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Abstrakt  
 
Syftet med detta arbete är att belysa hur undervisning om hållbar utveckling (UHU) integreras 
på gymnasieskolan. UHU är ett komplicerat perspektiv som enligt styrdokumenten skall 
finnas med i den gymnasiala undervisningen. Det har därmed varit intressant att se hur 
verkligheten motsvarar dessa mål. Det som arbetet har fokuserat på är hur lärare och rektorer 
tolkar perspektivet, hur det tillämpas i undervisningen, vilken betydelse styrdokumenten har 
för UHU samt vilka förutsättningar som styrningssystemet ger lärarna för att integrera UHU. 
Den empiriska delen av arbetet består av kvalitativa intervjuer med lärare och rektorer från 
två gymnasieskolor i Halmstad. Rektorsintervjuerna har tjänat som komplement till de svaren 
som lärarna har gett och ger en synvinkel relaterad till styrningssystemet. Resultaten från 
intervjuerna har sedan presenterats och analyserats med hjälp utav den teorin som har valts för 
arbetets genomförande. Det viktigaste av det som har framkommit av resultatet är att UHU 
inte är ett prioriterat område på de gymnasieskolorna som jag har studerat, vilket står i 
kontrast till den satsningen som UHU kräver för att det skall lyckas bli integrerad i 
undervisningen. Orsaken till att UHU inte prioriteras är framförallt att den inte förekommer 
bland de prioriterade målen i de lokala styrdokumenten. I och med att UHU konkurrerar med 
flera andra perspektiv i de nationella styrdokumenten så krävs det en lokal prioritering.  
 
 
Nyckelord: Undervisning om hållbar utveckling, styrdokumenten och miljö/hållbar 
utveckling, skolans styrningssystem. 
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1 Inledning  
 
Inledningen presenterar först en bakgrund till arbetet. Denna bakgrund hoppas jag ger läsaren 
en presentation av studieområdet, vilka frågor som detta arbete ämnar lyfta upp samt en enkel 
beskrivning av hur jag har gått tillväga. Efter bakgrunden presenteras syftet med arbetet och 
de frågeställningarna som jag har använt för analysen. Syftet följs av ett underavsnitt jag har 
kallat för avgränsningar där jag lägger fram de val jag har gjort för att avgränsa arbetets 
omfång. Sist i detta avsnitt presenterar jag en enkel disposition som visar hur uppsatsen är 
upplagd.  
 
 
1.1 Bakgrund 
I mitten på 80-talet tillsatte FN en världskommission för miljö och utveckling, den så kallade 
Brundtlandskommissionen. Denna kommission, tillsammans med den senaste tidens 
forskning om risken med mänsklig påverkan av naturen, har internationellt skapats konsensus 
om den stora utmaningen som miljöproblemen innebär för samhället. Detta har i sin tur satt 
igång en politisk process där man har enats om omfattningen av miljöproblematiken samt 
vilken utmaning denna utgör för samhället. Sverige har internationellt förbundit sig bl.a. 
genom Agenda 21 för att styra samhället på ett sätt som leder mot hållbar utveckling (SOU, 
2004, s. 34ff).  
 

För den vanlige medborgaren är detta oftast en fråga om att ta till sig budskapet eller inte, 
det är upp till var och en. När det kommer till läraren ter sig detta dock annorlunda. Skolan är 
bunden att nå upp till riktlinjerna som styrdokumenten ställer upp. På politisk nivå har det 
fastslagits att skolan skall vara en viktig länk till att skapa ett samhälle som grundas på en 
hållbar utveckling. En del utav lärarens uppdrag är att tillämpa ett undervisningsperspektiv 
som skall bidra till att ge eleven möjligheten att agera på ett sätt som främjar hållbar 
utveckling. Detta perspektiv kallas för undervisning om hållbar utveckling (UHU). 
Exempelvis inkluderar den gällande läroplanen för gymnasieskolorna (Lpf94) formuleringar 
som just syftar till att styra undervisningen mot hållbar utveckling (SOU, 2004, s. 121ff). 
 
Med detta arbete har jag velat förstå hur undervisning om hållbar utveckling (UHU) integreras 
i den praktiska undervisningen på gymnasiet, därmed har jag belyst hur UHU kan komma till 
uttryck på gymnasieskolan. Jag har i arbetes inledningsfas utgått från att UHU är ett svårt 
perspektiv att tillämpa i undervisningen. Jag upplevde nämligen att bakom läroplanens 
formuleringar om målen med UHU fanns ett ämnesområde som var komplicerat att förstå. Jag 
tänkte att det för det första så gäller det att förstå vad som menas med hållbar utveckling. För 
det andra skall begreppet hållbar utveckling ställas i relation till undervisning. Att enbart 
förstå vilka miljöproblem som hotar vårt samhälle och hur samhället skall hantera detta är 
således inte tillräckligt för läraren, hon/han skall även ha en konkret idé om hur man bäst 
anpassar undervisningen till att assimilera begreppet och skapa konkreta resultat som just 
bidrar till att skapa det hållbara samhället.  
 

En intressant fråga som kommer upp till ytan är om inte UHU är ett väldigt ambitiöst mål 
som gymnasieläraren har svårt att ta till sig, och således grund till frustration och dåligt 
samvete. En annan fråga är hur mycket stöd läraren kan räkna med inom utbildningssystemet.  

 
Av den forskningen som jag har tagit del av inom detta område har jag förstått betydelsen 

av att utgå från en bestämd definition av UHU. Förenklat kan man säga att undervisningen 
inom miljö gått från den traditionella faktabaserade miljöundervisningen till en normerande 
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miljöundervisning, som i sin tur har gett upphov till undervisning om hållbar utveckling där 
den demokratiska processen kommer i förgrunden (Sandell, Öhman och Östman 2005, s. 
155ff). Jag har i min undersökning använt denna utvecklade definition av miljöundervisning. 
Därmed har jag kunnat ha en referensram för att värdera tolkning och tillämpning av UHU.  
 

Jag har under arbetets gång själv förstått mer och mer om området vilket har lett mig in på 
nya vägar. Ett spår som jag har följt är att klargöra strukturen kring styrningen av skolan. 
Formellt har ju läraren fått ett uppdrag av staten som definieras i styrdokumenten, i fallet med 
denna analys gäller det att uppnå målen med UHU. Dock är det inte läraren ensam som skall 
dra hela lasset, för att skolan skall utvecklas mot att tillämpa UHU är det nämligen flera 
aktörer som har ett ansvar. Jag har sett detta som de förutsättningarna som skolans 
styrningssystem ger läraren för att integrera UHU i undervisningen (SOU, 2004, s. 117f). För 
att samla in empiri har jag intervjuat sex personer på två skolor. På varje skola har jag 
intervjuat en lärare i samhällskunskap, en lärare i naturkunskap och en rektor. Det är 
meningen att rektorsintervjuerna skall komplettera lärarintervjuerna.  

 
 
1.2 Syftet med undersökningen 
Syftet med detta arbete är att belysa hur tillämpningen av läroplanens mål gällande 
undervisning om hållbar utveckling kan komma till uttryck på gymnasieskolan.   
 

Med uppsatsens syfte som utgångspunkt har jag genomfört en undersökning med avsikt att 
skapa förståelse för gymnasieskolans tillämpning av UHU i relation till riktlinjerna i 
styrdokumenten. Min egen förförståelse, samt litteraturstudier inom området, har styrt in mig 
på antagandet om att det föreligger svårigheter med att tolka och tillämpa målen med UHU.  

 
 
1.3 Problemformulering/frågeställningar 
Jag ser det således som om detta arbete bör belysa på vilket sätt man kan tala om UHU som 
ett komplicerat perspektiv, samt hur detta skapar problem för tolkningen av de mål som 
eftersträvas med UHU. Vidare bör arbetet granska till vilken utsträckning styrdokumentens 
mål med UHU uppnås och ställa detta i relation till förståelsen av perspektivet UHU. 
Slutligen anser jag det vara relevant att föra ett resonemang kring ansvaret för att uppnå målen 
med UHU. I det resonemanget anser jag det vara viktigt att ställa lärarens ansvar i relation till 
det ansvar som åligger dem som skall understödja läraren att utföra sin del av 
samhällsuppdraget som är kopplat till UHU, jag har därmed valt att titta närmare på den rollen 
som rektorn har i denna bemärkelse.  
 
Frågeställningar: 

1. Hur tolkar läraren och rektorn perspektivet UHU och hur tillämpas det i den praktiska 
undervisningen? 

 
2. Vad har styrdokumenten för betydelse för miljöundervisningen/UHU?  

 
3. Ger styrningen av skolverksamheten läraren de förutsättningarna som är nödvändiga 

för att UHU ska integreras i undervisningen? Varför/varför inte? 
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1.4 Avgränsningar 
Jag måste påpeka att utrymmet för min analys inte medgivit någon behandling av hur elever 
uppfattar UHU. Elevperspektivet berörs därmed knappast alls. Jag har också avgränsat mitt 
arbete till att endast ta upp gymnasieskolan. 

