om hur verksamheten på området ser ut och ge exempel på hur 
styrdokumenten fungerar och uppfattas.  
 
Det hade varit intressant för undersökningen att förutom rektorer även intervjua andra 
personer av betydelse för arbetet med miljö eller hållbar utveckling i skolan. Dessa hade 
exempelvis kunnat vara lärare på de undersökta skolorna eller personal på kommun och 
skolverk. Tyvärr fanns inte utrymme för detta. 
 

4.3.2 Tillvägagångssätt 
Tillförlitligheten av intervjuundersökningar ifrågasätts ofta. Det är många faktorer som kan 
påverka intervjun och som man bör vara medveten om. 
 
För det första är en intervju ett samtal, en dialog mellan två människor som reagerar på och 
påverkar varandra. Detta måste man vara medveten om både under intervjun och efteråt i 
analysstadiet.13 Man kan heller aldrig komma ifrån att analysen av en intervju alltid är 
forskarens tolkning av vad intervjupersonen sa och menade. Både frågor och svar kan tolkas 
olika av intervjuare och respondent. 
 
Intervjusituationen uppfattas ofta av den intervjuade som en positiv erfarenhet. En intervju är 
i bästa fall två människor som talar om ett ämne som de båda är intresserade av.14 
Respondenten får möjlighet att prata om sin ”livsvärld” med någon som verkligen är 

                                                 
13 Kvale (1997), s 39 
14 Ibid s 9 



 9

intresserad av att höra om hennes tankar och åsikter. Det bästa är så klart om både intervjuare 
och respondent känner sig bekväma och avslappnade, men det finns omständigheter som kan 
göra att uppriktigheten inte är hundraprocentig. I vårt fall kan det vara av relevans att tänka på 
att vår intervju av vissa kunde uppfattas som en kontroll av hur bra de olika skolorna ”sköter 
sig”. Detta kan möjligtvis ha lett till att rektorerna försökte framställa en bild av sig själva och 
av sin skola som lite ”bättre” än vad de egentligen är. Vi försökte undvika detta genom att 
innan intervjun betona att det inte var fråga om någon kontroll, utan att vi bara ville ha en 
allmän bild av hur läget ser ut. Det är också viktigt att påpeka att den intervjuade kommer att 
vara helt anonym. 
 
En viktig komponent i intervjuandet är naturligtvis frågorna. Det är mycket man ska tänka på 
när man formulerar frågor till en forskningsintervju. Frågorna ska helst vara korta och tydliga, 
så att respondenten förstår dem utan problem. Frågorna ska också vara öppna, och inte 
ledande, så att man låter respondenten tänka och svara själv. Man ska även försöka undvika 
att som intervjuare lägga in sina egna antaganden och hypoteser i frågorna. En kvalitativ 
forskningsintervju ska varken vara strängt strukturerad med standardiserade frågor eller för 
den delen helt icke-styrande, utan istället ”fokuserad”. Intervjuaren ska leda respondenten till 
vissa teman men inte till bestämda uppfattningar om dem.15 
 

5 Relevanta styrdokument om hållbar utveckling i 
skolan 

I detta avsnitt presenteras de målsättningar och riktlinjer som finns på internationell, nationell 
och lokal nivå angående hållbar utveckling i skolan. Det är mot denna bakgrund vi har 
utformat våra intervjufrågor och senare fört vår diskussion. 
 

5.1 Internationella styrdokument 

5.1.1 Agenda 21 
Vid FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 skrevs Agenda 21, en 
dagordning för det tjugoförsta århundradet om hur vi ska komma till rätta med 
miljöproblemen.16 Agenda 21 är inte juridiskt bindande, men genom att underteckna 
dokumentet har Sverige åtagit sig ett politiskt och moraliskt ansvar att arbeta för en hållbar 
utveckling.  
 
Kapitel 36 i denna deklaration handlar om utbildning (”Att främja utbildning och höja det 
allmänna medvetandet”). Där konstateras att utbildning är avgörande för att främja en hållbar 
utveckling och förbättra människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem. 
 
Enligt agendan ska miljö- och utvecklingsundervisning tas upp i alla åldrar. Utbildningen ska 
vara multidisciplinär och innehålla både naturvetenskapliga, sociala och ekonomiska aspekter 
på miljön och människans utveckling och ingå i samtliga ämnen och vetenskapsgrenar. Varje 
regering bör utarbeta och uppdatera strategier i syfte att integrera miljö och utveckling som ett 
gränsöverskridande inslag i utbildningar på alla nivåer. Det ska även finnas ett 
utbildningsprogram för lärare där frågor om hållbar utveckling tas upp, och varje skola bör få 

                                                 
15 Kvale (1997), s 37 
16 United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro 1992 (1993) 
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hjälp med att utforma planer för miljöverksamhet. Skolorna ska arbeta för en medvetenhet om 
miljö och etik, värderingar, attityder, färdigheter och beteenden som är förenliga med en 
hållbar utveckling. 
 
När Agenda 21 skrevs bestämdes det att det i alla länder skulle utformas lokala agendor, 
anpassade efter de olika förutsättningar och problem som finns på olika platser i världen.17 I 
Sverige har de flesta kommuner antagit en egen Agenda 21, och Sverige har även regionalt 
Agenda 21-arbete tillsammans med länderna kring Östersjön. 
 

5.1.2 Baltic 21E 
År 1996 enades regeringscheferna för Östersjöländerna om att utarbeta en gemensam Agenda 
21 för regionen, Baltic 21. Från början ingick inte utbildning som en del i detta arbete men i 
mars 2000 enades man om att även denna sektor skulle innefattas. Överenskommelsen om 
utbildning för hållbar utveckling kom att kallas för Hagadeklarationen.18 Denna deklaration 
resulterade i dokumentet ”Agenda 21 för utbildning för hållbar utveckling i Östersjöområdet – 
Baltic 21E”.19 
 
I denna deklaration påpekas, liksom i trettiosjätte kapitlet i Agenda 21, att utbildning är 
avgörande för att främja en hållbar utveckling. Det övergripande målet med sådan utbildning i 
skolan uppges vara att 
 

… alla elever ska ha kompetens, värderingar och färdigheter för att 
kunna vara aktiva, demokratiska och ansvarsfulla medborgare och för 
att kunna fatta egna beslut liksom för att kunna delta i beslut inom 
olika nivåer i samhället för att skapa ett hållbart samhälle.20 

