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Sammanfattning  
Hållbar utveckling är ett område som berör oss alla på ett eller annat sätt. I denna uppsats har två delstudier 
utförts. I den första har syftet varit att undersöka vilka förutsättningar blivande lärare på Lärarprogrammet på 
Campus Norrköping får med sig för att i sin framtida yrkesprofession lyckas med undervisningen i hållbar 
utveckling. Det andra syftet har varit att få en uppfattning om hur lärare på en miljöprofilerad grundskola 
arbetar inom området hållbar utveckling. Undersökningsmetoden som har använts är ostrukturerade kvalitativa 
intervjuer. Lärarutbildare och aktiva lärare som alla har med området hållbar utveckling att göra har deltagit i 
studien. Slutsatsen av studien är att lärarstudenterna på Lärarprogrammet på Campus Norrköping, får 
förhållandevis god utbildning för att i sin framtida profession kunna undervisa inom området. Målet uppnås 
genom att området hållbar utveckling bland annat belyses från olika håll. Den miljöcertifierade skolan bedriver 
en genomtänkt undervisning. I denna skola anpassar lärarna undervisningen inom området hållbar utveckling 
till elevernas förutsättningar och ålder.         
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1 Inledning 
Vår gemensamma framtid heter en av FN-kommissionen utgiven rapport (The World 

Commission on Environment and Development (WCED), 1987). Den publicerades i april 

1987 och kom att kallas Brundtland-kommissionen. I förordet skriver den norska politikern 

Gro Harlem Brundtland bland annat att  

 
Kommissionen riktar sig särskilt till de unga. Världens lärare kommer att ha en viktig roll när det 

gäller att rikta deras uppmärksamhet på denna rapport. (WCED, 1987 s IX-XV ) 

 

Den handlar om hållbar utveckling. Vad är hållbar utveckling? För mig? För Dig? För alla oss 

som har med barn och elever att göra? Vad ska vi göra och var ska vi börja? På många olika 

sätt kan och ska skolans värld bidra till ökad medvetenhet om hållbar utveckling (Lpo94, 

2006). 

   I tidigare examensarbeten inom området hållbar utveckling har vi funnit studier gjorda kring 

skolors arbete med området hållbar utveckling och hur de där arbetat med området i 

undervisningen. Hur förbereder Lärarprogrammet på Campus Norrköping de blivande lärarna 

inför arbetet med hållbar utveckling? Vad får de med sig av den kunskapen när de lämnar 

Campus som nyutexaminerade lärare och vad kan det leda till? 

   Utifrån våra egna erfarenheter anser vi att området hållbar utveckling inte har givits 

tillräcklig plats på utbildningen och därmed inte blivit tillräckligt synliggjort. Dessutom har vi 

under vår verksamhetsförlagda utbildning noterat att området hållbar utveckling ges olika 

stort utrymme beroende på skola. Vårt personliga engagemang och intresse i frågan var 

anledningen till vårt ämnesval. Vi har båda läst naturinriktningsåret på Lärarprogrammet. 

Under det året fick vi upp ögonen ytterligare för miljöfrågorna. Vi insåg konsekvenserna av 

dem och därmed vikten av att sträva för en hållbar utveckling. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen utgörs av två studier där den förstas syfte är att undersöka vilka förutsättningar 

blivande lärare på Lärarprogrammet på Campus Norrköping får med sig för att i sin framtida 

yrkesprofession lyckas med undervisningen inom området hållbar utveckling. Den andra 

studiens syfte är att få en uppfattning om hur lärare på en miljöprofilerad grundskola arbetar 

inom området hållbar utveckling.  

   Vi ämnar besvara huvudsyftena genom frågeställningarna som följer: 
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• Vilket budskap inom området hållbar utveckling vill lärarutbildarna från kursen 

Människan och stjärnorna – tro och vetande på Lärarprogrammet på Campus 

Norrköping förmedla till lärarstudenterna?  

• Hur ser verksamheten ut inom området hållbar utveckling i en miljöcertifierad F-9 

skola?  

  

3 Litteraturgenomgång 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kommer vi inledningsvis att beskriva vilka beslut 

som legat till grund för utformandet av den svenska skolans styrdokument inom området 

hållbar utveckling. Vidare visar vi hur skolans styrdokument och lagar är formulerade. 

Därefter ges en inblick i hur Lärarprogrammet på Campus Norrköping utformat sin 

utbildningsplan inom området hållbar utveckling.  

 

3.1 Historisk tillbakablick 
Traditionerna kring miljöundervisningen har haft olika karaktär genom att synen på resurs- 

och miljöproblematik har präglat olika tider (Östman, 1995, s 49-60). Vi tar avstamp i 

miljökonferensen 1972 då vi, liksom Axelsson (1997), anser den vara en betydelsefull 

milstolpe som låg till grund för det som skulle komma att utveckla begreppet hållbar 

utveckling.  

 

3.1.1 FN visar vägen 
Förenta Nationerna (FN) lade, med stöd i sitt omfattande antal medlemsländer, grunden för 

utvecklingsarbetet i miljöfrågorna (Jordbruksdepartementet, 1972). År 1972 höll FN den 

första miljökonferensen i Stockholm och en internationell miljöarbetsplan arbetades fram, 

United Nations Environmental Programme (UNEP). I samband med konferensen framtog 

flera FN-organ och då i första hand United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO)1 fram ett program för miljöundervisning. Målet var att öka intresset 

för miljöfrågor. Vidare ville UNESCO att människor skulle ges förutsättningar så att de kunde 

bilda sig egna uppfattningar kring olika miljörelaterade frågor. Människors inställning och 

attityder till miljö skulle ändras (Jordbruksdepartementet, 1972). 
                                                 
1 UNESCO är en FN-anknuten organisation vilken har till uppgift att främja global samverkan inom vetenskap, 
utbildning, kommunikation och kultur (Collinder & Svenblad, 1987, s 108). 
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   Fem år efter Miljökonferensen i Stockholm, det vill säga 1977, anordnade UNESCO och 

UNEP i Georgiens huvudstad Tiblisi, en ministerkonferens där miljöutbildning stod på 

dagordningen (UNCED-Biblioteket, 1993, s 519). Här lades grunderna till det som skulle 

komma att resultera i utbildningsfrågor rörande miljöarbetet i Agenda 21, vilket förklaras 

under rubrik 3.1.3. Agenda kommer från det latinska ordet ago som betyder ”’driva’, ’sätta 

igång’ och ’handla’”. Här står ordet agenda för ”’det som bör göras’” (Marklund, 1989 s 107). 

 

3.1.2 Skolan som verktyg 
John Dewey2 (2004, s 55) anser att skolan är det mest verkningsfulla redskap samhället har i 

skapandet av förändringar. Samhället ska medvetandegöras om skolans uppgift och ge lärarna 

nödvändiga verktyg för att de på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag.    

   I vår inledning finns ett citat hämtat ur rapporten Vår gemensamma framtid även kallad 

Brundtland-kommissionen (WCED, 1987). Brundtland-kommissionen innehåller delar som 

kopplar samman området hållbar utveckling med all form av skolväsende som tidigare spelat 

stor roll i formningen av miljömedvetenhet. Brundtland-kommissionen menar att 

skolväsendet nu har en framträdande roll att spela i grundandet av förutsättningarna inom 

området hållbar utveckling. För att alla oavsett ålder ska nås av budskapet hållbar utveckling 

är det viktigt att vi håller oss till språk och begrepp avsedda för målgruppen.  

   I Brundtland-kommissionen framgår också att hållbar utveckling inte enbart handlar om 

traditionell och formell utbildning inom naturvetenskap (WCED, 1987). Istället ska området 

hållbar utveckling tvärvetenskapligt genomsyra all utbildning på alla nivåer, för att varje 

människa ska få ett naturligt förhållningssätt till miljön. Det innebär att vi människor bättre 

ska förstå att värna om, vårda och förbättra vår miljö. Lärarnas attityder har en avgörande 

roll, då de förväntas ha redskapen att påverka förståelsen kring miljön och dess framtida 

utveckling. Dessa redskap ska genom utbildning leda till ökad medvetenhet. Brundtland-

kommissionen sammanfattar begreppet hållbar utveckling på följande vis: 

  
”En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” (WCED, 1987 s 43). 

                                                 
2 Dewey, John (1859-1952) var en amerikansk pedagog och filosof (Ingvar, 1990).  
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3.1.3 Miljöarbete inför 21:a århundradet 
Den genom tiderna största miljökonferensen hölls i Rio de Janeiro den 3-14 juni 1992 

(UNCED-Biblioteket, 1993). Arbetet resulterade bland annat i dokumentationen Agenda 21 

som kom att samlas i sex volymer utgivna av United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED). Agenda 21 är ett program som ger verktyg för miljöarbetet inför det 

21: a århundradet. I kapitel 36 beskrivs hur viktigt det är att stödja utbildning i miljöfrågor 

samt att öka medvetenheten ur en allmän synvinkel. År 1993 översattes Agenda 21 till 

svenska av UNCED-Biblioteket.  

   I och med dessa rapporter och konferenser har FN och dess medlemsländer enhälligt 

formulerat mål och åtgärdsprogram för utvecklingen i arbetet för en bättre miljö. Det innebär 

att miljöfrågor naturligtvis handlar om miljö, men även om ämnen som rör demokrati3, 

jämställdhet, ekonomi och teknik. Här lyfts även sociala aspekter fram som viktiga.  

   Vid tiden för miljökonferensen i Stockholm år 1972 menade flera att skolutbildningen i 

första hand handlade om att synliggöra miljöproblemen (Jordbruksdepartementet, 1972). 

Fram till Rio-konferensen behandlade miljöarbetet i skolan åtgärder för att sprida beteenden 

och värderingar av miljövänlig karaktär, med utgångspunkt i Brundtland-kommissionen (The 

World Commission on Environment and Development, 1987). I och med Rio-konferensen 

och Agenda 21 väcktes tanken om att inte bara göra någonting åt de rådande miljöproblemen 

utan även att grunda för en hållbar utveckling (UNCED-Biblioteket, 1993, kap 36). En väg att 

nå detta mål är enligt Agenda 21 att lärarna ska utbildas och fortbildas i frågor rörande hållbar 

utveckling.  

   Ett sätt att göra verklighet av målen och åtgärdsprogrammen som förespråkas i Agenda 21 

har varit att lagstifta och formulera riktlinjer i de olika ländernas skolväsenden (UNCED-

Biblioteket, 1993, kap 36). I följande avsnitt kommer vi att visa hur de svenska 

styrdokumenten, skollagen och högskolelagen kom att utformas efter Agenda 21. 