 
Jag har i den tredje frågeställningen begränsat mig till att belysa styrningssystemets stöd 

till läraren genom att intervjua rektorer.  Samtidigt har jag i mina litteraturstudier klargjort 
exempelvis ansvarförhållanden som sträcker sig bortom rektorns verksamhetsområde. 
Rektorn är ju själv beroende av styrsystemet för sin prestation att leda skolans verksamhet 
mot en hållbar utveckling. Rektorsintervjuerna kompletterar intervjuerna genomförda med 
lärare i naturkunskap och samhällskunskap.  
 

Geografiskt är analysen avgränsat till att omfatta Halmstad kommun. Arbetets resultat 
belyser endast förhållanden som gäller för gymnasieskolor som omfattas av den kommunala 
verksamhetsplanen för gymnasieskolorna i Halmstad.  
 
 
1.5 Arbetets disposition 
Detta arbete är disponerat på följande sätt. Inledningsavsnittet följs av ett metodavsnitt som 
tar upp hur jag har gått till väga metodologiskt under arbetets gång. Efter metodavsnittet följer 
ett avsnitt som tar upp den teorin som har varit relevant för detta arbete. Därefter kan läsaren 
finna en resultatredovisning, en resultatanalys samt ett avsnitt som tar upp sammanfattande 
slutsatser. I resultatredovisningen presenterar jag mina resultat för läsaren utifrån 
frågeställningarna. I resultatanalysen görs en analytisk granskning av de redovisade 
resultaten. I de sammanfattande slutsatserna summerar jag arbetet genom att svara på 
frågeställningarna, resonera kring tillförlitligheten och ger förslag till framtid forskning. 
Längst bak i arbetet kan läsaren finna en litteraturförteckning samt två bilagor med de 
intervjuguiderna som har tillämpats. 
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2 Metod 
 
Detta avsnitt har för avsikt att ge läsaren förståelse för den vetenskapliga tanken som finns i 
detta arbete. Jag har börjat med att ta upp det vetenskapliga förhållningssättet som har tjänat 
som riktlinje för arbetet. Här finns ett allmänt resonemang om den vetenskapliga halten som 
ligger till grund för mitt tillvägagångssätt. Därefter presenterar jag mina ställningstaganden 
vad beträffar urval, datainsamlingsmetod, procedur samt databearbetning. I slutet av detta 
avsnitt tar jag upp ett resonemang om resultatets tillförlitlighet. 
 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Stukát (2005) ställer frågan om vad som ”egentligen gör att en undersökning eller skrift kan 
kallas vetenskapligt” (Stukát, 2005, s.7). Han menar att trots att naturvetenskapen och 
humanorian skiljer sig i uppfattningen om vetenskaplighetens innebörd så finns det ändå 
gemensamma ideal. Exempelvis poängteras systematik och problematisering i sättet att 
arbeta, att söka saklighet, grundlighet och att ständigt vara ifrågasättande. Vad som skiljer 
detta förhållningssätt från andra värderingar och uppfattningar är att den karakteriseras av att 
lyfta upp behovet av att vara öppen och tydlig och att systematiskt backa upp påstående med 
argument. Det sistnämnda är viktigt eftersom ett vetenskapligt arbete skall vara kritiserbart 
och kunna kontrolleras an andra forskare (Stukát, 2005, s. 7f).  
 

Lundquist (1993), tar upp detta med öppenhet när han diskuterar angående 
intersubjektivitet som en huvudkarakteristik för ett vetenskapligt arbete. Han menar att den 
vetenskapliga framställningen ska vara ”rekonstruerbar” för läsaren. Denne ska kunna förstå 
hur och varför forskaren nått fram till sina slutsatser och vara i stånd att värdera huruvida hans 
tillvägagångssätt är korrekt (t.ex. systematiskt och precist) och om hans resultat verkligen 
följer av metodologin och är rimliga…” (Lundquist 1993, s. 52). Med tanke på att detta arbete 
är av vetenskaplig karaktär så har jag haft som riktlinje att förklara vilka ställningstaganden 
som ligger till grund för arbetet.  
 

Mitt vetenskapliga förhållningssätt i detta arbete anser jag kunna placeras inom 
hermeneutiken. Enligt Patel (2003) så är en hermeneutiker till skillnad från en positivist ”inte 
intresserad av att förklara företeelser. Hermeneutikern menar istället att det går att förstå 
andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens 
kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i mänskliga handlingar och i 
mänskliga livsyttringar” (Patel 2003, s. 29). Vidare menar Patel (2003) att ”den 
hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskapen som forskaren 
har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet” (Patel, 2003, 
s.30). 
 

I arbetets syfte nämner jag att jag med detta arbete vill skapa förståelse för skolans 
tillämpning av UHU i relation till riktlinjerna i styrdokumenten, samt att jag använt min 
förförståelse och litteraturstudier till att anta att det föreligger svårigheter med tolkningen och 
tillämpningen av UHU. Utifrån detta har jag sedan gjort valet att samla in empiri genom att 
genomföra kvalitativa intervjuer med lärare och rektorer.  
 

Alternativet till kvalitativa intervjuer hade varit att genomföra en enkätundersökning och 
därmed kunnat använda ett representativt urval. Jag anser dock att det varit av högt värde att 
kunna fördjupa mig i hur lärare uttrycker sina tankar i relation till UHU, vilket bäst fångas 
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upp genom att ge den intervjuade öppna svarsalternativ. Det hade även varit av värde att 
genomföra observationer för att analysera tillämpningen av UHU. Jag har dock gjort den 
bedömningen att jag saknar den tiden som detta hade krävt.  
 

Ett perspektiv inom hermeneutiken är vad som kallas för den hermeneutiska spiralen. I den 
finns det ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt vad beträffar tolkning. För 
uppsatsskrivaren skulle detta innebära att den ursprungliga förståelsen utvecklas genom texten 
till en ny tolkning som i sin tur leder till ny förståelse och så vidare. Processen är att betrakta 
som delar av en helhet som ständigt växer och utvecklas. (Patel, 2003, s.31). Jag kan själv 
känna igen denna process i mitt uppsatsskrivande. Min kunskap inom området har under 
processens gång utvecklats. Exempelvis kan jag nämna att genomförandet av intervjuerna fick 
mig att öppna ögonen för sådant jag inte hade tänkt på tidigare. Detta ledde i sin tur till att jag 
kunde se mitt analysområde tydligare. Jag kan i efterhand tycka att jag nu skulle ha gjort 
intervjuerna annorlunda, t.ex. genom annorlunda frågor, för att därmed fånga upp information 
som hade varit bra för min analys. Emellertid ser jag uppsatsen som en process där jag får 
ständigt lära mig mer. 
 
 
2.2 Urval 
Jag har valt att intervjua 6 personer från två olika skolor. Jag har sedan tidigare en anknytning 
till dessa skolor, vilket påverkade mitt val. På varje skola har jag intervjuat en lärare i 
samhällskunskap, en lärare i naturkunskap och en rektor. Jag har i de här skolorna sökt upp 
lärare och rektorer, presenterat underökningens syfte och metod, och frågat om de ville ställa 
upp för en intervju. Jag har vidare utgått från de forskningsetiska kraven i den bemärkelsen att 
jag har försäkrat de intervjuade anonymitet. Jag har även försäkrat mig om att ha tillstånd från 
den intervjuade till att spela in intervjun. 
 

Valet av lärarkategori beror på att jag ansåg dessa två ämnen vara särskilt lämpade med 
tanke på uppsatsens syfte. Förvisso hade jag kunnat välja vilka andra ämneslärare som helst, 
exempelvis inom musik eller spanska, eftersom UHU ändå skall genomsyra all undervisning. 
Dock har jag velat ha med lärare vars ämnen nödvändigtvis i större omfattning är relaterad till 
UHU.  
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod  
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod med hjälp utav två intervjuguider, 
en för intervjuerna med lärarna och en annan för intervjuerna med rektorerna (se bilaga 1 och 
2). Intervjuerna kan betraktas som standardiserade i den bemärkelsen att jag försökt göra varje 
intervjutillfälle lika för alla intervjupersoner. Vidare har intervjuerna varit ostrukturerade 
eftersom det inte har funnits några bestämda svarsalternativ till frågorna utan istället öppna 
svarsalternativ (Trost 2005, s. 19f.). 
 