 
I Baltic 21E betonas också att utbildning för hållbar utveckling är ett bredare begrepp än 
miljöutbildning, det inbegriper nämligen förutom miljöaspekterna även ekonomiska, sociala 
och kulturella aspekter av utveckling. Traditionellt har miljöutbildning funnits inom 
naturvetenskaperna, men detta bör enligt Baltic 21E balanseras med samhällsvetenskap och 
humaniora. Lärandet om de ekologiska processerna ska knytas ihop med diskussion om 
marknadskrafter, kulturella värderingar, rättvist beslutsfattande, statens agerande och 
miljöpåverkan av mänskliga aktiviteter. Vidare ska eleverna tränas i att tänka kritiskt och se 
alternativa sätt att leva och planera samhället. Utbildningen ska ge insikt både om lokala och 
globala överlevnadsfrågor och fokusera på produktions- och konsumtionsmönster och 
konsumentansvar. Den ska även ge en god översikt av de globala miljöproblemens egentliga 
innebörd. 
 
I överenskommelsen föreslås att hållbar utveckling ska bli ett av huvudmålen för hela 
utbildningssystemet. Det ska inkluderas i alla läro- och kursplaner och utgöra en del av ett 
livslångt lärande. Utbildning för hållbar utveckling ska finnas tillgänglig för alla åldrar och 
ska både integreras i existerande ämnen och tas upp som ett eget ämne. 
 
I Baltic 21E ställs även upp några mer specificerade mål för skolan: 
 
                                                 
17 United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro 1992 (1993), kap 28 
18 Baltic 21 Secretariat (2000) 
19Utbildningsdepartementet (2002) 
20 Ibid, s 2 
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- lagar, förordningar, läro- och kursplaner inkluderar utbildning för 
hållbar utveckling, 

- utbildning för hållbar utveckling ingår i ordinarie skolarbete och utgör 
grunden för det dagliga livet i skolan, 

- lärarna har relevant kompetens att inkludera hållbar utveckling i sin 
undervisning, 

- ändamålsenliga metoder används i undervisningen och en skolmiljö 
utformad som är positiv till hållbar utveckling.21 

 
Rektor har, enligt Baltic 21E, ansvaret för att aktivt stödja personalen i deras arbete att 
implementera detta handlingsprogram på skolan. 
 

5.2 Nationella styrdokument 

5.2.1 Skollagen 
Skollagen (1985:1100) innehåller grundläggande bestämmelser om utbildning på alla nivåer 
och inom alla skolformer. Lagen anger övergripande mål och riktlinjer för hur skolans 
verksamhet ska utformas. I inledningen anges dessa grundläggande värden: 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö.22 

 

5.2.2 Läroplanen 
Sveriges riksdag och regering fastställer läroplaner för det offentliga skolväsendet. 
Läroplanerna styr tillsammans med skollagen verksamheten i skolan. Den läroplan som är 
relevant för vår undersökning skrevs 1994 och gäller för den obligatoriska skolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen anger skolans uppgift och de värden som ska 
ligga till grund för undervisningen. Inom de ramar som anges i läroplanen har varje kommun 
stor frihet att utforma undervisningen som den själv vill. 
 
1994 års läroplan befäster det som står att läsa i skollagens första kapitel om värdegrunden för 
skolan. Läroplanen konstaterar att en av skolans uppgifter är att förmedla och förankra dessa  
värden hos eleverna och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 
 
Målsättningar för dessa aspekter är bland annat att varje elev: 
 

… visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv23 

 
Vidare talas det om kunskapsmål. Eleverna ska: 

 
- känna till grunderna för samhällets lagar och normer och veta om sina rättigheter och 

skyldigheter i skolan och samhället 
                                                 
21Utbildningsdepartementet (2002), s 11 
22 SFS 1985:1100, 1 kap 2 §, tredje stycket 
23 Utbildningsdepartementet (1994), s 10 
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- känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska 
sammanhang 

- ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt ha 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön24 

 
Enligt läroplanen är skolans uppdrag bland annat att  

 
Genom ett miljöperspektiv [ge eleverna] möjligheter både att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande globala miljöfrågor. 
Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling.25 
 

Rektorn ansvarar enligt läroplanen för att 
 
… ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen 
i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, 
jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med 
tobak, alkohol och andra droger.26 
 
… skolpersonalen får kännedom om de internationella 
överenskommelser, som Sverige har förbundit sig till att beakta i 
utbildningen.27 

 
Ett holistiskt perspektiv lyfts fram i formuleringen 

 
Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme åt olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former för den 
enskilde eleven balanseras och blir till en helhet.28 
 

5.2.3 Kursplaner 
Kursplanerna är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i 
olika ämnen. Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever ska lära sig, men 
lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. På 
varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans 
med eleverna planera, genomföra och utvärdera undervisningen. 
 
Kursplanerna från 1995 har reviderats och de nya antogs år 2000.29 Nu betonas värde- och 
miljöfrågor mer än tidigare. I nio av arton ämnen finns tydliga mål för miljöutbildning eller 
utbildning för hållbar utveckling. Målen har konkretiserats och förtydligats. Detta gäller 
främst naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Även ämnen som svenska och 

                                                 
24 Utbildningsdepartementet (1994), s 12 
25 Ibid, s 8 
26 Utbildningsdepartementet (1994), s 19 
27 Ibid, s 19 
28 Ibid, s 8 
29 Skolverket (2000) 
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historia har sådana formuleringar att de mycket väl tillåter inkludering av miljö- och 
utvecklingsfrågor.30 
 

5.3 Lokala styrdokument 

5.3.1 Kommunal skolplan 
Enligt skollagen 2 kap 8 § ska det i alla kommuner finnas en skolplan, som visar hur 
kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Planen antas av kommunfullmäktige, 
och utgår förutom från skollagen även från läroplanerna samt kursplanerna. I skolplanen ska 
de åtgärder framgå som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts 
upp för skolan. Planen ska också kontinuerligt följas upp och utvärderas av kommunen. 
 