 

3.2 De olika uppdragen   
I och med Agenda 21 fanns nu ett gemensamt dokument att utgå ifrån vilket kom att inverka 

på hur lagar och styrdokument utformades för att innefatta även utbildning inom området 

hållbar utveckling.  
                                                 
3 Demokrati: Den egentliga betydelsen av demokrati är folkstyre. Vi väljer att i denna studie följa Lundquists 
(2007) definition där ordet demokrati står för en vidare term där begrepp som förståelse, respekt och jämlikhet 
ingår. 
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   I Sverige är det främst de svenska kommunerna som har en påmanande och koordinerande 

roll för att följa upp arbetet med Agenda 21, vilket framgår i Agenda 21 i Sverige Fem år efter 

Rio – resultat och framtid (Lindh, Anna et al, SOU 1997:105, s 71). År 1997 hade Sveriges 

alla 288 kommuner ett påbörjat Agenda 21-arbete. Ansvaret som ligger hos kommunerna är 

etiskt och politiskt. Däremot regleras det inte av rättsliga eller formella krav. Kommunerna 

fokuserar på bland annat utbildningsfrågor och avfalls- och återvinningsfrågor. De 

kommunala lokala Agenda 21-arbetsplanerna skiftar beroende på kommunernas olika 

förutsättningar och behov. Vissa områden prioriteras med snabba handlingsplaner medan 

andra områden har lägre prioritet. Utbildning och information till politiker, tjänstemän, 

näringsliv och lärare är dock områden som haft hög prioritet och där det skett en hastig 

utveckling (Lindh, Anna et al, SOU 1997:105, s 174-179).  

   I följande avsnitt beskrivs hur innehållet ur miljöhänseende i de svenska styrdokumenten 

såg ut före och efter Agenda 21. 

 

3.2.1 Läroplanen  
Som vi tidigare nämnt spelar samhällets utveckling i stort en betydande roll för miljöfrågorna. 

Samhällets utveckling återspeglar sig även i de för tiderna rådande svenska läroplanerna. I 

läroplanen för grundskolan, Lgr80, framgick att arbetsgången skulle planeras i samråd mellan 

lärare och elever. Undersökningar och observationer skulle som komplement till teoretiska 

studier ligga till grund för inhämtande av kunskaper.    

   År 1994 framtogs den nya läroplanen som kom att ersätta Lgr80. I den nya läroplanen, 

Lpo94, har större utrymme givits åt skolorna att själva utforma sin verksamhet och vad som 

däri ska ingå. En nyhet i Lpo94 är att det inom samtliga områden finns såväl mål att uppnå 

som mål att sträva mot. Sedan Lpo94 fastslogs har flera tillägg gjorts. I vår studie har vi 

använt oss av den senast utgivna uppdaterade upplagan. Målen och riktlinjerna som är 

framlagda i Agenda 21 återspeglas i Lpo94. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (2006) framhävs som kunskapsmål att skolan 

ansvarar för att eleven: 
• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 

            sammanhang,  

• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse 

            för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön,  

(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

 Lpo 94 är baserad på SKOLFS 1994:1. Ändring införd tom SKOLFS 2006:23 s 10). 

     5 



 

Under normer och värden, i mål att sträva mot i Lpo94, står följande att läsa: 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön   

            som miljön i ett vidare perspektiv.       

(Lpo 94, 2006 s 8)    

    

I och med dessa punkter framträder tydligt att lärarna i skolan har ett uppdrag att fylla inom 

området hållbar utveckling. Lpo94 berör de områden som Agenda 21 tar upp vilket bland 

annat handlar om och som vi tidigare nämnt miljö, demokrati och ekonomi. Vid denna tid 

styrdes Sverige av en borgerlig regering4 och det var den som fastställde Lpo94 (Söderpalm, 

2007).   

   Lpo94 innehåller mål och riktlinjer för undervisningens innehåll. Däremot säger den 

ingenting om hur lärarna ska skaffa sig kunskaper inom området hållbar utveckling. Vi 

kommer därför nedan granska vilka kunskaper inom området hållbar utveckling lärarstudenter 

vid Lärarprogrammet på Campus Norrköping ska få med sig till sin framtida profession. 

 

3.3 Lärarprogrammet Campus Norrköping 
I högskolelagen finns föreskrifter för högskolor och universitet (SFS 1992:1434). 

Inledningsvis kommer vi att beskriva delar av högskolelagens innehåll i avseende hållbar 

utveckling. Som komplement till högskolelagen gäller Lärarprogrammet på Campus 

Norrköpings egna syften och mål vilka finns beskrivna på Linköpings universitets hemsida5. 

Med utgångspunkt i hållbar utveckling kommer vi att behandla även dessa lokala syften och 

mål nedan. 

                                                 
4 Sverige styrdes mellan 1991 och 1994 av en borgerlig regering där statsminister Carl Bildt tillhörde det största 
partiet (Söderpalm, 2007). I den borgerliga regeringen ingick, förutom Moderaterna (21.9%) också Centerpartiet 
(8.5%), Folkpartiet (9.1%) samt Kristdemokraterna (7.1%). Efter valet 1994 avgick Carl Bildt som statsminister 
till följd av en ekonomisk kris (Larsson & Sannerstedt, 2007).  
5 http://www.isv.liu.se/lar/utbild_planer   

     6 



 

3.3.1 Högskolelagen 
Den första februari år 2006 kom ett tillägg till högskolelagen (SFS 1992:1434). 

Förtydligandet grundades i handlingsplanen som framtagits i Baltic 216 och betänkandet Att 

lära för hållbar utveckling som menade att en grundförståelse måste skapas för att hela 

samhället ska kunna delta i arbetet med hållbar utveckling. Arbetet ska bedrivas långsiktigt 

och utan för stora påtryckningar uppifrån (Lindberg et al SOU 2004:104 s 143-166). Den 

svenska regeringen leddes vid den här tiden av socialdemokraterna7 och deras partiordförande 

Göran Persson, som var statsminister mellan 1996-2006. 

   I den femte paragrafen i högskolelagen beskrivs att dagens och morgondagens generationer 

ska verka för en god och sund miljö inom området hållbar utveckling (SFS 1992:1434). 

Frågor som berör rättvisa, social och ekonomisk välfärd framhålls. Det finns även direktiv 

som handlar om att högskolorna och universiteten ska öka förståelsen för betydelsen av goda 

internationella relationer. I och med dessa rader återkopplas högskolelagens femte paragraf 

till de förslag rörande utbildning som återfinns i kapitel 36 i Agenda 21 (UNCED-Biblioteket, 

1993).     

   Högskolelagen och högskoleförordningen utgör basen för föreskrifterna om utbildningarna 

vid Sveriges högskolor och universitet. Till denna lag och förordning tillkommer lokala mål 

som varje högskola och universitet själva utformar, vilket vi kommer att lägga fram under 

följande rubrik.    

 

3.3.2 Lokala syften och mål 
Lärarprogrammet på Campus Norrköping riktar sig till lärarstudenter som i sin framtida 

profession kommer att tjänstgöra vid såväl förskola, förskoleklass, fritidshem som 

grundskolans tidigare och senare år, vilket beskrivs på Linköpings universitets hemsida8. 

Intentionen med utbildningen är att den ska vara yrkesinriktad och att undervisningen ska vara 

tvärvetenskaplig. Grunden ska vara vetenskaplig och lärarstudenten ska i alla avseenden 

kunna reflektera kring det egna lärandet och den egna utvecklingen. Stor vikt ska läggas, inte 

bara på den enskilda individens individuella prestation, utan även på samarbetet med 
                                                 
6 Baltic 21, även kallad Haga-deklarationen, är ett samarbete mellan länderna runt Östersjön (Ekholm et al 
”Hållbar utveckling i skolan”, 2002 s 158-161). Utbildningsministrarna i respektive länder beslutade år 2000 
med utgångspunkt i Agenda 21 att utbildning och kompetensutveckling ska ske inom området hållbar utveckling. 
Undervisning ska ingå i alla skolsystem och utgångspunkterna är de områden som framhålls i Agenda 21. 
Kunskap lyfts även fram som en viktig faktor för att lyckas i arbetet inom området hållbar utveckling.   
7 Socialdemokraterna med sina 39,8 % utgjorde det största paritet. Övriga partier var Vänsterparitet med 8,3 % 
och Miljöparitet 4,6 % (Larsson & Sannerstedt, 2007) 
8 http://www.isv.liu.se/lar/utbild_planer 
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arbetsgruppen. Arbetet i gruppen finns med för att förbereda lärarstudenten på bland annat ett 

kollegialt arbete. För att kunna bidra till att förverkliga skolverksamheternas mål, som bland 

annat beskrivs i Lpo94, finns riktlinjer och föreskrifter kring hållbar utveckling.  

   Vi ser tydliga samband mellan Lärarprogrammets syften och mål och de riktlinjer vi har att 

följa i våra blivande yrkesprofessioner. Här förväntas lärarstudenterna kunna gå på djupet, 

tolka och förstå innebörden av frågor som rör mänskligheten i allmänhet, omvärldens 

förändringar och ekologisk livsföring. 

   En av kurserna under det första året på Lärarprogrammet på Campus Norrköping är 

Människan och stjärnorna – tro och vetande, vilket också beskrivs på Linköpings universitets 

hemsida9. Den är en tiopoängskurs som ligger inom det allmänna utbildningsområdet. Under 

följande rubrik presenteras dess innehåll utifrån kursens studiehandledning. 

 

3.3.3 Människan och stjärnorna – tro och vetande 
I kursen Människan och stjärnorna – tro och vetande ingår från och med 2005 begreppet och 

arbetsområdet hållbar utveckling. I kursen är det meningen att hållbar utveckling som begrepp 

ska problematiseras och ingå som ett arbetsområde i den verksamhetsförlagda utbildningen 

(se fotnot 8). Teorier om människans, jordens och universums ursprung, sett ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv, ska också behandlas utifrån hur barn och ungdomar tänker 

kring detta. Kursen ska bedrivas tvärvetenskapligt, vilket vi tidigare nämnt. Fokus ska ligga 

på naturvetenskap och kulturvetenskap. Lärandet ska ske genom estetiska och praktiska 

övningar. Lärarstudenterna förväntas belysa hur olika vetenskaper förhåller sig till världen. 

Detta ska ske genom analys, jämförelser och reflektion. Intentionen är att även lyfta fram och 

bearbeta kunskapsbegreppet.  

 

4 Undersökningar och studier  
Ovan har lagar och styrdokument, mål och riktlinjer lyfts fram för att påvisa hur området 

hållbar utveckling och utbildning inom detta ser ut vid olika instanser. Skilda politiska 

strömningar har bidragit till hur lagar, styrdokument och den svenska skolans undervisning 

har formats. Syftet är att medvetandegöra för lärare problematiken kring området hållbar 

utveckling, vilket ligger helt i linje med Agenda 21 som vi tidigare beskrivit. Hur har då 

                                                 
9 http://www.isv.liu.se/lar/studentinformation/kurser/v07/auo/lpnx01_1_2 (se bilaga 1).   
   

     8 



 

utbildning och undervisning påverkats av dessa beslut? Här nedan presenteras vad 

undersökningsresultat inom området visar.  

   Utbildning av lärarstudenter och lärare är ett av redskapen för att nå en global medvetenhet 

(The World Commission on Environment and Development, 1987 och UNCED-Biblioteket, 

1993 kap 36). Ett annat redskap som i förlängningen ska leda till en bra undervisning om 

hållbar utveckling är att studera hur skolor förmedlar kunskaper inom området (Aaro, 2003 s 

38-39). Inledningsvis kommer vi nu att redogöra för olika tolkningar av traditioner kring 

miljöundervisning. Därefter försöker vi beskriva hur utbildning och undervisning bedrivs 

utifrån studier som gjorts på området.  