 
2.4 Procedur 
Samtliga intervjuer har genomförts i skolmiljö. Jag har tagit kontakt med lärare och rektorer 
genom att presentera mig i skolorna och förklarat bakgrund och syfte till mitt arbete. Sättet att 
ta kontakt med dem kan sägas vara spontant. Därefter har de fått ta ställning till att bli 
intervjuade och i de fall då de har velat ställa upp har vi bokat en tid. Precis innan intervjun 
har jag återgivet kort undersökningens syftet samt metod. Jag har då även försäkrat dem 
anonymitet samt frågat om det går bra att spela in intervjun. För att fånga upp informationen 
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har jag vid intervjuerna använt en bandspelare. I valet av att spela in intervjun har jag vägt av 
fördelar och nackdelar. Jag är medveten om att bandspelaren har kunnat påverka hur 
avslappnade de intervjuade känner sig. Däremot har jag sett en stor fördel i att kunna 
koncentrera mig på att använda intervjuguiden till max samt att vara lyhörd för 
intervjupersonen. 
 
 
2.5 Databearbetning  
Jag har börjat databearbetningen genom att göra enkla transkriptioner av de bandade 
intervjuerna. Resultatet är sedan uppställt utifrån frågeställningarna. Frågorna i intervjuguiden 
har hjälpt mig för att effektivt komma åt de delarna av informationen som jag behövde för 
varje frågeställning. Jag har också läst igenom intervjuerna flera gånger för att dels få ett 
helhetsperspektiv och dels för att upptäcka ny information.  
 

De intervjusvar som jag använder i den första frågeställningen har jag bedömt som 
annorlunda till sin natur än de jag har använt i frågeställning två och tre, vilket gör att 
resultatredovisningens form i den första frågeställningen är annorlunda än i den andra och 
tredje. Det mesta av de resultaten som redovisas i den första frågeställning är personliga 
uppfattningar om hur UHU ska tolkas och tillämpas. Dessa uppfattningar är ibland svåra att 
överhuvudtaget jämföra med varandra för att se om det finns generella mönster. Detta har lett 
till att jag i denna frågeställning valt att presentera resultatet utan mycket bearbetning i den 
meningen att de olika intervjusvaren är relaterade till varandra. Därmed är 
resultatredovisningen i den första frågeställningen en form av porträtt för varje intervjuperson. 
I resultatanalysen av denna frågeställning relaterar jag de olika lärarnas svar till varandra. 
Intervjusvaren i de andra två frågeställningarna har jag behandlat i resultatredovisningen 
genom att hitta inbördes relationer. I resultatanalysen har jag använt teorin i mitt arbete för att 
resonera kring resultaten och närmat mig ett svar till mina frågeställningar. I det sista 
avsnittet, sammanfattande slutsatser, har jag besvarat mina frågeställningar.  
 
 
2.6 Tillförlitlighet 
Johansson (2001) tar upp faran med att intervjuaren påverkar svaren när denna skall tillämpa 
kvalitativa intervjuer. Intervjuaren kan då, utan att märka det själv, uttrycka sina förväntningar 
och värderingar och därmed påverka svaren. För att minska denna risk ska intervjuaren ha 
välgenomtänkta frågeställningar, som gärna bygger på tidigare forskning. Intervjuaren ska 
även uttrycka syftet med analysen väldigt tydligt för den intervjuade samt anstränga sig för att 
skapa en förtroendefull relation (Johansson 2001, s. 27f). Denna fara är intressant att relatera 
till tillförlitligheten i ett arbete eller mer allmänt till intervjun som metod. Jag har själv 
funderat över detta när jag granskat mig själv i rollen som intervjuare. För det första måste jag 
säga att jag inte är en van intervjuare vilket gör risken större för att jag inte har kunnat hantera 
denna fara. Jag har från arbetets inledningsfas utgått från att det kunde föreligga problem med 
integreringen av UHU. I och för sig var detta antagande grundat på min erfarenhet av VFU 
och långa vikariat samt litteraturstudier. Det kan dock alltjämt finnas en risk att jag har styrt 
analysen till att bekräfta det jag antog från början. Förvisso har jag haft mina frågeställningar 
tämligen klara från början, förklarat syftet med analysen både när jag frågade om den 
intervjuade ville ställa upp för en intervju och strax före intervjun samt tyckt att det fanns 
förtroende i omgivningen då jag genomförde mina intervjuer. Emellertid känner jag att på 
grund av att jag saknar erfarenhet av att tillämpa kvalitativa intervjuer så kan jag inte vara 
100% säker på att jag har undvikit denna fara.  
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3 Teori 
 
Detta avsnitt presenterar de teoretiska områden som är aktuella för analysen. Dessa områden 
är uppdelade i tre delar. Den första delen tar upp den teorin som jag har valt för att resonera 
kring UHU:s innebörd. Den andra delen tar upp hur UHU presenteras i styrdokumenten. Den 
tredje delen klargör skolans styrningssystem och dess relation till UHU. I början av varje del 
följer en ingress där jag kommenterar valet av teorier. Teoriavsnittet summeras i ett sista 
underavsnitt. I denna summering har jag velat ge läsaren en koppling mellan den presenterade 
teorin och frågeställningarna. 
 
 
3.1 Definition av UHU 
I denna del vill jag presentera en teoretisk utgångspunkt för att kunna resonera kring 
förståelse samt tillämpning av UHU. Jag har valt att klargöra begreppet undervisning om 
hållbar utveckling eftersom detta skulle utgöra ett fundament för att genomföra min analys. 
Ty i min analys av lärarens och rektorns förståelse och tolkning av UHU samt dess 
tillämpning har jag behövt ha en referensram att kunna luta mig mot. Således inleder jag med 
att klargöra begreppet samt hitta en definition för det. Jag kompletterar detta genom att 
presentera UHU från ett lärande- och demokratiskt perspektiv. Sedan tar jag upp resultat från 
tidigare kartläggningar. Slutligen gör jag en summering av detta underavsnitt med syftet att ge 
läsaren förståelse för hur teorin kommer att användas vid resultatanalysen. Jag måste 
poängtera att det som följer är ett urval från den litteraturen jag har funnit inom området. Jag 
har varit medveten om att inte ta med för mycket utan endast sådant som var relevant för 
arbetet. 
 
 
3.1.1 Den hållbara utvecklingens innebörd 
Jag har valt att presentera denna teoretiska del om UHU genom att definiera vad hållbar 
utveckling har för innebörd. Sociologen Giddens (2003) tycker jag uttrycker i sin bok ”en 
skenande värld” ganska bra vad miljöproblematiken handlar om. För honom är exempelvis 
klimatförändringen en fråga om det är vårt mänskliga samhälle som är orsaken till den. Han 
menar att vi inte kan ge något säkert svar. Samtidigt går det inte heller att utesluta att så är 
fallet. Giddens väljer att betrakta detta problem som en risk som finns inneboende i det sättet 
som vårt globaliserade samhälle är strukturerat på. Det är alltså vi människor som har skapat 
denna risk (Giddens, 2003, s. 35ff).  
 

För att kunna ge substans åt den politiska diskussionen om hållbar utveckling har det varit 
av betydelse att komma fram till definitioner för termen som kunde vara greppbara. Det finns 
två definitioner som används flitigast. Den ena härstammar från Bruntlandskommissionens 
rapport1, ”Our Common Future” (1987) och lyder som följande: 

”En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.” (Skolverket, 2002, s. 29). 

Den andra är en bearbetning av den första och figurerar i huvuddokumentet ”Caring for the 
Earth”: 

”Att förbättra kvaliteten hos mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen för de 
stödjande ekosystemens bärkraft.” (Skolverket, 2002, s. 29). 

Värt att poängtera är att det förutom ovanangivna definitioner finns det ett stort antal till 
som gör anspråk på att förklara essensen i själva termen  (Skolverket, 2002, s. 29). Enligt 
                                                
1 Rapporten arbetades fram 1987 inom FN:s regi för att främja miljö och utveckling (Skolverket, 2002, s. 18). 
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SOU (2004) har Bruntlandsrapportens definition utan tvivel fått störst acceptans i den globala 
debatten, vilket kan förklaras i och med definitionens öppna och inkluderande utformning. 
Vidare är definitionen konkret och lämpar sig för användning inom många olika fält samt är 
öppen för olika tolkningar. Det ligger nämligen ett stort värde i att ha en definition som är vid 
istället för att ha en som en gång för alla fastställer vad hållbar utveckling innebär (SOU, 
2004, s. 70). 
 
Hållbar utveckling i ett vidare perspektiv 
Myndigheten för skolutveckling (2004) anser att perspektivet hållbar utveckling innebär en 
utvidgning av problematiken. Det tar inte bara upp dagens problem men också de framtida 
konsekvenserna av våra handlingar, kräver en så väl lokal som global synvinkel samt omfattar 
hela samhällsutvecklingen (ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden). Perspektivet 
handlar om att skapa ett gott samhälle, där människor kan ha en god livskvalitet och hälsa. 
Samtidigt råder det delade meningar om vad det ”goda samhället” innebär. Inte heller kan 
vetenskapen visa en entydig bild av problematiken.  Detta bidrar till att hållbar utveckling har 
ett starkt samband med etiska ställningstaganden där olika värden ställs mot varandra. Det är 
genom de demokratiska processerna som de olika värderingarna samordnas och exponeras 
gentemot varandra (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 13ff).  
 