I Norrköpings kommuns skolplan talas inte om hållbar utveckling och miljö nämns inte alls. 
Istället betonar värdegrunden som skolplanen bygger på främst sociala aspekter: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 
solidaritet med de svaga och utsatta är de värden som skolan skall 
gestalta och förmedla.31 

 

5.3.2 Lokal Agenda 21 för Norrköpings kommun 
Ett av de tio målområdena i Norrköpings kommuns Agenda 21 inriktar sig på lärande och 
utveckling. Där konstateras att all utbildning i kommunen ska ge ökade kunskaper om miljö 
och natur samt ge motivation till enskilda och gemensamma insatser för ett hållbart samhälle. 
Målet är också att utbildningen ska stödja breda frågeställningar och utgå från hänsyn och 
respekt för alla individer. 
 
Agenda 21-kontoret i Norrköping har en hel del verksamhet som kan komma skolorna till 
gagn. Bland annat har man startat ”Myggnätet” där barn mellan fem och tolv år får bli så 
kallade miljöspanare. Poängen med projektet är att ge barnen praktiska erfarenheter av arbete 
med hållbar utveckling. 
 
Man delar även ut miljödiplom till exempelvis skolor om dessa uppfyller och följer upp vissa 
miljökrav. De får då titeln ”grön skola”. 
 
Kommunens möjligheter att hjälpa till att nå Agenda 21s utbildningsmål uppges bland annat 
vara att 
 

- kontrollera att inköpta läromedel har ett miljöperspektiv 
- erbjuda fortbildning av hög kvalitet till lärare, skolpersonal, kommunens 

personal och föräldrar.32 
 

                                                 
30 Skolverket (2002) 
31 Norrköpings kommun (2001), s 4 
32 Norrköpings kommun (1998), s 11 
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5.3.3 Lokala arbetsplaner 
På varje skola ska en lokal arbetsplan upprättas. Detta konstateras i grundskoleförordningen: 
 

För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det 
finnas en arbetsplan.  
Arbetsplanerna ska utformas under medverkan av lärare och övrig 
personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. 
Rektorn beslutar om arbetsplanen. 
Arbetsplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas.33 

 
I läroplanen förtydligas att det är rektorn som är ansvarig för att lägga upp en plan för hur 
skolans verksamhet ska bedrivas för att leva upp till de nationella målsättningarna. Rektorn 
ansvarar för att 
 

… en lokal arbetsplan upprättas samt att skolans resultat följs upp 
och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i 
skolplanen och den lokala arbetsplanen34 

 

6 Resultat 
6.1 Resultat av inledande kontakt med skolor 
När vi kontaktade skolorna för första gången och bad om deras lokala arbetsplaner blev flera 
av rektorerna osäkra på vad vi menade att vi ville ha. Inte alla hade något dokument de 
kallade lokal arbetsplan. Slutligen erhöll vi ändå arbetsplaner eller liknande dokument från 
nio av de tolv skolor vi kontaktade. De resterande tre ville inte skicka något material, på 
grund av tidsbrist eller ointresse. Flera skolor hävdade att de befintliga arbetsplanerna var 
gamla och att nya höll på att utarbetas, rektorerna var därför ofta tveksamma till att skicka 
något material. 
 
Innehållsmässigt är de lokala arbetsplaner som vi mottagit väldigt olika. Omfattningen 
varierar alltifrån en sida till utförliga dokument. En del är inriktade på konkreta 
undervisningsmål i de olika årskurserna, medan andra är mer visionära och talar om de värden 
skolan bygger på. Ingen tar upp hållbar utveckling som begrepp men åtta av nio nämner miljö.  
 

6.2 Resultat av intervjuer 

6.2.1 Förankring av begreppet hållbar utveckling i skolan 
På de undersökta skolorna är det bara en rektor som har ett genomtänkt förhållningssätt till 
begreppet hållbar utveckling i sitt arbete, och som lägger in alla tre aspekterna miljö, ekonomi 
och sociala frågor i det. Det är också bara på den här skolan som begreppet används i 
undervisningen och i planeringen av undervisningen. 
 
Utifrån intervjuerna fick vi uppfattningen att rektorerna på de resterande fem skolorna inte har 
någon klar uppfattning om vad begreppet innebär. Fyra av dessa uppger att begreppet inte 

                                                 
33 SFS 1994:1194, 1 kap 23 § 
34 Utbildningsdepartementet (1994), s 18 
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heller förekommer vare sig i undervisningen eller i undervisningsplaneringen. Den femte 
rektorn är inte säker på om det används eller inte. På dessa fem skolor talar man istället om 
miljö. Tre av rektorerna syftar här bara på naturmiljön, medan de två andra även räknar in den 
sociala miljön och arbetsmiljön i miljöbegreppet. 
 
Två av rektorerna ser uttrycket hållbar utveckling som något av ett modeord som delvis har 
tjänat ut sin roll. Detta trots att de inte har en klar uppfattning om vad hållbar utveckling 
innebär. 
 

 … ibland känns det som att hållbar utveckling är ett sånt där ord som 
det har pratats väldigt mycket om, som har haft sin levnadstid och 
funkade väldigt bra, men jag tror att det dalar. Och då kanske man 
måste angripa det på ett annat sätt, och ändå komma åt samma 
budskap, samma förståelse för det man vill åstadkomma med vårt 
samhälle framöver. 

 
Samtliga rektorer anser att skolan har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling. Detta 
motiverar de bland annat med att det som barnen lär sig i skolan har de med sig resten av sitt 
liv, och att skolan skapar förståelse för världen vi lever i. 
 

… det är här som barnen är en  stor del av sin dag. Vi betyder väldigt 
mycket för våra elever, det vi gör i skolan ska de ha med sig resten av 
sitt liv. Skolan är en oerhört viktig bit i det här, och om vi står för 
någonting som är hållbart så får de förhoppningsvis med sig det i 
livet. 

 
På frågan om hållbar utveckling eller miljö är ett svårt område att arbeta med svarar två 
rektorer ja, fyra uppger att det inte är särskilt svårt. Anledningarna till att det uppfattas som 
svårt är att det är mycket annat som måste prioriteras i skolan, att barnen har olika 
bakgrundskunskaper samt att det är ett komplicerat ämnesområde. De som hävdar att det inte 
är speciellt svårt säger att det handlar mycket om att lägga undervisningen på rätt nivå och att 
ta ett steg i taget. 
  

Jag tycker faktiskt inte att det är svårt, man måste ju börja i det lilla 
och våga tro på att det lilla också ger någonting. /…/ Man kan inte tro 
att man ska kunna förändra allting på en vecka, då blir det tufft. 

 
Ingen av rektorerna i undersökningen har hört talas om de internationella 
överenskommelserna Baltic 21E eller Haga-deklarationen. De har alltså inte heller kunnat se 
till att skolpersonalen har kännedom om dessa, vilket enligt läroplanen åligger rektorn. 
 