 

4.1 Konkret och faktabaserad undervisning 
Under olika tidsepoker har det funnits varierande traditioner kring skolans miljöundervisning 

(Östman, 1995 s 49-60). I miljöundervisningens tidiga skede på 1960 och –70 talen gick 

undervisningen mest ut på att upplysa om konkreta och objektiva fakta kring 

miljöproblematiken. Eleverna fick vid denna tid en faktabaserad undervisning och skulle, 

utifrån denna, komma fram till eget ställningstagande och handlande. Fokus på ämnet var 

centralt och läraren ansågs vara den som var sakkunnig på området och skulle delge eleverna 

kunskaper (Stensmo, 1994 s 19).   

 

4.2 Normerande miljöundervisning  
På 1980-talet förändrades synen på undervisning inom miljöfrågor till att bli mer 

lösningsinriktad och normerande (Östman, 1995 s 49-60). Arbetssättet som eleverna använde 

sig av var problemlösande. Undervisningen skulle utgå från elevernas egna erfarenheter och 

värld, vilket Jean Piaget10 beskriver i The Child’s Conception of the World (Piaget, 1989 s 

194-206). Kunskaper hos eleven skulle utvecklas via egna samhälls- och naturupplevelser. 

Elevens behov och intressen skulle forma undervisningen och eleven gavs en mer central plats 

än tidigare. Stor vikt lades på interaktion och samspel och detta arbetssätt förespråkades, som 

vi tidigare nämnt, i Lgr80. 

                                                 
10 Piaget, Jean (1896-1980), pedagog och utvecklingspsykolog från Schweiz (Lundberg, 2007).  
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4.3 Hållbar utveckling 
Under 1990-talet utvecklades synen på miljöundervisningen utifrån Agenda 21 (Ekholm et al, 

2002 s 37-38). Begreppet ”miljö” i detta avseende omvandlades till det nu rådande och mer 

omfattande ”hållbar utveckling”.  

   Inom begreppet hållbar utveckling ryms hållbarhetsaspekten ur ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt perspektiv. Karaktären på skolämnet inom vilket området hållbar utveckling ska tas 

upp avgör vilket arbetssätt som är lämpligast att arbeta utifrån. Samtal och diskussioner är en 

viktig beståndsdel i undervisningen, vilket även Lev Vygotskij11 anser vara viktiga i sin 

tolkning av de sociokulturella teorierna i boken Tänkande och språk (Vygotskij, 2001 s 30-

31). Eleverna utgår ifrån det som det redan känner sig bekant med. Lärarens uppgift är att 

utmana eleverna med lagom svåra utmaningar, vilka leder till utveckling och kunskap. 

Undervisning inom området hållbar utveckling syftar till att eleverna är aktiva, värderar, 

kritiskt granskar och tar ställning inom olika ämnesområden (Lpo94, 2006 s 9-10). 

   De svenska kursplanerna kom att förändras och förtydligas och gavs ut i ny utformning av 

Skolverket år 2000 (Ekholm, 2000 s 1-56). Målen har tydliggjorts då många lärare ansett att 

kursplanerna var svårtolkade. Större utrymme ges bland annat åt frågor som räknas till 

området hållbar utveckling och i och med kursplanernas förändring finns inslag av hållbar 

utveckling i så gott som alla skolämnen (Grundskolan kursplaner och betygskriterier 

Skolverket, 2000). 

   Samma år som kursplanerna ändrades gav den svenska regeringen under ledning av Göran 

Persson Skolverket i uppdrag att undersöka hur undervisning i miljö och hållbar utveckling 

bedrivs i landets skolor. Sverige och Baltic 21 saknade ett underlag kring detta och resultatet 

presenteras i rapporten Hållbar utveckling i skolan (Ekholm et al, 2002 s 152-153).  

 

4.3.1 Miljöundervisning och hållbar utveckling år 2000 
Resultatet från Skolverkets undersökning Hållbar utveckling i skolan (2002) visade att drygt 

66 % av de förskollärare och klasslärare som besvarat frågorna i undersökningen arbetar med 

undervisning i miljöfrågor (Ekholm et al, 2002 s 135-144). I skolår 7-9 utövar cirka 40 % av 

lärarna miljöundervisning. I undersökningen framgår också att en anledning till att inte fler 

lärare anammat miljöundervisningen beror på att dessa frågor saknats i lärarnas utbildning.   

Miljöundervisningen utövas utifrån den tradition som framträdde under 1980-talet vilket 

                                                 
11 Vygotskij, Lev (1896-1934), psykolog från Sovjetunionen (Ryssland) (Hydén, 2007). 
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beskrivs ovan (Ekholm et al, 2002 s 135-144). Inom området hållbar utveckling bedrivs inte 

utbildning i grundskolorna i någon större omfattning då i stort sett alla lärare anser sig sakna 

kunskaper om begreppet hållbar utveckling. Dessutom betraktas inte ämnet tillhöra de högst 

prioriterade. Sociala problem och frågor om baskunskaper i kärnämnena tar stor plats i 

skolorna. I skolåren 7-9 menar lärarna att det är svårt att ensam undervisa i ämnet vilket bidrar 

till att eleverna uppfattar miljö som enformigt och tråkigt.  

   Samma undersökning visar att dock att det finns ett fåtal svenska skolor som lyckas med 

miljöundervisningen. Här återfinns antingen ämnet som en profil i skolan eller så bygger 

intresset på lärare som är entusiastiska och personligt engagerade i miljöfrågor (Ekholm et al, 

2002 s 138). Profilerna är ofta kopplade till något av de olika miljöcertifikat som idag finns. 

Två av dessa är Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling, vilka finns beskrivna i bilaga 2 

och 3.  

 

4.3.2 Skolträdgård och utomhuspedagogik 
Petter Åkerblom (2003 s 131-138) menar att ett av redskapen för att lyckas i arbetet inom 

området hållbar utveckling kan vara en skolträdgård. Lärande blir mer naturligt då elever och 

lärare i högre grad deltar på samma villkor. Praktisk handling där olika erfarenheter möts är 

ett viktigt inslag. Samarbete, problemlösning, olika ställningstaganden pågår fortlöpande. 

Arbete i en skolträdgård handlar därmed om demokrati, ekologi, ekonomi och etik.  

   I Skolverkets rapport Hållbar utveckling i skolan (2002 s 132) framkommer att 

utomhuspedagogik är ett annat redskap som är mer vanligt i förskolor och skolans lägre 

åldrar. Enligt Lars Owe Dahlgren & Anders Szczepanski (1997 s 29-36) bedrivs denna form 

av undervisning mestadels ute i naturen och den är ofta ämnesövergripande. Praktiskt och mer 

konkret lärande gör att eleverna blir mer kreativa och nyfikna på olika företeelser. En levande 

undervisning uppbyggd på samarbete skapar, enligt Dahlgren & Szczepanski, lust att lära.   

   Ulla Runesson (1999, s 309) menar att det är viktigt att bedriva en variationsrik pedagogik 

där metod och innehåll varvas och samverkar. Dahlgren & Szczepanski (1997 s 44-46) säger 

att i undervisningssammanhang ligger tyngden ibland på metoden, i andra fall sätts fokus mer 

på innehållet. Undervisningen kan också utgöras av en jämnt fördelad sammansättning av 

metod och innehåll. I såväl skolträdgården som i utomhuspedagogiken förekommer denna 

variation och undervisningen blir naturligt mer verklighetsförankrad. Stort utrymme ges till 

lek och improvisation, vilket Lev Vygotskij lyfter fram i boken Fantasi och kreativitet i 
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barndomen (Vygotskij, 2003 s 81-86). Vygotskij anser att leken är viktig för att barn och 

elever ska kunna tolka och förstå omvärlden. Såväl språk och begrepp utvecklas genom leken.   

   Parallellt med Skolverkets utredningar om miljöundervisning och hållbar utveckling har 

flera svenska forskare bedrivit studier. Här nedan följer en sammanfattning av vad några av 

dessa studier visat. 

 

5 Forskning 
Forskning kring miljöundervisning finns dokumenterad i flera olika doktorsavhandlingar. 

Elisabeth Aaro har sammanställt några av dessa (Aaro, 2003 s 38-39). Forskarnamn som 

återfinns i Aaros rapport är bland andra Leif Östman (1995), Harriet Axelsson (1997) och Eva 

Alerby (1998). Olika forskningstraditioner kan urskiljas i studier gjorda av dessa forskare. I 

vår studie har vi följt Aaros (2003) indelning av forskningsfälten, där den första gruppen har 

inriktat sig på hur människor som finns i skolan, så som lärare, lärarstudenter och elever 

tänker kring miljö, vilka relationer de har till naturen samt undervisning om miljö. I den andra 

gruppen ligger fokus på kunskap, hur lärare ändrat sin undervisning. Den tredje gruppen 

innehåller demokratiska och moraliska aspekter kopplade till miljöundervisningen. 

Avhandlingarna som vi studerat och som hör till området hållbar utveckling och 

miljöundervisning innehåller teorier som tillhör en eller ibland flera av de olika 

forskningstraditionerna.  

   Utöver dessa presenteras forskare som Margareta Ekborg (2002) och Franz Rauch (2002) 

samt Ingrid Björneloo (2006).  

 

5.1 Tankar kring miljö 
Människan som en del av naturen och människan i naturen tillhör begrepp som finns samlade 

i forskning gjord av Eva Alerby12 (1998) i Att fånga en tanke En fenomenologisk studie av 

barns och ungdomars tänkande kring miljö (s 157-158). I hennes studie har fokus lagts på 

barns tankar kring miljö ur ett ekologiskt perspektiv. Alerby menar i sin avhandling att lärare 

måste ställa sig frågan varför eleverna ska ha ingående kunskaper om miljö och vad samhället 

vill få ut av undervisningen i och med läroplanens mål. Inte förrän dessa tankar har givits 

tydliga svar kan lärarna börja fundera på hur de genom sin undervisning ska nå målen i 

                                                 
12 Eva Arleby, universitetslektor vid den utbildningsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet, lade år 
1998 fram doktorsavhandlingen Att fånga en tanke En fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande 
kring miljö. Syftet är att visa hur barn och ungdomar tänker kring miljö och att försöka förstå vad dessa tankar 
betyder (Alerby, 1998 s 25). 
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Lpo94. Vidare menar Alerby (1998) att eleven ska möta undervisningens aktuella mål utifrån 

det eleven redan vet och kan.  

 

5.2 Förhållningssätt 
En av de slutsatser som Harriet Axelsson13 (1997) dragit i sin doktorsavhandling Våga lära 

Om lärare som förändrar sin miljöundervisning är att lärare som synliggör hur undervisning 

bedrivs har lättare att gå från den faktabaserade undervisningen, som mer handlar om vad som 

är rätt och fel, till att låta eleverna få komma med egna tankar och åsikter (s 285-292). Vidare 

menar Axelsson (1997) att om elever ges större möjligheter till att kunna påverka i skolan 

förändras lärarnas undervisning när det gäller såväl metod som innehåll. Lärarnas uppgifter i 

skolan är på flera sätt komplex när det gäller miljöfrågor. Hänsyn ska tas till många olika 

åsikter, så som olika ideologier, natursyn och värden (Axelsson, 1997 s 40-41) Hon ställer sig 

frågande till de i Lpo94 uppsatta målen gällande undervisning inom området hållbar 

utveckling då dessa är svåra att utvärdera. Det räcker inte att fritt plocka lösryckta delar inom 

området hållbar utveckling utan de måste kunna fogas samman till en helhet (s 285-286). 