Något centralt i perspektivet hållbar utveckling, och som de flesta är ense om, är att det 
finns ett klart samband mellan de ekologiska, de ekonomiska och social aspekterna.  Att finna 
balansen mellan dessa tre är vad hållbar utveckling går ut på (SOU, 2004, s. 70). I vårt 
samhälle så framhävs ofta den ekonomiska tillväxten som en förutsättning för utveckling. 
Dock kan inte denna utveckling ses som hållbar om det samtidigt innebär en försämring av 
miljön, att det inte finns en rättvis fördelning av rikedomen eller att det mänskliga kapitalet 
(hälsa, utbildning etc.) inte upplever en tillväxt. Därför ses den sociala utvecklingen som ett 
resultat och en förutsättning för en ekonomisk utveckling. Den sociala aspekten fångar in 
betydelsen av en rättvis och jämställd fördelning av resurser, inflytande och makt, samt vikten 
med att alla individer har tillgång till social service och känner sig trygga och delaktiga. 
Miljöaspekten belyser vikten med att vara medveten om naturens förmåga att återhämta sig 
från mänsklig påverkan, samt att denna är förutsättningen för ett framtid samhälle där det 
råder social välfärd och ekonomisk utveckling (SOU, 2004, s. 33).  
 
 
3.1.2. Tre olika traditioner inom miljöundervisning 
Jag kommer här att ta upp tre undervisningstraditioner inom ämnesområdet miljöundervisning 
nämligen, faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning samt UHU. Dessa 
tre traditioner syftar till att förstå olika sätt att tolka hur miljöundervisningen lämpligast skall 
tillämpas, därmed kan de användas som idealtyper i syfte att göra värderingar av 
miljöundervisningen. Man kan se dessa traditioner som en kronologisk process för 
utvecklingen av denna undervisning. Samtidigt kan man säga att dessa traditioner bygger på 
varandra samt att de alla återfinns i den svenska miljöundervisningen idag (Sandell, Öhman 
och Östman 2005, s. 155ff). 
 

För att komma fram till dessa tre traditioner har man utgått från två faktorer nämligen: 
olika synsätt på miljöproblematiken samt utbildningsfilosofier. Utifrån individens egen 
uppfattning och specifika syn på miljöproblematiken kan man prata om olika sätt att se på 
tillämpningen av miljöundervisningen. Generellt kan man säga att vi alla har vårt individuella 
sätt att förhålla oss till miljöproblemen. I detta spelar faktorer som exempelvis hur viktigt vi 
tycker att miljöområdet är, hur allvarligt vi ser på miljö- och utvecklingsproblem, hur mycket 
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vi tar del av samhällsdebatten som är relaterad till miljön och vilken politisk ställningstagande 
vi tar. En annan faktor som spelar in i detta är hur vi ser på de ekologiska, ekonomiska och 
sociala/politiska aspekterna, och vilken av dessa vi sätter störst värde på i samband med 
miljöproblematiken. Den som skall tillämpa miljöundervisningen påverkas även av hur 
hon/han uppfattar undervisning överhuvudtaget. Detta område kan förenklas i tre 
undervisningsfilosofier; essentialism, progressivism samt rekonstruktivism (Sandell, Öhman 
och Östman 2005, s. 155ff). 
 

Essentialismen utgår från idén om att undervisning skall vara vetenskapsbaserad. Ämnet 
skall vara i centrum och undervisningen skall baseras på centrala begrepp och modeller. 
Läraren skall vara en slags expert som ska förmedla fakta och kunskap till eleverna. 
Progressivismen ställer eleven i centrum. Det ska vara elevernas behov och intresse som styr. 
Större fokus ska det finnas på undervisningsmetoden samt betoning på samarbete samt 
problemlösning. Studenten utvecklar sin kunskap främst utifrån sina erfarenheter i direkt 
relation till naturen och samhället. Rekonstruktivismen lägger fokus på skolan som en del av 
ett demokratiskt system och därmed påverkare av det önskade framtida samhället. Man 
betonar de synsätt och innehåll som undervisningen förmedlar. Det är meningen att eleverna 
skall kunna skapa sig en kritisk förhållning till en mängd olika alternativ (Sandell, Öhman och 
Östman 2005, s. 155ff). 
 
Faktabaserad miljöundervisning 
Denna tradition tog form under 60 och 70-talet.  I denna framträder tron till vetenskapen som 
bidragande till miljöproblemens lösning. Det gäller att skapa kunskap genom forskning och 
information för att åtgärda problemen. Experter inom miljön är de som anses lämpliga för 
detta arbete. Målet är att kunna harmonisera de oönskade effekterna med samhällets 
utveckling. Denna tradition är kopplad till undervisningsfilosofin essentialismen. Det gäller 
således för läraren att förse eleven med objektiv vetenskaplig fakta och begrepp så att de kan 
ta ställning och agera (Sandell, Öhman och Östman 2005, s. 155ff). 
 
Normerande miljöundervisning 
Denna tradition börjar göra sig gällande under 80-talet som en utmaning mot den 
faktabaserade undervisningen. Betoning läggs på värde- och värderingsproblematiken. Det 
anses som viktigt att se en koppling mellan att ta moraliska ställningstaganden i relation till 
miljöproblemen och en kunskapsbaserad argumentation. Denna tradition pekar nämligen på 
att det finns en konflikt mellan samhället och naturen. Kunskapen om miljön har i denna 
tradition normerats i den bemärkelsen att man har enats om vad som bör vara det goda sättet 
att förhålla sig till miljön, det miljövänliga samhället ses som det goda samhället.  Således 
finns det goda värderingar och handlingar som man bör eftersträva för att uppnå det 
miljövänliga samhället. Undervisningen strävar efter att få eleverna att forma miljövänliga 
värderingar grundade i vetenskaplig kunskap. Man anser det finnas ett kausalt samband 
mellan kunskap och miljöproblem samt mellan värderingar som är miljövänliga och ett 
beteende som är miljövänligt. Undervisningen syftar också till att ta tillvara på elevernas 
erfarenheter och sätt att se på världen. Undervisningsmetoden skall främja elevaktivitet samt 
problemlösning. Karakteristiken för denna tradition gör att den kan anses som en blandning 
av essentialims och progressivism. (Sandell, Öhman och Östman 2005, s. 155ff). 
 
 
 
 
 



 13 

Undervisning om hållbar utveckling 
Denna tradition är en utveckling av den normerande miljöundervisningen. Den har sitt 
ursprung i Riokonferensen 1992 och den debatten som följde i relation till Agenda 21. Man 
poängterar mänskliga intressekonflikter som grund till miljöproblemen. Vetenskapen belyses 
från dess avigsidor, för det första så ger den ingen moralisk vägvisning och för det andra så 
råder det inom vetenskapen motstridiga uppfattningar om anledningen till problemen.    
Miljöproblemen ses i samband med hela samhällsutvecklingen, därmed integreras de 
ekologiska, ekonomiska samt sociala aspekterna. I och med att fokus läggs på konflikter 
mellan mänskliga intressen samt att traditionen innefattar hela samhällsutvecklingen så blir de 
demokratiska processerna centrala. Man eftersträvar ett pluralistiskt förhållningssätt där alla 
de olika värderingarna och åsikterna är lika relevanta att lyfta upp. I undervisningen är 
samtalet ett viktigt moment för att lyfta fram olika uppfattningar för diskussion. Förutom 
vetenskapliga aspekter så tar man upp erfarenhetsbaserade, moraliska samt estetiska 
uppfattningar, vilket gör att undervisningen karakteriseras som pluralistiskt. Därmed bidrar 
undervisningen till att eleven aktiv och kritisk kan förhålla sig till olika alternativ och ta egen 
ställning. Denna tradition ligger nära rekonstruktivismen (Sandell, Öhman och Östman 2005, 
s. 155ff). 
 
 
3.1.3. Lärande och hållbar utveckling 
I en SOU undersökning av UHU i den svenska skolan, att lära för hållbar utveckling, 
framställs motivation som en nyckel till lärandet inom UHU. Det gäller att skapa verklig 
förankring i den undervisningen som handlar om hållbar utveckling. Det blir nämligen av 
betydelse för den lärande att förstå varför hon/han ska lära sig något. Studenten skall känna att 
det som görs är meningsfullt och kan förstå varför just hon/han gynnas av att skaffa sig mer 
kunskaper inom området. En annan viktig faktor är lärandets sociala dimensioner. Exempelvis 
är känslan om att lära sig ihop med andra ett resultatgivande medel. Detta kan ske då 
studenten skall redogör inför andra sina ståndpunkter. I samma gång som detta sker 
reflekterar den talande om sina ståndpunkter vilket gynnar vidare inlärning och förståelse 
(SOU, 2004, s. 59ff). 
 