6.2.2 Miljöundervisningen på skolan 
Alla skolor i vår undersökning bedriver någon form av miljöarbete, med både undervisning 
och praktiskt arbete. Praktiskt arbete är en vanlig metod i miljöundervisning i grundskolans 
lägre årskurser. Arbetet består av till exempel sopsortering, kompostering, arbete med 
skolträdgård och med uppdrag från Agenda 21s Myggnät. 
 
Alla skolorna uppger att de undervisar, eller i alla fall strävar efter att undervisa, om miljö 
integrerat i andra ämnen. Alla strävar efter att integrera det i så många ämnen som möjligt.  
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Skolan är av tradition uppdelad i ämnen, och det kommer väl 
egentligen från universitetet, för världen är ju inte uppdelad i ämnen. 
Så det försöker vi motverka. 
 
Det [miljö] återkommer alltså genom allt arbete i skolan, man fångar 
upp det där det är lämpligt. Och jag tror att det är ett bättre sätt än 
att ha ett ämne som heter miljö. 

 
Jag vet inte om behovet finns att ha [miljö] som ett enskilt ämne. Det 
finns ju fördelar med att ha det integrerat för då ser man ju att det är 
en del av samhället… 

 
De ämnen som nämns särskilt är NO- och SO-ämnen, men även matematik, bild och svenska 
tas upp som exempel.  
 

Man sorterar [avfall], man använder matematiska begrepp och man 
skriver, man använder bilden. På så sätt är det integrerat. 

 
Ingen behandlar miljö som ett enskilt ämne. Två rektorer tar upp den sociala miljön på skolan 
som en viktig del av miljöarbetet. 
 
På frågan om miljö är ett prioriterat område på skolan svarar två rektorer av sex ja. Den 
vanligaste orsaken till att det inte prioriteras är att man ser andra saker som viktigare och mer 
akuta, till exempel sociala frågor, ekonomi eller renovering av skolans lokaler. 
 

… även om samspelet mellan människa och natur självklart är viktigt 
så är det inte någonting som vi har prioriterat. 

 
Vad gäller skolornas ambitioner med miljöarbetet så uttrycker fem av sex rektorer en önskan 
om att bli bättre och kunna jobba mer med miljöfrågor. Två skolor nämner att de vill bli så 
kallad ”grön skola”, i alla fall på sikt. Andra målsättningar som skolorna uppger är att skapa 
medvetenhet och engagemang hos eleverna, att försöka få barnen att förstå sin omvärld och ta 
ansvar för den. 
 

Jag önskar att alla ska vara mycket engagerade i det här arbetet och 
känna att det är en naturlig del, att det inte ligger som något separat 
som man tar in ibland. 

 
I fyra av de undersökta skolorna uppges lärarnas kompetens inom miljöområdet endast 
sträcka sig till det som ingår i lärarutbildningen. Två rektorer påpekar att äldre lärare troligtvis 
har fått mindre utbildning om miljöfrågor än sina yngre kollegor. På fyra skolor har en del av 
personalen fått fortbildning inom miljö. I alla dessa fall har det rört sig om ett eget initiativ 
från den anställdes sida. Fem skolor nämner Agenda 21-kontoret som en källa till 
kompetensutveckling för sina lärare. På en skola har all personal varit med på en temadag för 
en hälsofrämjande skola, något som av rektorn kopplas till miljöarbetet. En skola planerar att 
under kommande läsår ha ett hälsotema där miljö kommer att ingå. 
 
När det kommer till läromedel är det två rektorer som uppger Internet som en källa till 
information. På tre skolor nämns material som skickas till skolan från företag och 
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organisationer. Materialet består mest av häften, ingen känner till några särskilda läroböcker 
inom miljö. Andra exempel på saker som ses som material är naturen, Naturbussen35, Agenda 
21 och naturskyddsföreningen. 
 

6.2.3 Riktlinjer och stöd för undervisningen om hållbar utveckling 

6.2.3.1 Läroplanen 
Åsikterna om läroplanen är delade. Tre skolor konstaterar att läroplanen från 1994 tar upp 
hållbar utveckling och att man därmed åläggs att jobba med det, men att den inte direkt 
fungerar som ett hjälpmedel eller en drivkraft. En skola säger att det hänger på dem som utför 
arbetet vad det blir av det. En rektor hävdar att den inte är till någon hjälp då denna typ av 
dokument ändå inte leder fram till någon förändring av skolans sätt att arbeta. En annan säger 
att läroplanen är jättebra eftersom den ger klara instruktioner om vad som är skolans uppgift.  
 
Endast en av sex skolor i undersökningen föreslår en förändring i läroplanen angående dess 
formuleringar kring hållbar utveckling. Denna rektor tycker att man ska lägga större tyngd på 
miljöområdet för att på så sätt tvinga skolorna att arbeta mera med det. Två personer tycker att 
den nuvarande utformningen är tillräcklig, att en mer detaljerad styrning bara skulle hämma 
arbetet på skolorna. En fjärde tror inte mycket alls på läroplanen, för att målsättningarna i den 
ändå inte uppfylls. 
 

De styrdokument vi har får aldrig rakt av full genomslagskraft, plus 
att skolans uppdrag växer ju hela tiden också. /…/ Så jag tror inte att 
det skulle hjälpa om [man införde tydligare formuleringar om miljö]. 

 

6.2.3.2 Den kommunala skolplanen 
Norrköpings kommunala skolplan uppfattas inte som ett hjälpmedel av någon av de 
tillfrågade rektorerna. Skolplanen anses överlag vara för innehållslös, för vagt formulerad och 
inte ge någon vägledning eller stöd på området hållbar utveckling eller miljö. Tre rektorer 
tycker att den kommunala skolplanen i nuläget är verkningslös, men ser ändå att skolplanen 
som dokument, med en annan utformning, skulle kunna vara ett betydelsefullt hjälpmedel. En 
bättre formulerad skolplan skulle kunna driva alla skolor i kommunen mot samma mål, och få 
riktig fart på miljöarbetet. Två rektorer menar att mätbara mål skulle göra den mer användbar 
och relevant. 
 

Och Norrköpings kommuns skolplan tycker jag ärligen inte är så 
mycket till skolplan som talar om vad Norrköping vill med sin 
verksamhet helt enkelt. Det skulle finnas en större tydlighet där också, 
att man har ett klart mål. 