 

5.3 Kunskapsperspektiv 
Margareta Ekborg14 (2002, s 260-264) drar liknande slutsatser som Eva Arleby (1998), då 

Ekborg i sin doktorsavhandling Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? En 

longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för 

miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap menar att undervisning i miljö och 

hållbar utveckling är svårt och kräver mycket av läraren. Ekborg menar att kunskaper ska 

sättas in i ett vidare perspektiv.  

   Trots att hennes studiesyfte inte varit att få en inblick i hur lärarstudenter får kunskaper i 

området hållbar utveckling ställer hon frågan om lärarutbildningen verkligen förmedlar 
                                                 
13 Harriet Axelsson, filosofie doktor i pedagogik med didaktisk inriktning, utkom 1997 med avhandlingen Våga 
lära Om lärare som förändrar sin miljöundervisning. Studien som ligger till grund för avhandlingen har ägt rum 
under sex års tid, det vill säga under den period då den nu gällande läroplanen, Lpo94, kom att utformas. Målet 
med avhandlingen är att medverka till att öka kunskaper runt miljöundervisning i grundskolan (Axelsson, 1997 s 
27). Harriet Axelsson och Eva Alerby har också medverkat i Skolverkets rapport nummer 113 (Lundgren et al, 
1996).  
14Margareta Ekborg, verksam vid Malmö Högskola, är filosofie magister i kemi och biologi. Vidare är hon 
filosofie doktor i ämnesdidaktik inriktad mot naturvetenskapen. Hon är också lärare och undervisar inom 
naturämnena. År 2002 lades avhandlingen Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? En longitudinell 
studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i 
naturkunskap fram. Ett av avhandlingens syften var att undersöka hur lärarstudenter utvecklar sina kunskaper 
utifrån aspekten att de i sin framtida profession som lärare i NO-ämnen ska ägna sig åt miljöundervisning 
(Ekborg, 2002 s 19).  
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kunskaper som lever upp till vad styrdokumenten uttrycker. Ekborg anser att det krävs fler 

infallsvinklar för att bedriva en bra undervisning i miljö. Det räcker inte med att enbart arbeta 

med naturområdet. Andra infallsvinklar måste också finnas med för att lyckas så som 

tolkningar, ståndpunkter och känslor. Margareta Ekborg (2002) menar att den 

verksamhetsförlagda utbildningen bidrar till att lärarstudenterna får redskap som handlar om 

att undervisa för miljö. Det är naturligtvis inte är fel men för att kunna leva upp till 

styrdokumentens innehåll behövs också redskap som ger kunskaper om och i miljö. Hennes 

undersökningsresultat visar att det finns stora brister i lärarutbildningen och att 

tvärvetenskapligheten måste finnas med liksom didaktiska frågor kopplade till miljö. 

   Inger Björneloo15 kom med sin avhandling Innebörder av hållbar utveckling En studie av 

lärares utsagor om undervisning så sent som år 2006. Björneloos doktorsavhandling visar att 

lärarna hon studerat undervisar inom området hållbar utveckling, till skillnad mot vad som 

framgår i Skolverkets rapport Hållbar utveckling i skolan, som vi nämnt ovan (Björneloo, 

2006 s 161-163). I sin undervisning inom området fokuserar lärarna främst på etiska och 

moraliska aspekter, vilket Ekborg (2002) menade att den verksamhetsförlagda utbildningen 

inom lärarutbildningen resulterade i. Lärarna har inte, enligt Björneloo (2006), klart för sig 

”vad de gör och vad det ska leda till” (Björneloo, 2006 s 163).  

 

5.4 Miljöundervisning ur demokratiska aspekter 
I Hållbar utveckling i praktiken (2004 kap 1) som är en studie gjord på uppdrag av 

Myndigheten för skolutveckling menar Johan Öhman16 och Leif Östman17 att med 

utgångspunkt i demokratiska förhållanden ska varierande perspektiv forma utbildningens 

innehåll, struktur och mål. Eleverna ska sätta nyförvärvade kunskaper i förhållande till 

tidigare och, i likhet med det Lpo94 föreskriver, kritiskt granska och värdera dessa för att 

kunna bilda sig egna uppfattningar. Öhman & Östman menar att läraren har ett vägledande 

                                                 
15 Inger Björneloo, verksam vid Göteborgs Universitet, arbetade tidigare som lärare inom grundskolan och 
lärarutbildningen, lade så sent som år 2006 fram avhandling Innebörder av hållbar utveckling En studie av 
lärares utsagor om undervisning. Syftet var att ”synliggöra lärares föreställningar om fenomenet hållbar 
utveckling” (Björneloo, 2006 s 15). 
16 Johan Öhman, doktor i pedagogik och universitetslektor vid hälsovetenskapliga institutionen vid  Örebro 
universitet, utkom 2006 med sin avhandling Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling 
Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv. Målet med avhandlingen är att genom att klargöra moraliska 
och etiska vardagliga ställningstaganden visa på hur mening skapas i utbildning om hållbar utveckling. Öhman 
vill även, med utgångspunkt i människa och natur, påvisa hur viktigt förhållandet mellan lärande och relevant 
meningsfullt innehåll är (Öhman, 2006 s 118).   
17 Leif Östman, universitetslektor i pedagogik och docent  Östman utkom år 1995 med avhandlingen 
Socialisation och mening No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem. Syftet är att ur politiskt och 
miljömoraliskt hänseende undersöka No-utbildningens resonemang under 1980-talet (Östman, 1995 s 22-23)   
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uppdrag och skoleleverna aktivt bör delta i skapandet av utbildningen kring hållbar 

utveckling. Det är först då som de effektivt kan tillägna sig kunskaper för att i ett vidare 

perspektiv kunna hantera problematiken inom hållbar utveckling.  

 

5.5 Hänsyn och respekt 
Franz Rauch18 skriver 2002 i tidskriften Environmental Education Research att lärarna nu för 

tiden inte längre har monopol på information, att eleverna numer får information från fler 

kanaler än skolan (s 43-51). Han instämmer därmed i vad andra forskare menar, att eleverna 

måste kunna reflektera och kritiskt granska informationsflödet. Området hållbar utveckling 

handlar inte bara om forskningens resultat av undersökningar utan att de ska sättas in i ett 

socialt sammanhang, där hänsyn tas till allas tankar och åsikter.    

   Hållbar utveckling är ett mångfacetterat begrepp. Svårigheten med begreppet är, enligt 

Rauch, att människan gärna vill kunna kategorisera och sätta in det i ett fack eller ämne, vilket 

skulle göra det lätthanterligt. Genom att inte kategorisera begreppet så står det öppet för alla 

och lämnar ingen utanför. För att lyckas med undervisning i området hållbar utveckling måste 

människor ur olika sociala grupperingar kunna föra dialog och reflektera och respektera olika 

värderingar. Dessutom framhåller Franz Rauch (2002) att problemorientering och tidigare 

erfarenheter är grundförutsättningar som bidrar till utbildning inom området hållbar 

utveckling.         

 

5.6 Sammanfattning  
Olika miljökonferenser har bidragit till dokumentationen Agenda 21 där miljömål inför det 

21:a århundradet formulerats. Våra lagar och förordningar, styrdokument och läroplaner har 

formats delvis utifrån dessa mål. Forskning har varit och är betydelsefull för att kunna 

utvärdera hur utbildning inom miljö och området hållbar utveckling bedrivs. Forskningen 

visar att många verksamma lärare inte har tillräckliga kunskaper om vad undervisningen ska 

bestå i inom området hållbar utveckling. Lärarutbildningen som ingått i forskningen visar på 

brister då lärarstudenterna får redskap att undervisa inom området från endast ett enda 

perspektiv, etik och moral. Forskarna menar att detta inte är tillräckligt. Det handlar också om 

att lärare och elever i samspel ska bygga demokratiska processer som grundas på tidigare 

erfarenheter och kunskap.       
                                                 
18 Franz Rauch, lektor vid Centre for Inter-Disciplinary studies of Austria Universities in the Department of 
Social Learning at the University of Klagenfur (Rauch 2002). 
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6 Metod 
Vi kommer nedan att redogöra för hur vi gått tillväga i våra empiriska studier. I det ena 

området vi valt att undersöka ämnar vi belysa området hållbar utveckling utifrån den kunskap 

som lärarstudenter får med sig under sin utbildningstid vid Lärarprogrammet på Campus 

Norrköping. Det andra området belyser hur en miljöcertifierad skola bedriver sin 

skolverksamhet utifrån arbetet med hållbar utveckling. 

 

6.1 Metodval 
Samtliga intervjuer vi hade för avsikt att genomföra, tillhör kategorin ostrukturerade 

intervjuer (Stukát, 2005 s 30-40). För att uppfylla vårt eget syfte och få svar på våra 

frågeställningar ansåg vi kvalitativa intervjuer vara den lämpligaste undersökningsformen. 

Valet av ämne i studien bidrog till att vi valde denna intervjuform då vi anser att det fria 

samtalet ger utrymme för att ur intervjun få fram så uttömmande svar som möjligt. Begreppet 

hållbar utveckling betyder dessutom olika saker för olika människor och i det fria samtalet är 

det enklare för den intervjuade att få fram vad denne verkligen menar. Hade vi valt att göra 

kvantitativa studier hade en enkätundersökning eller en undersökning med slutna frågor varit 

lämplig. Svårigheten med denna undersökningsform är bland annat att få in samtliga svar. 

Detta framgår till exempel i undersökningsresultatet i Hållbar utveckling i skolan, som gjorts 

på uppdrag av Skolverket där endast hälften av studiens deltagare svarade (Ekholm et al, 2002 

s 114-116). 

 

6.2 Förberedelser 
Inför delstudien på Lärarprogrammet på Campus Norrköping bokades tid för samtal med 

programansvarig Per-Anders Henmark. Efter samtalet stod det klart för oss att det som 

studenterna fått med sig inom området hållbar utveckling skiftat genom åren. Från och med år 

2005 är området hållbar utveckling tydliggjort. Det ingår som en del i en tiopoängskurs i det 

allmänna utbildningsområdet i år 1 på Lärarprogrammet på Campus Norrköping. Nu, till 

skillnad från då, får samtliga lärarstudenter likvärdig undervisning inom ämnet, oavsett om 

lärarstudenten läser inriktning mot 140 eller 180 poäng. Innan år 2005 var ämnesområdet 

hållbar utveckling inte synligt för alla i utbildningen.  

   Den del av vår studie som behandlar området hållbar utveckling på Lärarprogrammet på 

Campus Norrköping hade kunnat begränsas till att bli en ren litteraturundersökning då vi 
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anser att det finns tillräckligt med material som underlag för detta. För att få en djupare 

inblick i vilka målen är med ämnesområdet valde vi dock att intervjua tre lärarutbildare med 

olika funktioner inom ovan nämnda kurs.    