Det gäller även att ge eleverna riktiga roller i samband med UHU. Det kan handla i om att 
genomföra ett projekt om sopsortering där elever ansvara för att olika delar blir genomförda. 
Handlingskompetens är något som betonas. UHU syftar nämligen till att genom ökad 
kunskap, förändrade attityder och levnadsmönster ge möjlighet åt utvecklingen av ett 
samhälle som inte avvecklar sina resurser utan utvecklas i samklang med vad som är 
ekologiskt hållbart. Den lärande skall därmed erövra förmågan att agera så att ett hållbart 
samhälle utvecklas (SOU, 2004, s. 59ff). 
 

Något som tas upp i samband med UHU och utbildning är att det finns ett dubbelt budskap 
inbyggt. Det är ett faktum att rika länder konsumerar resurser till en mycket högre 
utsträckning än fattiga länder. Man kan förenklat säga att en högre utbildningsnivå i sin tur 
leder till en högre konsumtion. Detta bekräftar statistiken tydligt. För den lärande kan UHU 
innebära att detta perspektiv endast är ett fragment av den dagliga aktiviteten. Den lärande 
sätter sig in i idéer som visar logiken med att vara delaktig i att skapa ett hållbart system, 
samtidigt lever den lärande ett annat liv utanför skolsalen, nämligen ett liv där konsumtion är 
ett sätt att vara och uttrycka sin identitet (Björneloo, 2004, s. 41f).  
 
 



 14 

3.1.4 Demokratiskt perspektiv och undervisning om hållbar utveckling 
Sandell, Öhman och Östman (2005) resonerar kring hur vida de tre undervisningstraditionerna 
inom miljöundervingen - faktabaserad, normerande och UHU - gestaltar sig i relation till det 
demokratiska perspektivet. Vad beträffar den faktabaserade traditionen så jämförs dess ansats 
till meritokrati istället för en demokrati. Dess synsätt förutsätter nämligen att de experter som 
besitter kunskapen skall vara de som förmedlar denna. Den lärande får ta den passiva rollen 
av mottagare och har ingen möjlighet att delta eftersom endast de som har tillgång till rätt 
kunskap får tala. Dessutom ställs det krav att undervisningen skall vara värderingsfritt. Detta 
medverkar till att undervisningen saknar diskussion där eleverna får visa sina egna 
ståndpunkter. Läraren ses som den som kan bäst (Sandell, Öhman och Östman, 2005, s.173ff). 
 

Den normativa traditionen manar fram eleverna att skapa sig en specifik ståndpunkt till 
miljöproblematiken. Samtidigt så gör denna tradition anspråk på att förmedla den attityden 
som är rätt för att nå en hållbar utveckling. Det kan då finnas en risk att miljödiskussionen i 
klassrummet inte tjänar något syfte eftersom det redan finns ett svar. Denna ansats kan därför 
jämföras med indoktrinering. Istället för att från början skapa förståelse och diskussion kring 
orsakerna och premisser till ”den goda attityden” så serverar undervisningen fram just färdiga 
attityder. Läraren i denna tradition intar rollen av den som vet bäst eftersom hon/han är insatt i 
kunskap om den hållbara utvecklingen av samhället. Denna tradition är inte förenlig med ett 
demokratiskt system eftersom den inte ger eleverna möjligheten att med kunskap, erfarenhet 
och värderingar som grundval skapa sig en egen förståelse för att utveckla egna 
ställningstaganden (Sandell, Öhman och Östman, 2005, s.173ff). 
 

Inom traditionen som definieras som UHU är honnörsordet pluralism. Elevers åsikter 
ventileras friskt och fritt i klassrummet. Samtidigt skall flera perspektiv och åsikter komma 
till uttryck utan att någon egentligen har prioritering i undervisningen.  I diskussionen i 
klassrummet sker en kritisk granskning och värdering av de olika perspektiven. Läraren har 
en medverkande roll. Läraren uppmuntrar vidare diskussion genom att klargöra, lyfta upp 
frågor, problematisera etc. En annan viktig del i denna tradition är att läraren och elever 
tillsammans väljer innehåll som ska användas i undervisningen. Det är då viktigt att inte ha ett 
förutbestämt rättesnöre (Sandell, Öhman och Östman 2005, s. 173ff). 
 
 
3.1.5 Tidigare kartläggningar av UHU i skolan 
Jag har valt att ta upp resultat från tre tidigare studier av UHU i den svenska skolan. Dessa är 
sammanställda av skolverket, statens offentliga utredningar, samt myndigheten för 
skolutveckling. Dessa källor har jag valt fram eftersom de gav en tydlig bild över situationen i 
den svenska skolan och är ganska aktuella. Dessa resultat kan jag således relatera till mina 
egna resultat.  
 

Skolverket (2001) genomförde en riksomfattande kartläggning av UHU i den svenska 
skolan. Syftet var att få en bild över hur UHU framträdde i den svenska undervisningen. I 
denna drar man slutsatsen att UHU inte fått genomslag på undervisningen. Skolverket (2001) 
konstaterar att UHU inte slagit igenom på den svenska skolan bl.a. eftersom den saknar 
prioritering och att engagemanget bland lärare och elever har minskat. Lärare upplever att 
detta kan bero på exempelvis att myndigheter och skolledningen ger miljön låg prioritering, 
att komplexiteten i miljöfrågorna har ökat, att skolan upplever en alltmer pressad situation 
genom sociala problem samt att organisationen inte ger pedagogiskt ledning. Nära hälften av 
alla lärare som bedriver miljöundervisning gör det utan lämplig utbildning vilket kan förklara 
varför UHU inte fått genomslag. Vidare är det är endast ett fåtal lärare som upplever att de får 
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stöd av styrdokumenten eller i organisationen. Begreppet UHU framkommer inte i de 
skolplaner som har undersökts. Demokratin har förvisso en framträdande plats men den 
kopplas inte till UHU (Skolverket, 2001, s. 37ff).  
 

SOU (2004) har genomfört en kartläggning av UHU i den svenska skolan som en följd av 
FN toppmötet i Johannesburg 2002. Syftet var att ”kartlägga och analysera hur 
utbildningssystemen på alla nivåer arbetar för en utveckling som är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar” (SOU 2004, s.9). SOU (2004) konstaterar att de flesta elever förvisso 
har önskan om att vara med och bestämma i skolan men att det är få som verkligen försöker, 
och att ännu färre anser sig lyckas med det. Man pekar på brister på det verklighetsbaserade 
lärande som UHU kräver. SOU konstaterar också att mer ämnesövergripande samarbete 
behövs framförallt på grundskolan senare år samt gymnasiet. Integreringen av ekonomiska, 
social och miljömässiga aspekterna som är nödvändiga för UHU har inte slagit igenom på 
bred front. Lärare är osäkra på hur de ska konkretisera perspektivet och upplever behov av 
fortbildning (SOU, 2004, s. 89ff).  
 

Myndigheten för skolutveckling (2004) har genomfört en studie med syfte att utforma en 
kompetensutvecklingsinsats riktad till lärare i grundskolans senare år och gymnasiet. Studiet 
är baserat på konkreta fall där skolor integrerat UHU i verksamheten. Det som jag tagit fasta 
på är en lista med fyra punkter som är viktiga för att styra skolans verksamhet mot hållbar 
utveckling. Dessa punkter, som kan ses som en checklista, har arbetats fram utifrån den 
erfarenheten som studiet har gett. I stora drag visar dessa punkter följande: För det första så är 
det viktigt att förankra betydelsen av förändringen hos så väl rektorerna som hos hela 
personalen. Rektorns stöd till förändringsarbetet på skolan är en förutsättning för det. 
Perspektivet skall kännas meningsfullt för alla i personalen. Samtidigt ska man fråga sig om 
det finns tid och resurser avsatta för arbetet samt om det finns praktiska rutiner som fungerar. 
För det andra är det viktigt att arbeta med att göra resultatet av UHU mätbart. Detta kan ske 
genom att identifiera indikatorer för hur arbete har utvecklats eller hitta metoder för att 
dokumentera processen. Det kan då vara bra att ha en extern handledare. För det tredje skall 
de olika styrdokumentens betydelse för UHU klarläggas. Syftet är att förankra arbetet i de 
föreskrifter som gäller för skolans arbete. För det fjärde är det bra att utröna hur mycket 
kapacitet det finns för att orka genomdriva projektet. Det kan gälla gränsen för engagemanget 
eller lusten att investera i projektet samt vilka hinder och möjligheter det finns i projektet 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 106f). 
 