 

6.2.3.3 Andra typer av stöd 
Fem rektorer uppger Agenda 21-kontoret som ett stöd för undervisningen om miljö eller 
hållbar utveckling. Som exempel nämns gratisskrifter, föreläsningar, temadagar och 
projektpengar. Andra enstaka exempel på stöd som skolorna anser sig ha tillgång till är 
                                                 
35 Naturbussen är ett samarbete mellan Norrköpings kommun och Studiefrämjandet i Östergötland. Den är en 
mobil naturskola som ger förskolor och grundskolor möjlighet att göra exkursioner i sin närmiljö. För mer 
information, se http://welcome.to/ekoturen/ 
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Naturbussen, information från miljötänkande företag, föreläsare och de budgeterade pengarna 
för skolans verksamhet. Även engagemang från både rektor och personal ses som ett viktigt 
stöd. På två skolor påpekas att man inte känner att man får något stöd ifrån kommunen för sitt 
arbete inom miljöundervisning, varken genom fortbildning eller särskilda ekonomiska 
resurser till området. 
 
Ingen av rektorerna nämner kursplanerna som ett stöd för undervisningen om hållbar 
utveckling eller miljö. 
 
Tre skolor uppger att de skulle vilja disponera mer pengar för att kunna förbättra sitt arbete 
med miljö. Fyra rektorer efterlyser mera kompetensutveckling för sin personal.  
 

…man önskar ju att ens personal hade möjlighet, både tid och 
ekonomiskt, att kunna gå på mer kompetensutveckling och 
fortbildning. 

 
Två av skolorna i undersökningen önskar att de kunde avsätta mer tid för miljöarbete. Mer 
kontakter med företag, organisationer och universitet efterfrågades från två skolor. Från två 
andra skolor kommer önskemål om utökat samarbete med Agenda 21, och att Agenda 21 ska 
få mer resurser.  
 

Ja, fick man bara önska så här och drömma, så skulle ju Agenda 21-
kontoret ha en massa resurser, både i form av material och aktiviteter 
och pengar. Så att Agenda 21-kontoret tillsammans med [skolorna] 
utarbetar arbetsområden. Det skulle ju vara underbart. Om det kunde 
vara en resursbank. 

 

7 Diskussion 
Under den här rubriken diskuterar vi resultaten från vår intervjuundersökning och relaterar 
dem till de relevanta styrdokumenten och annan litteratur inom området. Det första avsnittet 
behandlar hur miljöundervisningen ser ut i dagsläget och skolornas förhållande till hållbar 
utveckling. Därefter diskuterar vi skolornas lokala arbetsplaner, skolornas förhållande till 
kommunen, den lokala Agenda 21-verksamheten samt läroplanen. Avslutningsvis tar vi upp 
de olika drivkrafterna för skolornas miljöarbete.   
 

7.1 Tillståndet i skolan 
Resultatet av vår undersökning visar att miljöundervisning har en etablerad plats i skolornas 
verksamhet. I likhet med Skolverkets kartläggning av miljöundervisningen i svensk skola, 
”Hållbar utveckling i skolan”36, pekar våra undersökningsresultat på att den 
miljöundervisning som bedrivs är bred och inbegriper en mängd olika arbetsmetoder. Att alla 
skolor i undersökningen strävar efter att integrera miljö i så många ämnen som möjligt tyder 
på att man försöker använda sig av en helhetssyn inom miljöundervisningen. Detta är också i 
överensstämmelse med det holistiska perspektiv som lyfts fram i läroplanens riktlinjer.37  
 

                                                 
36 Skolverket, 2002 
37 Utbildningsdepartementet (1994), s 8 
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Miljöundervisningen är inte enbart begränsad till naturvetenskap, man arbetar även med miljö 
inom samhällsorientering, matematik, svenska och bild. Detta är en tydlig utveckling av 
skolans behandling av miljöproblematiken som tidigare hade en kraftig tyngdpunkt i 
naturvetenskapen.38 Endast en skola i undersökningen hade ett tydligt genomgående 
miljöperspektiv i hela sin verksamhet. Man kan därför inte generellt säga att miljö 
genomsyrar skolornas verksamhet på det sätt som förespråkas i läroplanen.39 Våra resultat 
visar dock att miljöundervisningen är utbredd, alla elever får någon form av utbildning inom 
miljöområdet.  
 
I ”Hållbar utveckling i skolan” konstaterar Skolverket att den miljöundervisning som kallas 
utbildning för hållbar utveckling och som förordas i Hagadeklarationen och Baltic 21E, ännu 
inte fått något brett genomslag i de svenska skolorna. Detta gäller även för skolorna i vår 
undersökning. Intervjuresultaten visar att det endast är en skola som på ett genomgripande sätt 
behandlar samtliga perspektiv i hållbar utveckling. Rektorn på denna skola kunde definiera 
begreppet hållbar utveckling och även förklara betydelsen för och användningen av det i 
skolans verksamhet. Endast denna skola uppfyller styrdokumentens riktlinjer för 
undervisningen om hållbar utveckling. 
 
I vår undersökning är det alltså bara en av de kontaktade skolorna som tydligt arbetar enligt 
perspektivet hållbar utveckling. Samtliga skolor i undersökningen bedriver dock som nämnts 
ovan någon form av miljöundervisning och det finns en tydlig strävan mot att integrera miljö i 
så många av skolans områden som möjligt. Alla skolor utom en uppger också att man önskar 
bli bättre och kunna jobba mer med miljöfrågor i framtiden. Detta tyder på att skolornas 
arbete har goda förutsättningar för att få den inriktning som avses i perspektivet hållbar 
utveckling. Samtidigt visar undersökningen att man över lag har en tämligen dålig uppfattning 
om vad detta perspektiv egentligen innebär. Detta överensstämmer väl med Skolverkets 
undersökningsresultat av hur perspektivet hållbar utveckling behandlas i den svenska skolan. 
Den enda skillnaden är att begreppet hållbar utveckling är mer bekant på skolorna runt om i 
landet än på skolorna i denna studie.40 Något som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att 
två av rektorerna i vår undersökning ansåg att hållbar utveckling är något av ett modebegrepp 
som delvis tjänat ut sin roll. Detta trots att begreppet inte är förankrat i skolornas verksamhet 
och att innebörden av det var okänd för de båda. 
 