 

6.3 Val av undersökningsskola 
Vid val av undersökningsskola bestämde vi oss för att besöka en skola i Södermanland. Vi har 

i vår studie gjort ett aktivt val i urvalet av undersökningsbara skolor. Dels för att den i alla fall 

på pappret visade tydliga tecken på att ha kommit långt i sitt arbete inom området hållbar 

utveckling. Dels för att endast ett fåtal grundskolor i Sverige har godkända kriterier för 

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Dessutom 

har den fått ett flertal miljöutmärkelser. Av närhetsprincip föll därför valet av 

undersökningsunderlag på just denna sörmländska skola som går att finna via Myndigheten 

för skolutvecklings hemsida på Internet. Som underlag för att uppnå en del av uppsatsens 

syften har vi där gjort studiebesök och intervjuer. Den sörmländska skolan vi besökt är en 

miljöcertifierad F – 9 skola som fått utmärkelserna Grön Flagg samt Skola för hållbar 

utveckling. 

 

6.4 Tillvägagångssätt vid intervju 
Det var viktigt att vi som intervjuare var väl bekanta med de frågeområden vi ville få svar på, 

vilket Jan Trost (2005 s 50-51) och Staffan Stukát (2005 s 39) poängterar. Det innebar att som 

underlag till intervjuerna, framtogs en lista med frågor i punktform, vilken vi sedan kom att 

utgå ifrån. I syfte att intervjuerna skulle bli så uttömmande som möjligt hade vi förberett oss 

genom att bland annat läsa in oss på området. Vi har intervjuat tre personer med olika 

tjänstebeskrivningar involverade i kursen Människorna och stjärnorna – tro och vetande, på 

Lärarprogrammet på Campus Norrköping. För att få en djupare inblick i hur undervisning om 

området hållbar utveckling kan bedrivas vid en miljöcertifierad F-9 skola har vi genomfört 

intervjuer med två verksamma lärare. 

 

6.5 Pilotstudier  
Inför de två första intervjuerna, vid den sörmländska skolan, gjordes pilotintervjuer vilket 

rekommenderas av bland annat Staffan Stukát (2005 s 68). Inför de följande tre intervjuerna 

med lärarutbildarna, provades frågornas hållfasthet mer ingående då en sakkunnig lärare vid 
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Lärarprogrammet på Campus Norrköping fick ge sitt utlåtande. Vid intervjun vid den 

sörmländska skolan fick vi utöver de två planerade och formella intervjuerna dessutom 

tillfälle att, under mer informella omständigheter och utan bandspelare, samtala med en tredje 

person som tjänstgjorde vid skolans skolår 1-6. Personen har varit delaktig i skolans arbete för 

hållbar utveckling från starten och arbetade i samma anda som den personen vi fick tillfälle att 

intervjua. Dessutom har skolans skolår 1-6 ett tätt samarbete över skolårsgränserna inom 

området hållbar utveckling. 

   Vi hade för avsikt att inledningsvis skapa en positiv relation till de intervjuade (Trost, 2005 

s 37-38). Av praktiska skäl och för att de intervjuade skulle känna sig trygga genomfördes 

intervjuerna på deras arbetsplatser. Då vi var två vid intervjutillfället kom en av oss att ha ett 

mer tillbakadraget förhållningssätt och förde anteckningar (s 56). Det innebär att vi var vi två 

att delges svaren och därmed hade vi större möjlighet att ställa följdfrågor (Stukát, 2005 s 39-

41).  

 

6.6 Analysmetod 
Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades för vidare bearbetning (Stukát, 

2005 s 40). För att få svar på frågeställningarna och för att bidra till studiens syften kom 

materialet att granskas och utifrån det tolkas. Därefter sökte vi finna mönster och gjorde 

kopplingar till gällande lagar, styrdokument och forskning inom vårt valda område.  

 

6.7 Etiska ställningstaganden 
Inför intervjun vid den sörmländska skolan togs via telefon en personlig kontakt. Intervjuerna 

på Lärarprogrammet på Campus Norrköping inleddes med ett personligt möte med en av 

lärarutbildarna. Därefter skickades ett e-postmeddelande till personerna vi hade för avsikt att 

intervjua. I dokument fanns intervjufrågor i punktform samt upplysningar angående sekretess 

och anonymitet i samband med intervjuerna (Stukát, 2005 s 130-134 och Trost, 2005 s 61-64). 

Intervjufrågorna finns i bilaga 4 och 5. Lärarutbildarna fick delvis olika frågor då de har 

varierande befattningar inom utbildningen. Vid intervjuernas början kom de intervjuade att 

tillfrågas om de gav sitt medgivande till bandade intervjuer och att minnesanteckningar 

samtidigt skulle föras. Frågesamtalen var helt och hållet konfidentiella och total anonymitet 

garanterades. Banden från intervjuerna kommer att, efter framläggning, komplettering och 

godkännande av uppsatsen, förstöras 6 månader efter slutseminariet. 
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7 Resultat och analys  
Lärarprogrammet på Campus Norrköping har, liksom alla andra högskolor och universitet, ett 

uppdrag inom området hållbar utveckling. För att knyta an till syftet i denna studie kommer vi 

nu att redogöra för de resultat vi fått fram genom våra undersökningar. Syftet var dels att få en 

inblick i vilka förutsättningar blivande lärare på Lärarprogrammet på Campus Norrköping får 

med sig för att lyckas med arbetet inom området hållbar utveckling, vilket vi inledningsvis 

kommer att presentera. Därefter kommer vi att redogöra för resultaten av vår andra 

undersökning där vi hade för avsikt att få en uppfattning om hur lärare på en miljöprofilerad 

grundskola arbetar inom området hållbar utveckling. Vid vårt besök vid den specifika 

sörmländska skolan var ingenting i deras dagliga verksamhet tillrättalagt eller förberett. De 

ville ge oss en så verklig bild av det vardagliga arbetet som möjligt. I anslutning till att vi 

nedan presenterar resultaten gör vi också analyser av vår studie.    

 

7.1 En kurs under utveckling 
Som vi tidigare beskrivit kom det 2006 ett tillägg till högskolelagen som innebar att alla 

lärarstudenter ska genomgå utbildning inom området hållbar utveckling (se 3.3.1). Kursen 

Människan och stjärnorna – tro och vetande var från början mer riktad mot 

naturvetenskapliga ämnen och det föll sig därmed naturligt att förlägga detta område i denna 

kurs. Nu är den tvärvetenskaplig men det naturvetenskapliga inslaget finns kvar. För att få en 

så genomtänkt och väl anpassad utbildning som möjligt har kursteamet kontakt med tidigare 

ansvariga för kursen. Kursteamet för kontinuerligt diskussioner och visar ett stort 

engagemang för innehållet i kursen.  

 

7.1.1 Uppfattningar om hållbar utveckling 
Vid våra empiriska studier fann vi att samtliga av de tillfrågade vid Lärarprogrammet på 

Campus Norrköping ansåg begreppet hållbar utveckling vara ett stort och komplext begrepp 

som de menade vara uppbyggt på tre hörnstenar: (1) miljö och ekologi; (2) demokrati och 

sociala aspekter och (3) ekonomi. För hållbar utveckling är alla dessa tre områden naturligtvis 

beroende av varandra, det vill säga att alla är lika viktiga. Områdena utgörs av 

ställningstaganden, värderingar, livsstilar och inte minst den enskilde individens delaktighet 

och engagemang. De intervjuade anser att varje människa ska göra det den kan för att bidra 

till hållbar utveckling. Allt detta finns också samlat i olika punkter i Lpo94 och motsvarar 
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även kraven ställda i högskolelagens femte paragraf (SFS 1992:1434). Samtliga intervjuade 

återkommer vid ett flertal tillfällen till ämnets komplexitet. Bara genom att studera 

lärarutbildarnas utgångspunkter framträder olika perspektiv och angreppssätt på begreppet. En 

fokuserar mer på sambandet mellan människa och natur medan en annan mer fokuserar på 

begreppen demokrati och ansvar. En tredje återkommer ofta till kunskap. 

 

7.1.2 Utbildning som berör 
Det är meningen att undervisningen som lärarstudenterna får ska beröra dem för att de sedan i 

sin tur ska kunna beröra eleverna vilket resultaten från studien vid den sörmländska skolan 

tydligt visar och vilket beskrivs längre fram (se punkt 7.2.3-7.2.7). För att uppnå detta ska 

lärarstudenten i kursen ges verktyg för att kunna utföra sitt och skolans uppdrag. Inom 

ramarna för kursen Människan och stjärnorna – tro och vetande är det meningen att 

lärarstudenterna ska reflektera över det egna lärandet, synen på kunskap och kunskap som 

begrepp. Vidare ska lärarstudenten få med sig insikter om de olika perspektiven och 

infallsvinklarna som hör ihop med området hållbar utveckling. En av de intervjuade 

lärarutbildarna uttrycker att ”kollegialt så finns det inte så mycket kännedom om begreppet 

ute i skolorna idag”, vilket också poängteras i Skolverkets rapport Hållbar utveckling i skolan 

(2002) (se 4.3.1). 

 

7.1.3 Arbetssätt och metoder 
Kursen Människan och stjärnorna – tro och vetande bygger på områden som ska forma en 

helhet. Innehållet i kursen syftar dels till att lärarstudenterna ska få en öppen attityd till 

kunskap och dels att de ska vidga sitt kunskapsbegrepp. Syftet med området hållbar 

utveckling i kursen är att medvetandegöra studenterna inom området hållbar utveckling. De 

ska också förberedas inför sitt blivande uppdrag som lärare att, trots att det, som en av 

lärarutbildarna uttryckte det,  

 
”kanske blir det lite uttjatat men att det faktiskt är mycket det det handlar om, att försöka sätta in 

sig själv i ett större sammanhang /.../ att det har betydelse vad jag gör som enskild person”. 

 

   Baskunskaper som berör källsortering av sopor, Agenda 21 och kommunens arbete i frågan 

utgör en del av kursen men också föreläsningar som väcker frågor och gör ämnet än mer 

komplicerat. Det räcker inte enbart med att källsortera utan existentiella och globala frågor 
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hör till ämnet. Lärarens uppdrag är viktigt och lärarstudenten ska fundera över vilket 

föredöme han eller hon är och vilka signaler han eller hon kommer att skicka ut i sin blivande 

profession. Även läroplanens innehåll studeras och diskuteras för att synliggöra vad begreppet 

handlar om i skolverksamheten. Lärarstudenterna får tillgång till flera pedagogiska verktyg 

exempelvis drama och rollspel, vilka också den sörmländska skolan i studien använder sig av 

(se 7.2.6).  

   Vid den verksamhetsförlagda utbildningen får lärarstudenterna möjlighet att använda de 

pedagogiska redskapen då en av uppgifterna är att genomföra ett hållbarhetsarbete. Under 

kursens gång skriver kursansvarig veckobrev där syftet är att synliggöra olika infallsvinklar 

som kan anslutas till området hållbar utveckling. En aktuell film i ämnet bidrar också till att 

lärarstudenterna ska påminnas om de olika aspekterna. I ett avslutande seminarium fogas 

bitarna ihop till en helhet.    