 
3.1.6 En summering av teorin om UHU 
I och med att UHU är ett komplicerat begrepp har det för mig varit viktigt att strukturera fram 
en bild av UHU för läsaren genom att presentera teori som jag ansåg vara givande. I denna 
summering vill jag förtydliga det som jag i den presenterade teorin kommer att ta fasta på för 
att använda vid resultatanalysen. För det första är utgångspunkten att hållbar utveckling har 
sitt ursprung i faktumet att den mänskliga påverkan innebär faror och risker för vårt samhälle. 
Detta är viktigt att jag tar fasta på vid analysen av lärarnas och rektorns tolkning av UHU. 
Detta säger nämligen ganska mycket om hur viktigt man anser miljöproblematiken vara. En 
annan utgångspunkt för UHU som jag tänker ta fasta på är den konflikten som finns vad 
beträffar att se som det karakteristiska för det hållbara samhället. Även det vidgade begreppet 
av hållbar utveckling är intressant eftersom den innehåller de tre aspekterna, ekonomiska, 
ekologiska och sociala som är en förutsättning för att förstå UHU. För det andra kommer jag 
att använda de tre undervisningstraditionerna inom miljö för att resonera kring huruvida UHU 
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motsvaras av de intervjuade lärares tolkning av denna, samt vilket genomslag den har fått i 
undervisningen. 
 

För det tredje kommer de delarna som handlar om UHU i relation till lärande och till 
demokrati att användas för att ytterligare utkristallisera begreppet UHU. Dessa kompletterar 
definitionen av UHU inom de tre undervisningstraditionerna genom att betona en 
miljöundervisning som karakteriseras av följande faktorer; den främjar den lärandes 
motivation genom att vara veklighetsförankrad samt inkludera diskussion och ansvarstagande; 
den syftar till att ge den lärande kapacitet att agera för ett hållbart samhälle; den är 
pluralistiskt och värderar lika högt alla åsikter som lyfts fram; i den har läraren en 
medverkande roll; den främjar elevens delaktighet vid val av ämnesinnehåll. Dessa faktorer 
skall som sagt komplettera definitionen UHU inom de tre undervisningstraditionerna och ska 
inte ses som ett nytt jämförelseobjekt.  
 

För det fjärde kommer kartläggningarna som jag i denna del har tagit upp att tjäna som en 
jämförelse till mina egna resultat. Denna jämförelse kan ge en kompletterande bild i och med 
att de visar de förhållanden som tycks råda på den svenska skolan i relation till UHU. 
 
 
3.2 UHU i styrdokumenten 
I detta underavsnitt vill jag visa hur UHU framträder i styrdokumenten. En viktig del av min 
analys har varit att förstå betydelsen av styrningssystemet i skolan för integreringen av UHU. 
Utgångspunkten har varit att den svenska skolan har ett formellt uppdrag som uttrycks i olika 
styrdokument. Därför ser jag denna del som ett stöd för att resonera kring de formella 
bestämmelsernas betydelse för UHU.  
 
 
3.2.1 Skollag och läroplan (Lpf94) 
Skollagen stiftas av riksdagen. I skollagen finns att läsa om de fundamentala bestämmelserna 
om utbildning inom alla former av skola. Här inkluderas övergripande utbildningsmål samt 
riktlinjer för utformandet av verksamheten i skolan (Skolverket, 2001, s. 8). 1990 fattade 
riksdag och regering beslut om komplettering till den så kallade portalparagrafen till 
skollagen. Kompletteringen lyder enligt följande: ”Var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktningen för varje människas egenvärde och för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 
2002, s.21). 
 

Skolverket (2001) skriver att ” läroplanerna tillsammans med skollagen styr verksamheten 
i skolan. Skolans uppgift och de värden som skall ligga till grund för undervisningen bestäms 
i läroplanerna” (Skolverket, 2001, s. 8f). 
 

Den delen av Lpf 94 som direkt berör miljön står att finna i två formuleringar bland 
skolans huvuduppgifter nämligen:  

”Miljöperspektivet i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt 
till de övergripande och globala miljöfrågorna.”  

”Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Lpf 94). Dessa formuleringar återfinns som elfte 
och tolfte punkt som berörs bland skolans huvuduppgifter.  
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Skolverket (2001) är av den meningen att det förutom ovanangivna formuleringar så finns 
det ytterligare komponenter i läroplanen som är relevanta för undervisningen om hållbar 
utveckling. Dessa delas in i fem olika områden nämligen; demokrati, sociala aspekter, 
holistiskt perspektiv, kritisk tänkande och handlingskompetens.  
 

Formuleringar som följer med dessa komponenter är följande (Skolverket, 2001, s.9): 
”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. De demokratiska principerna att 

kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar är en grundläggande inriktning och skall omfatta 
alla elever.” – Demokrati –  

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” – Sociala 
aspekter –  

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

– Holistisk perspektiv -  
”Det är skolans uppdrag att hos eleverna utveckla förmågan att kritisk granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” – Kritisk tänkande –  
 ”Det är ett mål för skolan att sträva efter att varje elev lär sig använda kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem…” – Handlingskompetens-   
 

SOU (2004) skriver att ”enligt Lpf 94 ska miljöperspektivet i undervisningen ge den 
lärande insikter så att de själva kan medverka till att hindra en skadlig miljöpåverkan”. Vidare 
skriver SOU (2004) att ”hållbar utveckling definieras emellertid inte i det helhetsperspektiv 
som inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner” (SOU, 2004, s. 124). 
Något som är viktigt i relation till UHU i läroplanen är att detta inte får betraktas som ett nytt 
ämnesområde utan istället som ett integrerat perspektiv som ska genomsyra skolans alla 
ämnen (Myndigheten för skolutveckling, 2004 s.17f). 
 
 
3.2.3 Kursplan/Programmål 
”Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt 
ämne” (SOU 2004, s. 124). Både de egenskaper för utbildningen som är viktiga för UHU 
samt betygskriterier för bedömning av elever framträder med varierande tydlighet. År 2000 
genomfördes en revidering av programmålen och kursplanerna för gymnasiet. Frågorna som 
behandlar miljön har i dessa fått ett större utrymme och ingår i ett större perspektiv där även 
ekonomiska, sociala och kulturella frågor finns.  Fem av totalt åtta kärnämnen (som 
inkluderas i alla program) har formuleringar som gör det möjligt att inkludera miljö- och 
utvecklingsfrågor i undervisningen nämligen; idrott och hälsa, naturkunskap, religion, 
samhällskunskap och svenska (SOU 2004, s. 127). Handlingskompetensen betonas till 
exempel i samhällskunskap; ett mål i det ämnet är att skolan ska eftersträva att hos eleven 
frammana kunskap för att kunna ta ställning och handla i lokala, regionala och globala frågor 
som är av vikt för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle (Skolverket 2001, s. 10f).  
 

Skolverket (2001) menar att programmålen har övergått från att enbart nämna ordet miljö i 
allmänna termer till att klarlägga målen med ord som kretsloppstänkande, energi- och 
resurstänkande (Skolverket 2001, s 10). SOU (2004) menar dock att helhetstänkandet som 
integrerar de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna har ännu inte helt slagit igenom i 
kursplanernas utformning (SOU, 2004, s. 126). 
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Nedanför följer en formulering som tar upp miljö i programmålen för det 

samhällsvetenskapliga programmet (en liknande formulering finnas att läsa för 
naturvetenskapliga programmet):  

 
”Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen. Insikter i sådana frågor utvecklas 

på ett naturligt sätt under studierna. Detta bidrar till att skapa en samlad förståelse av dessa 
frågor och för hur miljöfrågor kan lösas genom samverkan mellan olika discipliner inom 
naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora”. Denna formulering finns att hitta som 
den nionde formulering av totalt elva formuleringar (Regler för målstyrning, 2005).  

 
När det gäller kursplaner så går det att hitta följande formulering i samhällskunskap: 

”Begrepp och perspektiv som inflytande, makt, konflikt, samarbete. Ideologi, klass, kön, 
jämlikhet, jämställdhet, diskriminering, intresse, påverkan och hållbar utveckling är centrala”. 
För naturkunskap går att finna följande formulering: ”Ämnet behandlar livsstilens betydelse 
för hälsan och om produktions- och konsumtionsmönster ur perspektivet hållbar utveckling” 
(Regler för målstyrning, 2005). 
 
 
3.2.4 Lokala styrdokument  
Målen och riktlinjerna som omfattas i de nationella styrdokumenten ska göras konkreta på 
kommunal nivå i en så kallad skolplan. Skolplanen antas i kommunfullmäktige. I den skall 
finnas med hur kommunen tänkt att de nationella målen skall uppnås (Skolverket 2001, s17). 
 

I en undersökning som skolverket har gjort, ”miljö och hållbar utveckling i svensk skola”, 
visar det sig att miljö är ett område som har prioritet i många kommunala skolplaner 
(Skolverket, 2001, s. 17).  
 