Målsättningarna i styrdokumenten som rör perspektivet hållbar utveckling efterlevs alltså till 
viss del utan att själva begreppet eller dess innebörd etablerats på skolorna i vår undersökning. 
Hur förhåller sig då skolorna till styrdokumenten, vilka typer av stöd är betydelsefulla för 
undervisningen om miljö eller hållbar utveckling? 
 

7.2 Lokala arbetsplaner 
Vid vår inledande kontakt med skolorna efterfrågade vi deras lokala arbetsplaner. Som 
tidigare nämnts var flera av rektorerna osäkra på vad vi menade och var ute efter när vi sade 
lokala arbetsplaner. Detta förvånade oss, då det klart och tydligt står både i 
grundskoleförordningen och i läroplanen att det på varje skola ska finnas en lokal arbetsplan, 
och vi tog för givet att man på skolorna var medveten om detta. 
 

                                                 
38 Hofsten, 1999 
39 Utbildningsdepartementet (1994), s 8 
40 Skolverket, 2002, s 152. 
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De dokument vi senare fick läsa var innehållsmässigt väldigt olika. Detta kan bero på att vi 
fick olika typer av dokument från de olika skolorna eftersom alla inte hade ett dokument som 
de kallade lokal arbetsplan. I läroplanen och i grundskoleförordningen saknas tydliga 
riktlinjer om vad arbetsplanerna ska innehålla och hur de ska fungera. Av det följer naturligt 
att de undersökta skolornas arbetsplaner ser väldigt olika ut. Många av dem verkar vara tänkta 
som en presentation av vad skolan vill arbeta med, och inte som ett dokument tänkt som hjälp 
för arbetet på skolan. I våra intervjuer uttrycker flera rektorer att det på skolorna finns en vilja 
att arbeta mer med miljö, att bli bättre på att integrera miljö i andra ämnen samt att engagera 
alla på skolan i miljöarbetet. Genom att skriva ner konkreta formuleringar om hur man ska 
arbeta med miljö eller hållbar utveckling, tror vi att arbetsplanen kan bli ett användbart 
verktyg och ett stöd för skolans personal i detta arbete. De nationella myndigheterna skulle 
kunna hjälpa till med detta genom att förtydliga riktlinjerna om vad de lokala arbetsplanerna 
ska innehålla och användas till.  
 

7.3 Kommunen och skolan 
Av intervjuundersökningen framgår det att den kommunala skolplanen är till föga hjälp för 
skolornas arbete med miljö och hållbar utveckling. Skolplanen är tänkt att fungera som länk 
mellan de nationella målsättningarna för skolan och de enskilda skolornas verksamhet. I 
denna länk får också respektive kommun utrymme att välja vilka områden man vill lägga 
tyngdpunkt på. Rektorerna i vår undersökning upplever inte skolplanen som en vägledning för 
skolornas verksamhet, då den inte innehåller några formuleringar om vad Norrköpings 
kommun har för målsättningar inom miljöområdet. Flera rektorer efterlyser en revidering av 
skolplanen för att få ett välbehövligt stöd för miljöarbetet i skolorna. De ser skolplanen som 
ett potentiellt kraftfullt dokument; som med rätt utformning ger möjligheter att kunna driva 
skolorna mot samma mål och på allvar åstadkomma en förändring i riktning mot ett bättre 
miljöarbete. Att införa tydliga formuleringar och mätbara mål är två förslag från rektorerna på 
hur skolplanen skulle kunna förbättras. 
 
Skolorna i vår undersökning upplever över huvud taget ett mycket svagt engagemang för sitt 
miljöarbete från kommunens sida. Detta stämmer överens med Skolverkets undersökning av 
den svenska miljöundervisningen, som visar att det är en klar majoritet av skolorna i landet 
som upplever att den kommunala skolplanen och kommunen i övrigt spelar en begränsad roll 
som stöd för verksamheten.41 Resultatet av vår undersökning visar att ett ställningstagande 
från kommunens sida är önskvärt, där kommunen inte bara ger riktlinjer för arbetet med 
miljö, utan även satsar stöd i form av ekonomiska resurser och kompetensutveckling på 
området.  
 

7.4 Agenda 21 
Vår undersökning visar att Agenda 21-kontorets arbete och kontakt med kommunens skolor 
är väl etablerat i Norrköping. En klar majoritet av skolorna i undersökningen använder 
Agenda 21-kontorets verksamhet som ett stöd för sin miljöundervisning. De resurser som 
skolorna saknar i form av kompetens och pengar kan de till viss del erhålla härifrån. Förutom 
det interna engagemanget hos framförallt lärare på varje skola, så framstår kontakten med 
Agenda 21-kontoret som den klart viktigaste tillgången för skolornas arbete. Denna kontakt 
upplevs alltså inte som ett stöd ifrån kommunen trots att Agenda 21-kontoret är en kommunal 
verksamhet. Detta förhållande tyder på att kommunen inte fullt ut utnyttjar de resurser och 
                                                 
41 Skolverket, 2002, s 128 
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möjligheter som kontoret erbjuder skolorna. I dagsläget verkar Agenda 21-kontoret fungera 
självständigt, vid sidan om kommunens verksamhet, istället för att ingå som en integrerad del 
i arbetet.  
  
Skolverkets fallstudie ”Skolans miljöundervisning och Agenda 21” visar hur Järfälla kommun 
på ett framgångsrikt sätt använt sig av lokalt Agenda 21-arbete i skolornas miljöundervisning. 
Kommunen infogade där, med hjälp av intentionerna i Agenda 21, tydliga formuleringar om 
bland annat åtgärder för hållbar utveckling i skolans verksamhet i den kommunala skolplanen. 
På så sätt har man gjort fungerande kopplingar mellan kommun och skola på miljöområdet. 
Kommunens formuleringar har spelat en stor roll för skolornas verksamhet och skolplanen har 
fungerat som ett aktivt dokument att stödja sig mot.42 
 
Järfälla kommuns arbete är ett bra exempel på hur en kommun kan använda sig av etablerade 
styrdokument för att engagera det lokala Agenda 21-arbetet i skolan. Vår undersökning visar 
att denna typ av koppling saknas i Norrköpings kommun. De kontakter som nu finns mellan 
skolorna och Agenda 21 är beroende av att det på skolan finns ett intresse och engagemang 
för frågan. Inte alla skolor väljer att samarbeta med Agenda 21-kontoret, eftersom det i 
dagsläget inte finns något som ålägger skolorna att göra det. Det är heller inte säkert att de 
skolor som samarbetar med Agenda 21 får någon långsiktighet och helhet i samarbetet. På 
Agenda 21-kontoret torde det finnas god kunskap om begreppet hållbar utveckling, och detta 
skulle behöva kommuniceras ut till skolorna på ett sätt som kan hjälpa dem att knyta ihop de 
olika dimensionerna av begreppet. Ett långsiktigt och brett samarbete med Agenda 21-
kontoret skulle kunna hjälpa skolorna med detta.  
 