 

7.1.4 Lärarstudentens ansvar 
Delar av kursen behandlar, som vi tidigare nämnt, kunskapsbegreppet samt området hållbar 

utveckling (se 3.3.3). Lärarstudenterna arbetar individuellt och i sin egen arbetsgrupp, men 

också i tvärgrupper. Den egna arbetsgruppen bidrar till ökade kunskaper i ämnesområdet 

genom att den blir en plattform där det egna lärandet utvecklas i ett socialt sammanhang, 

vilket också framgår under rubriken Lokala syften och mål ovan. Avsikten med arbetet i 

tvärgrupperna är att lärarstudenten ska ingå i andra gruppsammansättningar och därigenom 

bryta de roller och mönster som ofrånkomligen bildas i den egna arbetsgruppen. Detta är en 

demokratisk process som de ansvariga för kursen anser vara viktig då den bygger på en del 

av innehållet i området hållbar utveckling.  

   Genom utformandet av olika examinationer påvisas de val den enskilde lärarstudenten gör i 

fråga om sitt eget lärande. Examination av kursens uppgifter sker i olika former och med 

olika examinatorer. Slutligen är det inte bara lärarstudenterna som ska ta till sig information. 

En av de intervjuade säger att lärarstudenterna och arbetsgruppen även har ett ansvar att 

”sprida till andra hur man kan tänka kring hållbar utveckling”. Arbetsgruppen förväntas 

därför planera och genomföra ett studiebesök där gruppen delvis försöker sprida tankar kring 

hållbar utveckling. 

   Vi har här ovan presenterat vilka kunskaper Lärarprogrammet på Campus Norrköping vill 

förmedla till lärarstudenterna inom området hållbar utveckling. Vi kommer nu att beskriva hur 

undervisning inom området hållbar utveckling kan bedrivas i en miljöcertifierad skola. 
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7.2 Den sörmländska skolan i vår studie 
I de centrala delarna av en sörmländsk stad ligger skolan vi besökt. Det är en skola för 

skolåren F-9. Förskoleklassen har cirka 20 elever. I skolår 1-6 finns en klass per årskull och i 

skolår 7-9 finns två paralleller då det kommer elever från olika landsortsskolor till högstadiet. 

Skolans upptagningsområde är geografiskt det område som ligger runt skolan. Det är ett 

område med blandad bebyggelse. Här finns såväl hyreshus som bostadsrätter, radhus och 

villor och många sociala och etniska grupper finns representerade. Skolan har miljö- och 

litteraturprofil. 

 

7.2.1 Det synliga miljöarbetet i verksamheten 
Miljöarbetet vid den sörmländska skolan i vår studie startade för 12 år sedan av ett par 

engagerade lärare med olika befattningar inom grundskolans tidigare år. Vid den här tiden 

rymde skolan enbart skolår F-6. Utomhuspedagogik låg i tiden och då det redan fanns ett 

växthus och trädgårdsland mitt i all asfalt på skolgården började intresset gro att utveckla 

verksamheten. En kompost inköptes och arbetet resulterade i en ansökan till Grön Flagg. 

Denna miljöutmärkelse hade lärarna vid skolan bekantat sig med via Internet och genom att 

kommunen visat intresse för det pågående miljöarbetet på skolan. Sopsorteringen kom igång 

på allvar och miljövagnar ställdes ut i varje korridor. Häri kunde elever och lärare sortera 

sopor i form av papper, plast, förpackningar och fruktavfall. Miljövagnarna finns kvar än idag 

och håller just nu på att ses över då det behövs nya och bättre anpassade kärl. Sju år efter att 

de engagerade lärarna började arbeta i skolan breddades skolan till att omfatta även skolår  

7-9. 

 

7.2.2 Lärarnas utbildning, fortbildning och samarbete 
Vid tiden för utveckling av miljöarbetet vid den aktuella skolan i Sörmland var det, som vi 

tidigare nämnt, i ropet med utomhuspedagogik. ”Många gick utbildning i staden” säger en av 

lärarna vi talar med. Kommunens ansvarige inom området hållbar utveckling hade utbildning 

med skolans lärare, vilket låg i linje med kommunernas uppföljning av arbetet med Agenda 

21. Även idag har den sörmländska skolan vi valt att studera ett tätt samarbete med 

kommunen i fråga om fortbildning av lärare och även med utvecklandet av skolskog19. Skolan 

har även ett samarbete med Agenda 21-samordnaren i kommunen och föreningen 
                                                 
19 En skolskog är en del av en skog som skolan i samråd med markägaren fått tillstånd att disponera för 
undervisning och lek. Här har skolan fått tillstånd att i undervisningssyfte göra lite mer än vad allemansrätten 
tillåter (Skogen i Skolan, 2007).   
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Sörmlandsleden. Dessutom samverkar den sörmländska skolan med Naturskolan20 i staden. 

Dels genom att lärarna erbjuds föreläsningar och dels genom att Naturskolan stöttar lärarna 

vid vissa lektionstillfällen. Till exempel ska de under vårterminen 2007 medverka i en 

stenåldersförmiddag då skolår 3 arbetar med forntiden. Lärarna vid skolan har även fått 

utbildning i utomhusmatematik och -engelska. Till utbudet av fortbildning hör också den 

information som lärarna själva får söka hos stiftelsen Håll Sverige Rent. En av de drivande 

lärarna som vi talat med har dessutom efter avslutad lärarutbildning haft kontakt med 

forskningen inom området. Arbetet inom området hållbar utveckling tar tid då tidskrävande 

processer föregår viktiga beslut. Dessutom uttrycker de lärare vi talat med att även tid för att 

göra studiebesök mellan skolår 1-6 och 7-9 saknas.  

 

7.2.3 Miljörådet 
Vid den sörmländska skolan som vår studie omfattar finns ett väl fungerande miljöråd med 

aktiva elever, två per klass och ett antal lärare. Att ingå i miljörådet är enligt en av lärarna 

populärt bland skolans elever. Miljörådet sammanträffar ungefär sex gånger per läsår och 

utvärderar tidigare miljöarbeten och -projekt, för fram nya idéer och sätter upp mål för det 

fortsatta miljöarbetet. Till miljörådet kan alla elever söka inför varje nytt läsår, genom att 

skriva en motivering till varför just de ska bli valda som ledamöter i miljörådet. Lärarna 

tillsammans väljer sedan, utifrån de olika motiveringarna, ut representanter. 

   Till uppgifterna hör att aktivt arrangera, organisera och medverka vid den årliga 

skördefesten21 som hela skolan deltar i varje höst. I december varje år besöker 

representanterna badhuset. En av de intervjuade lärarna berättar entusiastiskt om hur eleverna 

då får ”en visning av hur badet fungerar, hur reningen fungerar av vattnet, hur det ser ut under 

badhuset”. Vidare berättar läraren att miljörådet gjort fler studiebesök. Bland annat har de 

varit på ett reningsverk, ett energibolag samt på Skavsta Flygplats, alla i avseende att 

undersöka hanteringen av sopor. Till våren planeras ett studiebesök på Kolmårdens djurpark 

då syftet ska vara att ”se hur man hanterar sopor där och hur man tar hand om djurens 

spillning. Vi hade liksom tankar om att det blir väldigt mycket spillning”.  

                                                 
20 Naturskolan är en organisation som har till uppgift att komplettera skolornas undervisning i natur och miljö. 
Detta görs genom ett lustfyllt lärande uppbyggt på bland annat samarbete. Målet är att bidra till ökat 
naturintresse (Naturskolan vid Sörmlandskusten, 2007).  
21 Skördefesten vid den sörmländska skolan är ett evenemang som återkommer varje höst. Miljörådets 
representanter hjälper till i förberedelserna inför festen, där målet är att skörda och tillaga mat av de grönsaker 
som vuxit i skolans trädgårdsland. Skolans samtliga elever deltar sedan i måltiden och kringhörande 
festaktiviteter.  
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7.2.4 Demokratiska processer 
En väsentlig uppgift för miljörådet är att delta i de demokratiska processer som arbete i ett 

representantråd innebär. Eleverna i miljörådet ska, förutom att delge sina skolkamrater 

upplevelser och kunskaper från studiebesöken, tillvarata de andra elevernas förslag och 

åsikter och kunna framföra dem på miljörådets möten. Till exempel har miljörådet via 

matrådet lagt fram önskemål om att salladsbordet i matsalen varje dag ska erbjuda en 

ekologiskt odlad grönsak. Miljörådet och matrådet har i den här frågan stött på anledningar till 

att deras önskan ännu inte kunnat genomföras. Till dessa skäl hör närhets- och 

leverantörsproblematiken vilket innebär att fler skolor i området måste ta sina produkter från 

en lokal odlare.  

   Samtliga elever i skolår F-6 vid den sörmländska skolan deltar i arbetet med skolans 

trädgårdsland. Varje klass har en ruta där fröer planteras på våren. Petter Åkerblom (2003), 

som vi nämner tidigare, menar att när elever och lärare arbetar i en skolträdgård pågår 

demokratiska, ekologiska, ekonomiska och etiska processer (se 4.3.2). 

 

7.2.5 Skolan och naturen 
”Det kan ju hända att vi har mer natur än vad /…/ kanske andra skolor har”, menar en av 

lärarna vi talat med. Skolår 1-5 har en fast förmiddag i veckan då undervisningen är förlagd 

utomhus. Vid vissa tillfällen har de ett planerat program, vid andra tillfällen är de bara ute för 

att det ”ska vara härligt, sunt och friskt”. Vid dessa tillfällen är alla lärare delaktiga, vilket 

även fritidshemspersonalen är, genom att de lägger stor vikt vid utomhusaktiviteter. Eleverna 

i skolår 6 behandlas inte riktigt på samma sätt som sina skolkamrater då lärarna upptäckt att 

eleverna inte längre är intresserade på samma sätt. Att leka i skogen är inte längre lika roligt 

och att sortera sopor är ”lite äckligt”. Genom att ta hänsyn till detta har lärarna vid den 

sörmländska skolan knutit an till det Eva Alerby (1998) i sin forskning framhäver, att möta 

eleverna på deras egen nivå.  

 

7.2.6 Demokratifostran   
Medan utmärkelsen Grön Flagg har en mer jordnära och konkret inriktning står utmärkelsen 

Skola för hållbar utveckling för ett vidare perspektiv vilket lärarna på den sörmländska skolan 

i vår studie anser vara mer lämpat för elever från skolår 7 och högre. Vid tiden för starten för 

skolans skolår 7-9 fick de ett erbjudande om att delta i ett projekt från Myndigheten för 

skolutveckling. Johan Öhman och Leif Östman, vilka vi tidigare nämnt, ingick i detta projekt 
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(se 5.4). Projektet var en fortbildningssatsning inom området hållbar utveckling. 

Tyngdpunkten i arbetet lades på demokratifostran, vilket den sörmländska skolan än idag 

arbetar med som en naturlig fortsättning på det mer jordnära arbete som bedrivs vid skolans år 

F-6. Syftet är detsamma som i Lpo94, att eleverna ska ta reda på vad de själva har för 

uppfattningar och att våga ta ställning. Redskap som används i demokratiarbetet är bland 

annat drama och rollspel.  

   Vid intervjun med ovan nämnda lärare framkom att verksamheten bygger på att lärarna 

lägger in delar från området hållbar utveckling ”som en röd tråd i alla ämnen hela tiden så att 

alla är /.../ med på något sätt”. En tidningsartikel och uppmärksammandet av olika speciella 

dagar som till exempel FN-dagen eller minnesdagen av förintelsen, kan utgöra grund för 

innehåll av ämnen som skolan tar upp i arbetet med hållbar utveckling.  