I Halmstad kommun har det inom utbildningsnämnden utarbetats en så kallad 
verksamhetsplan som skall vara ledande för gymnasieskolorna i kommunen. I denna 
verksamhetsplan har det bestämts tre områden som skolorna skall prioritera nämligen; 
kunskaper, demokrati och hälsa. I denna plan finns det inget som specifikt berör miljön. Vad 
beträffar demokratin så ligger fokusen på elevdemokrati så till vida att eleven skall ha 
inflytande över sin egen undervisning. Överhuvudtaget grundar sig dessa prioriteringar på en 
strävan efter att allt fler elever ska kunna slutföra sina studier med fullständiga betyg 
(Utbildningsnämnden/Halmstad, 2004).  
 
 
3.3 Styrning av undervisning mot hållbar utveckling 
I detta underavsnitt har jag velat klargöra hur det svenska systemet för styrning av skolan är 
uppbyggt i relation till UHU, samt vilken roll rektorn har i denna. Därmed presenterar jag 
först en del som belyser systemets ansvarsförhållande och sedan en del som tar upp rektorns 
roll. Därefter har jag inkluderat en resonerande text om styrningssystemets effekt på UHU.  
 
 
3.3.1 Styrningssystemet/vem ansvarar för vad? 
Stensmo (1987) menar att läroplanen från 94, till skillnad från de tidigare, inte innehåller 
detaljerade bestämmelser utan endast mål med undervisningen. Detta innebär att det som är 
bestämt är målen med vad som skall läras ut, medan hur det skall göras motsvarar den friheten 
som läraren har för att bestämma (Stensmo, 1997, s.5f). SOU (2004) skriver att det 
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internationellt varit en trend att styrningen av den offentliga verksamheten har decentraliserats 
och avreglerats. Detta har även det svenska systemet gjort under de senaste årtionden. I stora 
drag kan man säga att staten formulerar de övergripande målen och riktlinjerna, och att det på 
lokal verksamhetsnivå bestäms formen för verksamheten för att uppnå de statliga målen. 
Detta är ett system som förutsätter ständigt uppföljning och utvärdering (SOU 2004, s. 116f). 
Nihlfors (2003) skriver att ”den politiska styrningen av skolan bygger på mål mot vilka 
styrningen riktas och en effektiv återkoppling förväntas ske mellan målen och verksamheten 
(Nihlfors, 2003, s. 23).  
 

Beslut om de nationella styrdokumenten sker centralt i riksdagen och regeringen. 
Kommunen har huvudansvaret för verksamheten inom de ramarna som staten ställer. 
Kommunen har friheten att bestämma över verksamheten så att de centrala målen uppnås. 
Därmed ger kommunen förutsättningar och resurser till rektorerna och lärarna, som 
tillsammans med eleverna ska strukturera och konkretisera skolarbetet utifrån de givna målen. 
Således ska rektorn och lärarna bryta ned de bestämda målen och göra dem konkreta. Även på 
denna nivå finns det stor frihet till att forma verksamheten (SOU, 2004, s. 117f). 

 
De enskilda verksamheterna har ansvar för utvecklingen och förbättringen av 

undervisningen. Det övergripande nationella ansvaret vilar på riksdagen och regeringen som 
måste se till utbildningens likvärdighet, resultat och utveckling. Detta är beroende av ett 
system för uppföljning och utvärdering för att konsekvent styra skolan mot de bestämda 
målen. Kommunen har skyldigheten att medverka till utvärderingarna. Samtidigt ska 
kommunerna och skolorna göra uppföljningar och utvärderingar mot de nationella mål och 
riktlinjer (SOU, 2004, s. 117f). 
 
 
3.3.2 Rektorns roll för UHU 
Då ansvaret för skolan övertogs av kommunerna 1991 blev möjligheten att påverka 
skolverksamheten större. Detta bidrog samtidigt till att rektorns roll förändrades, 
verksamheten skulle nämligen utgå från mål- och resultatstyrning och inte från ett detaljerat 
regelverk, vilket hade varit fallet tidigare. Verksamheten skall ledas så att målen uppfylls. 
Rektorn skall leda den pedagogiska verksamheten och dess roll som chef för lärarna har blivit 
tydligare. Dock är det ett komplext och mångfacetterat uppdrag. Problem som är relaterade till 
detta uppdrag är: brist på ekonomiska resurser för att påverka skolans pedagogik, en hög 
administrativ börda, svårigheter med att styra skolan till att uppnå målen, svårigheter med att 
kunna utvärdera ifall man arbetar i enlighet med de nationella bestämmelserna (Axiö, 2000, s. 
11f). 
 

Hallerström (2006) menar att i den decentraliserade styrningen så utgör rektorn en viktig 
länk. Detta avspeglar sig i den ledningsfunktionen och de ansvarsområden som rektorn har 
fått. I skollagen görs tydligt rektorns ansvar för att utveckla utbildningen. I Läroplanen finns 
att läsa formuleringar angående rektorns ansvar för det pedagogiska arbetet. Bl.a. bestäms där 
att rektorn har det övergripande ansvaret för att verksamheten når de nationella målen, att en 
lokal arbetsplan upprättas samt att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till 
de bestämda målen (Hallerström, 2006, s. 18f). Det är värt att poängtera att i den delen av 
Lpf94 som tar upp rektorns ansvar inte lagts någon formulering som direkt berör UHU 
(Lpf94). I programmålen för naturvetenskapliga programmet samt samhällsvetenskapliga 
programmet däremot finns en formulering som tar upp detta. Dock återfinns denna 
formulering näst längst ned bland andra formuleringar (Regler för målstyrning, 2005). 
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Naturvårdsverket (1999) poängterar betydelsen av att kompetensutveckla rektorer för att 
arbeta mot målen med UHU: ”I praktiken görs rektorer i de nya läroplanerna till en 
nyckelgrupp vad gäller miljöundervisningen. Det är rektorerna som skall se till att det görs en 
lokal skolplan, ansvara för lärarnas fortbildning och att ”skolans arbete med 
kunskapsområden, där flera ämnen skall bidra, samordnas till en helhet”” (Naturvårdsverket, 
1999, s. 10). 

 
3.3.3 Låter sig systemet styras mot undervisning om hållbar utveckling? 
SOU (2004) skriver att styrdokumenten visserligen inkluderar områden som har stor betydelse 
för hållbar utveckling, så som demokrati, värdegrund, internationalisering, etik och miljö. 
Dock behandlas inte dessa områden integrerade till varandra på det sättet som skulle behövas 
för att prägla utbildningen om hållbar utveckling. Ett annat problem är att systemet med 
timplaner lever kvar i skolverksamheten vilket missgynnar UHU. Det visar sig även finnas 
problem hos aktörerna inom skolväsendet att förstå och tillämpa den dubbla målsstrukturen. 
Detta ger upphov till att för mycket fokus läggs på uppnåendemål och elevresultat, istället för 
att skapa miljöer för lärande (SOU, 2004, s. 127f). 
 

När det gäller den generella styrningen så pekar SOU (2004) på att det finns ”brister och 
problem som medför att styrkraften blir begränsad eller missriktad. Det finns mycket som 
talar för att verkställaren inte alltid har förstått eller kunnat förverkliga beslutsfattarens 
intentioner…”(SOU, 2004, s. 129). Vidare uttrycker sig SOU (2004) angående den 
omfattningen av samhällsuppdraget som avspeglar sig i styrdokumenten: ”Allt skall finnas 
med. Detta riskerar emellertid att bli kontraproduktivt och minska styrdokumentens förmåga 
att styra för utveckling. Istället riskerar till exempel läromedel att i praktiken få en starkare 
styrkraft än styrdokumenten” (SOU, 2004, s. 129). 
 

Vad beträffar lärarutbildningen menar SOU (2004) att även om alla lärosäten säger sig 
stödja UHU, så finns det en stor variation i kvaliteten på denna undervisning beroende på 
engagemang och tillgänglig kunskap. Vissa skolor integrerar till stor utsträckning de 
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna. Andra skolor har inte kommit så långt i denna 
integration, medan några skolor inkludera inte hållbar utveckling i sin undervisning. Det är 
riksdagen och regeringen som har ansvaret för utformandet av styrsystemet för högskolorna 
samt dess tillämpning. I högskolelagen presenteras de grundläggande målen och 
förutsättningar för utbildningen. Högskoleförordningen tar upp mer detaljerad hur 
utbildningen skall utformas (SOU 2004, s. 118ff). SOU (2004) skriver att ”för 
lärarutbildningen anges att studenterna ska ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för 
att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i 
utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer…orientera 
sig om , analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och 
förändringar i omvärlden” (SOU 2004, s. 132).  
 