Ett sätt att engagera alla skolor i den lokala agenda 21-verksamheten är att öka kommunens 
delaktighet i arbetet. Som ansvarig för skolan kan kommunen ålägga skolorna att arbeta med 
perspektivet hållbar utveckling och att använda det lokala agenda 21-arbetet som en resurs. 
Detta skulle ge Agenda21 en tydlig roll i den kommunala verksamheten samt ge skolan en 
stabilare grund att stå på i arbetet med hållbar utveckling. 
 

7.5 Läroplanen 
Ett resultat vi ser i vår undersökning är att läroplanen är uppskattad av de flesta rektorerna. 
Alla använder sig av den i sitt arbete och lägger stor vikt vid vad som står där. Flera av de 
intervjuade rektorerna nämner att läroplanerna var mer utförliga förr och de flesta verkar vara 
överens om att mer detaljerade skrivningar om hur man ska arbeta med miljö och hållbar 
utveckling inte skulle förbättra situationen, då de föredrar att skolor och kommuner ges stor 
frihet att utforma verksamheten efter egna önskemål.  
 
Dock uttryckte en rektor i intervjun en önskan om att man skulle trycka mer på hållbar 
utveckling i läroplanen för att på så sätt tvinga skolorna att arbeta mer med det. I nuläget 
nämns hållbar utveckling vid något enstaka tillfälle i läroplanen, men det definieras aldrig 
ordentligt. Miljö tas upp ett flertal gånger, men sambandet mellan miljö och de andra 
dimensionerna av begreppet hållbar utveckling (ekonomi och sociala frågor) klargörs aldrig.  
 
Sedan läroplanen skrevs 1994 har det internationella arbetet om undervisning för hållbar 
utveckling gått framåt. Exempelvis har Baltic 21E tillkommit. I denna överenskommelse finns 
tydliga beskrivningar om vad utbildning för hållbar utveckling bör innehålla. Tyvärr har ingen 

                                                 
42 Axelsson et al, 1996 
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av rektorerna i vår undersökning hört talas om Baltic 21E, och har alltså inte heller kunnat 
föra vidare dess innehåll till sin personal, trots att det anges i läroplanen att detta är ett av 
deras ansvarsområden. En förklaring till detta kan vara att Baltic 21E är en relativt ny 
överenskommelse och har därför ännu inte hunnit vinna gehör i skolorna. De formuleringar 
om undervisning för hållbar utveckling som finns i Baltic 21E skulle därför kunna införas 
även i läroplanen, utan att skolornas verksamhet blir alltför detaljstyrd. På så sätt kan skolorna 
fortfarande utforma sin verksamhet på det sätt de själva vill. Detta förtydligande skulle 
troligtvis öka rektorers och lärares förståelse för begreppet hållbar utveckling. Det skulle 
också öka deras möjligheter att förmedla innebörden till sina elever.  
 
Värt att notera är att kursplanerna inte nämns av någon av rektorerna som stöd för 
miljöarbetet, istället är det läroplanen som ses som det viktigaste styrdokumentet. Detta trots 
att kursplanerna reviderades 2000 och att mål som inbegriper hållbar utveckling nu återfinns i 
hälften av ämnena.43 
 

7.6 Drivkrafter för skolornas miljöarbete 
På många av de skolor vi har undersökt finns så kallade eldsjälar, lärare med ett stort 
engagemang för miljöfrågor. Det är ofta dessa som tar initiativ och kommer med idéer om hur 
man ska arbeta med miljö på skolan. Det visar sig tydligt att dessa eldsjälar och deras arbete 
är mycket viktigt för hur mycket skolan arbetar med miljöfrågor. 
 
Undersökningen visar dock att det inte räcker med eldsjälar för att en skola ska prioritera 
miljöarbetet. Eldsjälar uppges finnas på flera skolor, men endast på en skola är miljö ett 
prioriterat område. Det är rektorn på denna skola som har den bästa uppfattningen om vad 
hållbar utveckling innebär, och det är den skolan som har det mest utvecklade miljöarbetet. 
De övriga skolornas rektorer hade ingen klar uppfattning om begreppet hållbar utveckling, 
och miljöarbetet är inte heller lika omfattande. Detta tyder på ett samband mellan hur insatt 
och engagerad rektorn är och hur skolans miljöarbete ser ut. 
 
På de skolor som inte prioriterar miljö hävdar rektorerna att det beror på brist på tid, pengar 
och kompetens hos lärarna. Detta torde inte vara den enda orsaken, då även skolan som 
prioriterar miljö har ungefär samma förutsättningar. Inte heller förekomsten av eldsjälar 
verkar vara det som skiljer, eftersom dessa finns även på skolor som inte prioriterar miljö. 
Eldsjälarnas engagemang behöver fångas upp och stödjas av rektorn för att få genomslag på 
hela skolan. 
 

7.7 Svårigheter med genomförandet av hållbar utveckling 
I det här avsnittet för vi en sammanfattande diskussion av de problem med införandet av 
hållbar utveckling i skolan som vår undersökning har visat på. Våra resultat tyder på att 
arbetet med att införa de nationella målsättningarna om hållbar utveckling i skolorna går trögt. 
Enligt Khakee finns det ett antal faktorer som påverkar genomförandet av planer för offentliga 
verksamheter.44 I Khakees studie har vi identifierat fyra faktorer som är av betydelse för 
arbetet med att implementera hållbar utveckling i grundskolan: tydliga målformuleringar, 
fungerande informationskanaler mellan berörda aktörer, konsensus bland dem som ska 

                                                 
43 Skolverket (2000) 
44 Khakee (2000), s 19 
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genomföra planen samt resurser för genomförandet. Även Vedung tar upp liknande faktorer 
som förutsättningar för att implementering av offentlig politik ska lyckas.45 
 
Våra resultat visar på brister i målformuleringarna i flera dokument. I den kommunala 
skolplanen och i vissa av skolornas lokala arbetsplaner saknas helt målsättningar om hållbar 
utveckling. I läroplanen är dessa mål enligt vår uppfattning inte tillräckligt tydliga för att 
skolorna ska förstå intentionerna med de svenska målsättningarna på området. Begreppet 
hållbar utveckling är här vagt och obestämt. I likhet med Khakee anser Vedung att klara mål 
är en viktig faktor för genomförandet av offentlig politik. En typ av oklarhet i offentlig politik 
som Vedung tar upp är användandet av obestämda ord, det vill säga ett diffust språk.46 
Användandet av begreppet hållbar utveckling i läroplanen är ett exempel på detta. Vi anser att 
denna typ av otydlighet är en bidragande orsak till att hållbar utveckling inte har fått 
genomslag på skolorna. 
 