 

7.2.7 Föräldrasamverkan 
Ett annat återkommande ämne som den sörmländska skolan i undersökningen tar upp är 

Operation dagsverke22. Här engageras även elevernas föräldrar till att aktivt delta och stötta 

eleverna på olika sätt. För övrigt bidrar föräldrarna inte i någon större utsträckning i skolans 

profil hävdar de lärare vi talat med. Dock stödjer de sina barn genom genomtänkta och 

lämpliga kläder och matsäckar vid skolans utevistelser. Tidigare hade skolan problem med 

elever som kom till utomhusaktiviteter iklädda finkläder och lackskor. Till matsäck hade 

många elever med sig konditorivaror. De allra flesta föräldrar har nu, med hjälp av bra 

information från skolan, bättre anpassat såväl barnens kläder som matsäck till de olika 

aktiviteterna. Föräldrarna hjälper också till med att vattna skolans trädgårdsland under 

sommarlovet, vilket är en förutsättning för att skördefesten ska kunna genomföras på hösten. 

 

7.2.8 Arbete i det lilla för det stora 
En betydelsefull person för alla lärare och elever är skolans vaktmästare. Genom sitt 

engagemang som en trygg ledarskapsprofil och dagliga arbete med bland annat sopsortering 

och stöttning i trädgårdsarbetet, bidrar vaktmästaren starkt till skolans miljöprofil. I och med 

att all personal, precis som lärarutbildarna vid Campus Norrköping (se 7.1), är involverad och 

                                                 
22 Operation dagsverke är en årligen återkommande aktivitet där avsikten är att elever samlar in pengar till elever 
som inte har samma villkor som de själva (Operation dagsverke, 2007). Arbetet kan bestå i anordnandet av 
kulturella verksamheter eller att eleverna går på stan med insamlingsbössor. De kan också arbeta en dag på något 
företag.   
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engagerad i skolans miljöprofil har skolan kunnat söka och erhålla miljöcertifieringarna Grön 

Flagg och Skola för hållbar utveckling. Arbetet för Grön Flagg redovisas årligen till stiftelsen 

Håll Sverige Rent av skolans rektor. Till redogörelsen bifogas även intentioner, planer och 

mål inför nästkommande verksamhetsår. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

dokumenteras av kollegiet och redovisas vart tredje år till Myndigheten för skolutveckling. 

Redogörelsen ska innehålla beskrivning av skolans profil, reflektioner och ställningstaganden 

kring arbetet inom området hållbar utveckling. 

 

8 Slutsats och diskussion  
Det finns exempel på undervisning som fungerar inom området hållbar utveckling. I vår 

studie framkommer att området hållbar utveckling upplevs komplext. Såväl forskare, 

lärarutbildare som verksamma lärare återkommer till detta. Ju mer vi studerat och satt oss in i 

området ju mer har även vi insett att begreppets alla olika delar gör det svårhanterligt. Franz 

Rauch (2002) ger en intressant vinkling av begreppet hållbar utveckling då han menar att vi 

människor strävar efter att kategorisera begrepp för att göra dem mer lätthanterliga. Rauch 

hävdar att det är bra att inte stoppa in begreppet hållbar utveckling i ett specifikt fack eftersom 

det då inte stänger dörren för någon. Vi instämmer i det Rauch menar eftersom alla då har 

möjlighet att själva tolka innebörden av hållbar utveckling, vilket till viss del knyter an till de 

frågor vi ställde inledningsvis; Vad är hållbar utveckling? För mig? För dig? För alla oss som 

har med barn och elever att göra?  

   Enligt Lpo94 ska området hållbar utveckling genomsyra nästan alla skolans ämnen och 

läroplanens mål är fria för varje lärare att tolka. Vi har därför anledning att tro att friheten kan 

leda till att undervisningen inom området hållbar utveckling ”faller mellan stolarna”. För de 

som inte känner till vad hållbar utveckling innebär eller bara inte är intresserade är det lätt att 

det behandlas som ett snabbt avklarat projekt. Vi stöder Harriet Axelsson och hennes åsikter 

som visar på läroplanens otydlighet inom området hållbar utveckling. Dessa åsikter förde hon 

fram i sin doktorsavhandling Våga lära Om lärare som förändrar sin miljöundervisning redan 

1997. Vi vill påstå att trots att kursplanerna reviderades år 2000 har målen att integrera 

utbildningen om hållbar utveckling i undervisningen inte blivit tydligare. Om inte lärarna har 

klart för sig vad som ingår i området hållbar utveckling, hur ska då eleverna veta vad som är 

viktigt eller inte? Margareta Ekborg (2002) menar att undervisning i miljö och hållbar 

utveckling kräver mycket av läraren, vilket vi genom denna studie förstått. Därför anser vi att 
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det är viktigt att verksamma lärare inte slår sig till ro och anser sig vara färdigutbildade i och 

med sin examen.  

   Vi kunde, efter att vi transkriberat intervjuerna från Lärarprogrammet vid Campus 

Norrköping och den sörmländska skolan, konstatera att vi fått relativt uttömmande och bra 

svar på våra frågor. Anledningen till att vi fått detaljrika svar tror vi beror på att 

intervjupunkterna i förväg skickats till de berörda samt att det faktiskt är fackmän och lärare 

som svarat. Samtidigt när vi i efterhand granskar materialet inser vi att vi bitvis hade kunnat 

ställa kompletterande frågor. 

   Efter att vi studerat material från den sörmländska skolan i vår studie kan vi utläsa att det 

idag år 2007 går att med relativt enkla medel arbeta med området hållbar utveckling. 

Förutsättningarna för den aktuella skolan kunde ha varit bättre då den ligger centralt i en 

tätort. Vi hade inte förväntat oss att stöta på vare sig trädgårdsland eller växthus mitt inne i 

stan. Lärarna på den sörmländska skolan har sett möjligheterna istället för svårigheterna i 

arbetet inom området hållbar utveckling, mycket beroende på att hela skolans personal på ett 

eller annat sätt är involverad i miljöarbetet. Det stora engagemanget i skolans profil leder till 

ett lustfullt lärande för skolans elever. Området hållbar utveckling smygs in i olika skolämnen 

vilket innebär att det finns där även om eleverna inte alltid ser det. Genom att detta görs tolkar 

vi att eleverna får ett naturligt förhållningssätt till området. Vi menar att detta arbetssätt kan 

liknas vid en av de metoder Eva Alerby (1998) framhåller då lärarna måste ställa sig frågan 

varför eleverna ska ha kunskaper om miljö. När svar på dessa frågor formulerats kan lärarna 

börja fundera på hur undervisningen ska utformas för att nå målen i Lpo94. På den 

sörmländska skolan i vår studie har detta synliggjorts men frågan är om alla elever i skolår  

7-9 tillräckligt kan ta till sig budskapet. Hälften av dessa elever kommer från landsortskolor 

vilket innebär att de delvis saknar de förkunskaper som de elever som gått i den sörmländska 

skolans skolår 1-6 fått. Det kan innebära att eleverna från landsortsskolorna inte upplever 

helheten inom området hållbar utveckling utan att det blir, som Harriet Axelsson (1997) 

uttrycker det, ”lösryckta delar”.    

   Vi ställer oss frågan om det måste finnas ”eldsjälar” för att undervisning inom miljö och 

området hållbar utveckling på ett naturligt sätt ska få en plats i skolundervisningen? I vilken 

utsträckning arbete inom dessa områden bedrivs verkar skifta stort beroende på skola. Vi tror 

att om det saknas ”eldsjälar” kan det idag vara svårt att som nyanställd komma och börja 

ifrågasätta och omdana verksamheter och tänkande. Därför kan vi, med avseende på området 

hållbar utveckling, se stora fördelar med den verksamhetsförlagda utbildningen på 

Lärarprogrammet på Campus Norrköping då den är positiv, inte enbart för lärarstudenten, 
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utan även för Campusskolorna som tar emot lärarstudenterna. I och med detta är vår 

förhoppning att arbetet inom området hållbar utveckling väcker tanken även hos skolorna. På 

så vis kommer budskapet också att vända sig ut mot samhället, vilket även finns som mål i en 

av lärarstudenternas uppgifter i kursen Människan och stjärnorna – tro och vetande. 

Dessutom får, menar vi, lärarutbildarna på Lärarprogrammet på Campus Norrköping inblick i 

hur verksamhet inom området hållbar utveckling kan se ut i skolorna. 

   John Dewey menar att det är viktigt att ge lärarna nödvändiga verktyg för att de ska kunna 

utföra sitt uppdrag. I Brundtland-kommissionen poängteras också skolans roll som en 

förutsättning för att kunna lyckas i arbetet inom området hållbar utveckling. Tillägget i 

högskolelagen är bra då det lett till att samtliga lärarstudenter måste få utbildning inom 

området hållbar utveckling. Vi är dock kritiska till att så lång tid passerat mellan utformandet 

av Agenda 21 och tillägget i högskolelagen, då området hållbar utveckling bör ligga i allas 

intresse.  

   På skolan i vår studie har lärarna funnit stöd bland annat i kriterierna som utmärker Grön 

Flagg och Skola för hållbar utveckling i arbetet inom området. Dokumentation som måste 

göras i samband med redovisningen för de olika utmärkelserna är, i likhet med det flera av 

forskarna inom området uttrycker, positiv då skolan härigenom synliggör sin verksamhet och 

undervisning inom området hållbar utveckling. Vi är dock övertygade om att arbete inom 

området kan bedrivas på ännu enklare sätt. Alla skolor har ju inte förutsättningar att ha 

tillgång till trädgårdsland eller skolskog. Vi tror att Lärarprogrammet på Campus Norrköping 

kan, genom examinationer och verksamhetsförlagd utbildning, bidra till att ge idéer och 

förslag till lärarstudenter om hur arbete inom området hållbar utveckling kan bedrivas. Ett sätt 

att arbeta med området anser vi kan vara en enklare variant av skolträdgård inne i 

klassrummet. Ett annat sätt där flera moment ingår kan vara den demokratiska processen, 

liknande den som lärare och elever drev på den sörmländska skolan då de ville få ekologiskt 

odlade grönsaker till skollunchen. 

   Lärarna på den sörmländska skolan i vår studie får kontinuerlig utbildning och fortbildning 

från olika håll inom området hållbar utveckling. Detta tror vi är en av anledningarna till att de 

lyckas bevara och utveckla sin undervisning. En väg till fortbildning är att fortlöpande ta till 

sig forskning inom området hållbar utveckling för att kunna uppfylla målen och riktlinjerna 

som finns i Lpo94 och de tillhörande kursplanerna. Den sörmländska skolan har en stor fördel 

då en av lärarna har haft ett tätt samarbete med forskningen. Detta bidrar till att 

undervisningen fungerar tillfredsställande även i skolår 7-9, där det annars är lätt att 

undervisningen inom området upplevs tråkig och enformig.      
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   I vår studie har vi kommit fram till att såväl Lärarprogrammet på Campus Norrköping som 

den sörmländska skolan har plockat det bästa av de olika undervisningstraditionerna, vilket vi 

tycker är bra. De använder sig av faktabaserat, problemlösande och reflekterande arbetssätt. 

Alla dessa arbetssätt är, enligt oss, viktiga att få med i undervisningen då de förutsätter 

varandra. Utbildningen blir härigenom givande för både elever och lärare. Såväl Jean Piaget, 

Lev Vygotskij som forskarna som presenterats i denna studie menar att undervisning ska 

byggas utifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket vi anser vara ett bra sätt 

att undervisa på inom området hållbar utveckling. 

   Genom arbete i arbetsgruppen tolkar vi att lärarstudenterna får prova på att arbeta utifrån de 

demokratiska processerna, vilket också är en viktig del i området hållbar utveckling. Vi menar 

även att det är oerhört viktigt att problematisera utifrån ett flertal vinklar. Det är annars lätt att 

lärarstudenten i sin blivande profession undervisar utifrån endast en infallsvinkel.  

Vidare anser vi att området hållbar utveckling i och med sin plats i kursen Människan och 

stjärnorna – tro och vetande ges bra utrymme på Lärarprogrammet på Campus Norrköping. 

Eftersom det är ett område som på ett eller annat sätt berör alla och envar skulle det dock 

kunna, liksom det gör i undervisningen på den sörmländska skolan, smygas in lite här och var 

även i lärarprogrammets andra kurser, inriktningar och breddningar. 

   Vår förhoppning och vision är att fler skolor, miljöprofilerade eller inte, ska genomsyras av 

området hållbar utveckling där de olika perspektiven ges lika stort utrymme.  

 

8.1 Fortsatt forskning 
Många frågor och tankar har väckts under denna studies gång. I framtiden skulle det vara 

intressant att ta del av undersökningar som belyser om och hur lärare som läst kursen 

Människan och stjärnorna – tro och vetande undervisar inom området hållbar utveckling. 

Andra områden som skulle vara intressanta att läsa mer om är i vilken omfattning fortbildning 

av lärare bedrivs på icke miljöcertifierade skolor och hur lärarprogram på andra högskolor och 

universitet delger lärarstudenter kunskaper inom området hållbar utveckling. Vidare skulle det 

vara tänkvärt att ta del av undersökning som behandlar hur skolelever i en miljöcertifierad 

respektive icke miljöcertifierad skola uppfattar begreppet hållbar utveckling.
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Bilaga 1: Kursplan Människan och stjärnorna – tro och vetande 
 
2007−01−23 
Kursnamn 
Människan och stjärnorna − tro och vetande, 10p 
 
Kurskategori Kursen ingår i Allmänt utbildningsområde inom Lärarprogrammet i 
Norrköping 
 
Kurskod LPNX01 
 
Mål 
Kursen syftar till att den studerande utvecklar förmåga att: 
 
− möta barns och ungdomars frågor utifrån olika kunskapssyner 
− problematisera begreppet hållbar utveckling med avseende på såväl ekonomiska, sociala som ekologiska 
aspekter samt ur ett 
yrkesprofessionellt perspektiv 
− analysera och jämföra olika vetenskapers sätt att ordna och förstå världen 
− tillämpa naturvetenskapliga beskrivningar och teorier om universums, jordens och människans utveckling 
− reflektera över och jämföra olika sätt att organisera, planera och tillägna sig kunskap inom naturvetenskap, 
kulturvetenskap och 
estetiskt/praktiskt lärande 
 
Kursinnehåll 
Kursens utgångspunkt är att människan i alla tider förundrats över och studerat naturen och stjärnhimlen. Frågor 
som varifrån 
människan härstammar, hur universum uppfattas och uppkommit, människans plats i naturen och jordens plats i 
universum 
belyses ur naturvetenskapligt, kulturvetenskapligt och estetiskt/praktiskt perspektiv. I detta ingår att 
problematisera hur vi, som 
individer och lärare, kan förhålla oss till hållbarhetsbegreppet vilket inkluderar resonemang kring jordens och 
universums framtida 
utveckling. Vetenskaplig kunskap ställs i relation till vardagliga uppfattningar. Tillfälle ges de studerande att 
reflektera över 
ämnesorganiserad respektive ämnesintegrerad undervisning i förhållande till förskolans, fritidshemmets och 
skolans mål. 
 
Undervisning/Arbetsformer 
All undervisning är problemorienterad och sker såväl i campusförlagd som i verksamhetsförlagd utbildning. 
Arbetsformer är 
självstudier, arbete i grupp, föreläsningar, seminarier, verkstäder och praktiskt arbete (verksamhetsförlagd 
utbildning) 
 
Examination 
Examination sker genom konstruktivt deltagande i seminarier, verkstäder, gestaltningar, i praktiskt arbete inom 
verksamhetsförlagd utbildning och genom muntliga och skriftliga uppgifter. Examination sker individuellt och i 
grupp. 
 
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid 
förnyat 
examinationstillfälle. 
 
Förkunskap 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet 
samt särskild behörighet SvB/Sv2B, EnB, ShA och MaA. 
 
Betyg 

  



 

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Internationella studenter får dessutom betyg enligt 
ECTS−skalan. 
 
Kursbevis 
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om 
bevis ska göras 
på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via 
http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . 
Blanketten lämnas till StudentCentrum. 
 
Kurslitteratur 
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande 
 
Övrigt 
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall 
ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. 
 
Kursen bedrivs på ett sådant sätt så att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och 
utvecklas. 
 

  



 

Bilaga 2: Grön flagg 

Foundation for Environmental Education (FEE), är det internationella samarbetsorganet för 

miljöorganisationer vars svenska utmärkelse kallas Grön Flagg (Håll Sverige Rent, 2007). 

FEE med sina drygt 30 medlemsländer leder ett samarbete kallat Eco-Schools som har för 

avsikt att bidra till en bättre miljöundervisning. Eco-Schools har sina grunder i en dansk 

kampanj i 1990-talets tidigare år som byggde på elevers delaktighet i ett försök att minska 

skolans förbrukning av vatten. Grön Flagg delas ut till förskolor och skolor av stiftelsen Håll 

Sverige Rent och är det påtagliga beviset på att verksamheten arbetar för en hållbar utveckling 

samt att den i vardagen främjar ett konkret och handfast miljöarbete.  

   Samfällda grundregler har formulerats för dess arbetssätt där verksamheten förbinder sig att 

• Både elever och personal ska ta initiativ till medverkan i Eco-Schools. 

• Miljörådet ska bygga på elevers och personals demokratiska delaktighet. 

• Eco-Schools arbete ska i praktisk handling såväl som i undervisning handla om 

strävan för en bättre miljö. 

• Verksamheten ska ha en öppenhet gentemot samhället som ska få ta del av de 

erfarenheter Eco-School tillskansat sig. 

   Arbetet med Grön Flagg startade i Sverige 1996 och har sedan dess med drygt 1300 

förskolor och skolor i sitt nätverk (Håll Sverige Rent, 2007). Symbolen Grön Flagg har 

hittills delats ut till cirka 1000 verksamheter med fler än 100 000 elever. För att en förskola 

eller skola ska få utmärkelsen Grön Flagg är kriterierna att verksamheten är ansluten till Grön 

Flaggnätverket samt att den har ett fungerande miljöråd. En rapport ska dessutom ha 

inkommit och godkänts av stiftelsen Håll Sverige Rent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 3: Skola för hållbar utveckling 
Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ersätter den föregående utmärkelsen Miljöskola 

(Öhman & Östman, 2004). Syftet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är att utifrån 

ett pedagogiskt synsätt bidra till utvecklandet av arbete rörande frågor som handlar om 

området hållbar utveckling. Åtagandet är frivilligt och hämtar sin grund i Lpo94. Målet är att 

alla inom verksamheten ska hysa respekt för egenvärdet hos varje människa samt visa hänsyn 

till vår gemensamma miljö. Arbetet bygger på kunskap, delaktighet och medvetenhet vilka 

ska ses ur demokratiska, estetiska, ekologiska, sociala, ekonomiska, kulturella och etiska 

synsätt. För att få behålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling krävs att skolan ständigt 

arbetar med processen då lärandet knyter an till viktiga frågor såväl i den närmaste 

omgivningen som i samhället i stort. Pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete kan anses 

vara de hörnstenar som idén om Skola för hållbar utveckling vilar på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 4: Punkter till intervjuer med lärarutbildarna 

Punkter till en av lärarutbildarna 
 

• Vem är du? Berätta om din bakgrund, utbildning och nuvarande tjänstebeskrivning. 
 
• Vilken är din funktion i kursen? 

 
• Vad är hållbar utveckling för dig? 
 
• Varför har kursen Människan och stjärnorna – tro och vetande fått ämnet hållbar 

utveckling på sitt ansvar? 
  
• Vilken plats har området hållbar utveckling i kursen Människan och stjärnorna – tro 

och vetande?  
 

• Hur synliggör du begreppet hållbar utveckling i kursen Människan och stjärnorna – 
tro och vetande? 

 
• Vad vill du förmedla för kunskaper till lärarstudenterna inom området hållbar 

utveckling? 
 

• I kursplanens vfu-uppgift ges lärarstudenten i uppdrag att genomföra ett 
hållbarhetsarbete. Utöver detta, hur får samtliga lärarstudenter, med 140- såväl som 
180poängsinriktning, kunskaper inom området hållbar utveckling med sig i sin 
kommande profession? 

 
• Ämnet hållbar utveckling har ingått i kursen Människan och stjärnorna – tro och 

vetande sedan år 2005, har det gjorts förändringar till innevarande läsår och i så fall 
vilka? 

 
Punkter till intervju med två av lärarutbildarna  
 

• Vem är du? Berätta om din bakgrund, utbildning och nuvarande tjänstebeskrivning. 
 

• Vilken är din funktion i kursen? 
 

• Vad är hållbar utveckling för dig?  
 

• Hur synliggör du begreppet hållbar utveckling i kursen Människan och stjärnorna – 
tro och vetande? 

  
• Vad vill du förmedla för kunskaper till lärarstudenterna inom området hållbar 

utveckling? 
 

• I kursplanens vfu-uppgift ges lärarstudenten i uppdrag att genomföra ett 
hållbarhetsarbete. Utöver detta, hur får samtliga lärarstudenter, med 140- såväl som 
180poängsinriktning, kunskaper inom området hållbar utveckling med sig i sin 
kommande profession? 

  



 

Bilaga 5: Punkter till intervjuer med lärarna på den sörmländska 
skolan 

 
• Varför valde ni på er skola att profilera er med miljöinriktning? 

• Vilka är skolans mål med miljöundervisningen? 

• Hur uppkom idén om ett miljöinriktat arbetssätt? 

• Var miljöprofileringen en gemensam aktion redan initialt? 

• Hur deltar skolans elever i arbetet med hållbar utveckling?  

• Hur deltar skolans lärare i arbetet med hållbar utveckling? 

• Hur deltar skolans övriga personal i arbetet med hållbar utveckling? 

• Bedrivs skolans undervisning på annorlunda sätt sedan den fått utmärkelserna Grön 

Flagg respektive Skola för hållbar utveckling? 

• Tas hänsyn till kunskaper inom hållbar utveckling vid anställning av ny personal? 

• Hur fortbildas lärare och övrig personal inom hållbar utveckling? 

• Hur är föräldrarna delaktiga i arbetet kring Grön Flagg/Skola för hållbar utveckling? 

• I vilken utsträckning samarbetar skolan med andra verksamheter som arbetar med 

insatser för hållbar utveckling? 

• Hur dokumenteras målen med verksamheten och av vem? 
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