Även om målen är tydliga måste de också kommuniceras till berörda parter för att de ska 
kunna uppnås. I vår undersökning kan vi se att informationskanalerna fungerar olika bra. 
Läroplanen och den kommunala skolplanen har nått ut till alla rektorerna i vår undersökning. 
De känner till både dokumenten och deras innehåll. Det här är två exempel på fungerande 
informationskanaler. Däremot när det gäller Baltic21E har varken dokumentet eller dess 
innehåll kommunicerats till rektorerna. I detta dokument finns till skillnad från de andra 
tydliga beskrivningar om vad utbildning för hållbar utveckling bör innehålla. Tydliga 
målformuleringar finns alltså, men brister i informationskanalerna gör att rektorerna inte 
känner till dem. 
 
Förutom tydliga mål och fungerande informationskanaler behövs enligt Khakee också 
konsensus bland dem som ska genomföra en plan i en verksamhet. Det innebär bland annat att 
man är överens om att planen bör implementeras och hur det ska gå till. Även de berörda 
aktörernas attityd till det som ska genomföras är viktig för resultatet. Vår studie visar att det 
bland rektorerna finns ett samförstånd om att miljöundervisningen är betydelsefull och det 
finns också en tydlig vilja att utveckla den. Däremot saknas konsensus på de flesta skolor om i 
vilken grad man skall prioritera miljö i undervisningen. Enligt vår undersökning är ett 
samförstånd mellan rektor och övrig personal nödvändigt för att hållbar utveckling ska få 
genomslag i hela verksamheten.   
 
Även resurser av olika slag är nödvändiga för att kunna nå de uppsatta målen. Våra resultat 
visar att tid, pengar och kompetens är de resurser som är mest efterfrågade för arbetet med 
miljö och hållbar utveckling på skolorna.  
 
Vår undersökning pekar alltså på att det finns brister i både målformulering, 
informationskanaler, konsensus och resurser. Dessa fyra aspekter är alla viktiga och bör ges 
större uppmärksamhet för att hållbar utveckling ska kunna implementeras på ett framgångsrikt 
sätt i skolan.  

                                                 
45 Vedung (1991), s 164 - 186 
46 Ibid, s 170 
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8 Slutsatser 
Alla skolor i vår undersökning bedriver miljöundervisning och har integrerat miljöfrågor i 
flera ämnen. Man har alltså ett relativt brett angreppssätt på miljöområdet, men man har inte 
kommit så långt att man bedriver undervisning för hållbar utveckling. Innebörden och 
betydelsen av begreppet hållbar utveckling har överlag inte förankrats i skolorna, man arbetar 
fortfarande med perspektivet miljö. Den huvudsakliga bristen i skolornas hantering av 
miljöfrågorna är att man inte ser sambanden och inte knyter ihop de olika aspekterna av 
hållbar utveckling: miljö, ekonomi och sociala frågor. Detta leder till att man inte får någon 
helhetssyn på området. 
 
Skolorna i undersökningen har en tydlig vilja att engagera sig mer i miljöfrågor men i 
dagsläget är miljö inte ett prioriterat område. Det finns enligt undersökningen ett stort behov 
av kompetensutveckling på skolorna inom hållbar utveckling. Det kommunala stödet för 
skolornas miljöarbete uppfattas som svagt och det finns tydliga möjligheter för kommunen att 
förbättra sitt engagemang. Detta inbegriper även kommunens samarbete med den lokala 
Agenda 21-verksamheten, som är den viktigaste tillgången för skolornas miljöarbete förutom 
engagerade lärare och rektorer. Den kommunala skolplanen ses idag inte som ett stöd för 
miljöundervisningen i skolorna. Detta dokument har dock potential då kommunen här skulle 
kunna ge riktlinjer för arbetet med hållbar utveckling. 
 
Varken läroplanen eller övriga styrdokument lyckas idag förmedla perspektivet hållbar 
utveckling på ett sådant sätt att det realiserats i skolorna. Denna otydlighet, avsaknaden av 
tillräckliga resurser, samt det faktum att det finns brister i samförstånd och i 
informationskanaler mellan de berörda aktörerna försvårar för skolorna att förverkliga de 
nationella målsättningarna om hållbar utveckling.  
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10 Bilaga 
Intervjuguide 
 
Hur bedrivs miljöundervisning på skolan? 
Är miljö ett eget ämne eller integrerat i andra? 
Är miljö ett prioriterat ämne/område? 
Vilken ambition har er skola med miljöundervisningen/undervisningen för hållbar utveckling? 
Har lärarna på skolan någon miljökompetens? (utbildning/fortbildning) 
Finns det tillgång till material till undervisningen i hållbar utveckling och miljökunskap? 
 
Vad innebär begreppet hållbar utveckling för dig?  
Används begreppet hållbar utveckling i undervisningen eller i planeringen av undervisningen? 
Vilken roll ser du att skolan har i arbetet med hållbar utveckling? 
Upplever ni hållbar utveckling som ett svårt område? 
 
Vad får skolan för stöd för undervisningen om hållbar utveckling? 
Är Lpo 94 till någon hjälp?  
Är den kommunala skolplanen till någon hjälp?  
Skulle dessa två kunna komma till större hjälp? Hur, i så fall? 
Vilken annan typ av stöd skulle du kunna tänka dig för att förbättra/underlätta undervisningen 
för hållbar utveckling? 
 
Känner du till överenskommelsen Baltic 21E? 
Har du hört talas om Haga-deklarationen? 
I så fall:  Hur arbetar ni med innehållet? 

Har du förmedlat dess innehåll till personalen? 
 