 
3.4 Återkoppling till teoriavsnittet 
Med detta underavsnitt vill jag förtydliga hur jag kommer att använda den presenterade teorin 
i relation till frågeställningarna i analysen. Som läsaren bör ha märkt är teoriavsnittet uppdelat 
i tre delar. Den första delen tar upp den teorin som jag har valt för att resonera kring UHU:s 
innebörd. Den andra delen tar upp hur UHU presenteras i styrdokumenten. Den tredje delen 
klargör skolans styrningssystem och dess relation till UHU. 
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Den teorin som jag tar upp i den första delen är främst relaterad till den första 
frågeställningen men även till den tredje. I den första frågeställningen utgör denna teori 
grunden för analysen då jag jämför intervjusvaren med definitionen för UHU samt tidigare 
kartläggningar. I den tredje frågeställningen är dess relevans att relatera förutsättningarna som 
styrningssystemet ger integreringen av UHU till komplexiteten i detta perspektiv. Den tredje 
frågeställningen omfattas även av de kartläggningarna som finns i denna del. I slutet av den 
första delen har jag summerat de punkterna som jag tar fasta på för att tillämpa vid analysen.  
 

Den teorin som jag tar upp i den andra delen tjänar framförallt som en referens som 
förtydligar vad målen och riktlinjerna bestämmer. Det som jag kan säga om dessa är att de 
lyfter fram diskussionen om hur greppbara dessa riktlinjer och mål kan vara för dem som skall 
arbeta med dem. Denna diskussion blir aktuell i den andra och tredje frågeställningen. Det blir 
naturligt att fråga sig varför jag inte använder styrdokumenten i den första frågeställningen 
som ett jämförelseobjekt för att analysera tolkningen och tillämpningen av UHU. Svaret är att 
jag istället utgått från en teoretisk definition av UHU och ansett det vara till men för analysens 
tydlighet att även ha med styrdokumenten.  
 

Den teorin som jag tar upp i den tredje delen är viktig för att främst se vilka 
ansvarsförhållanden som finns i skolverksamhetens system för styrning, samt vilken betydelse 
dessa har för att integrera UHU i den praktiska undervisningen. Även viktigt har varit att 
belysa effektiviteten i styrningssystemet för att utveckla skolans verksamhet mot en 
integration av UHU. Denna del blir aktuell för att resonera kring styrdokumentens betydelse 
för UHU samt de förutsättningarna som styrningssystemet ger integreringen av UHU. Teorin i 
den tredje delen har jag använt i samband med alla frågeställningarna men är främst inriktad 
mot den tredje frågeställningen.  
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4 Resultatredovisning 
 
För min resultatredovisning har jag valt att utgå från frågeställningarna. Därmed är detta 
avsnitt fördelat i tre underavsnitt. Det som följer i varje underavsnitt är därmed en 
presentation av det resultatet som hör hemma i respektive frågeställning. För varje 
underavsnitt så tar jag först upp resultaten från lärarintervjuerna och sedan resultaten från 
rektorsintervjuerna. 
 
 
4.1 Lärarens och rektorns tolkning av UHU samt dess tillämpning  
I detta underavsnitt har jag utgått från arbetets första frågeställning:  
 

Hur tolkar läraren och rektorn perspektivet UHU och hur tillämpas det i den 
praktiska undervisningen? 
 
I denna frågeställning ingår de svaren som handlar om tolkningen av hållbar utveckling 

och UHU samt tillämpningen av UHU. 
 
 
4.1.1 Svar från lärarintervjuerna 
I det som följer behandlar jag lärarnas svar för sig utan att relatera dem till varandra. 
Anledningen till detta är att lärarnas svar ger väldigt annorlunda uppfattningar som är svåra 
att relatera till varandra, det finns alltså inget enkelt mönster att följa för en sådan relation. 
Meningen är att läsaren ska ta del av varje lärares utsaga som en porträtt som tar upp lärarens 
tolkning av UHU och hur de tycker att de tillämpar denna.  
 
Lärare A 
Lärare A:s tolkning av hållbar utveckling är att vi ska skapa ett samhälle som håller för 
framtiden samt att vi ska lära oss att leva utan att överanvända våra resurser.  
 

Vad beträffar uppfattningen av begreppet UHU så kopplar lärare A det till internationella 
frågor som är aktuella och som har ett samband med miljöfrågor. Sedan menar lärare A att det 
är skillnad på att ha en A-kurs i samhällskunskap eller att ha en B – eller C-kurs vad beträffar 
hur miljön omfattas. Lärare A menar att eftersom hon har en A-kurs så blir det svårt att 
medvetet välja in miljöundervisning. Lärare A återkommer flera gånger till detta med att hon 
inte medvetet arbetar med UHU men att hon antar att det ändå genomsyrar hennes 
undervisning. Vad beträffar kopplingen mellan demokrati och UHU så resonerar lärare A att 
det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt att inkludera miljön. Lärare A säger att ”om vi 
ska kunna leva i vårt samhälle och ha ett demokratiskt system så krävs det att vi inkluderar 
miljö, annars har vi inget samhälle”.  
 

Vad gäller tillämpning av UHU så nämner lärare A att hon och hennes elever arbetar med 
internationella frågor och då kommer in på miljöfrågor. Lärare A menar samtidigt att hon inte 
har en medveten plan för tillämpningen av UHU. Lärare A tycker att hon indirekt arbetar 
mycket med miljön. Den intervjuade tar inte upp miljön som en enskild del eftersom det inte 
finns tid till det vilket gör att miljön istället får genomsyra undervisningen. Lärare A säger: 
”Vi pratar om internationella frågor, och så är det en del i det hela, men jag tror inte att jag har 
en specifik plan för hur jag ska arbeta med hållbar utveckling, det har jag inte.” I samband 
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med detta menar lärare A att det i B- och C kursen i samhällskunskap finns mer utrymme för 
att ha miljön som ett eget avsnitt. 
 
Lärare B 
Lärare B har svårt att definiera eller begripa hållbar utveckling och ser det mera som en 
politisk floskel. För den intervjuade hade det varit bättre att kalla det för miljöproblem och 
hur man ska lösa dem.  
 

Lärare B menar att begreppet UHU inte duger eftersom det inkluderar alldeles för många 
faktorer vilket gör det olösligt samt att inte går att utvärdera. Istället gäller det att fokusera på 
vad hon som lärare kan göra för eleverna och för framtiden. Det är viktigt att eleverna kritiskt 
förhåller sig till det som framkommer i medierna, vad det kan finnas för intressen bakom, och 
att det inom forskningen finns delade meningar. Lärare B nämner: ”Om jag stryker begreppet 
hållbart utveckling, som jag är lite allergisk mot, och fokuserar på vad jag som lärare kan göra 
för eleverna och för framtiden och öppna deras ögon för de visioner som framställs i 
medierna, vara kritiska mot det…” Även viktigt för den intervjuade är att eleverna får fundera 
över sin egen livsstil och ställa detta i relation till det som krävs för att få resurserna att räcka 
till fler. Vad gäller den demokratiska kopplingen till UHU så menar lärare B att det inte bara 
handlar om vikten med medbestämmande och lydnad av majoritetsbeslut, utan även tänka på 
saker som att inte handla kläder från Indien som är tillverkade på ett sådant sätt att folk i detta 
land förstör sin hälsa.  
 

När det gäller tillämpningen menar lärare B att hon pratar mycket med sina elever om hur 
man ska förhålla sig till naturen och hur man ska få den att hålla i flera generationer. Lärare B 
vill få dem att fundera kring områden som t.ex. när oljan tar slut, dubbelmoralen hos politiker 
och vad det är som gör att vi inte vill släppa på våra konsumtionsmönster. I undervisningen 
kan ingå att eleverna pratar med sina föräldrar om energiförbrukningen hemma, att de 
funderar kring hur mycket kläder de har i garderoben och jämför hur detta förhöll sig förr i 
tiden. Lärare B poängterar att syftet med tankeövningarna är att komma fram till faktumet att 
många människor faktiskt vill göra något för miljön men har svårt att göra avkall på sin 
bekvämlighet. Lärare B uttrycker: ”Och man kommer ofta fram till att man vill göra något 
men när det väl kommer till kritan vill man inte göra avkall på sin konsumtion.” Andra 
moment i hennes UHU är att rena vatten, fånga avgaser, studera barkskador på träd, hovra 
plankton, studiebesök samt att diskutera om upp och nedgående kulturer. Lärare B betonar att 
den kursen som hon undervisar i som verkligen kan präglas av miljötänkandet är 
”miljöpolitik”. I denna kurs kan hon ta upp mänskliga drifter och beteende och sätta dem i 
relation till vårt konsumtionsmönster. I kontrast till detta nämner hon A-kursen i naturkunskap 
där det inte finns stora förutsättningar för att få eleverna att sätta sig i mer komplicerade 
resonemang. Den intervjuade säger: ”T.ex. i naturkunskap A när vi pratar om miljöproblemen 
så fattar eleverna i regel ingenting, dock i miljöpolitik då kan man fördjupa sig i det…”. 
 
Lärare C 
Lärare C menar att hållbar utveckling innebär att vi ska ha ett samhälle som håller för 
framtiden, utan att miljön blir förstörd eller att vår hälsa påverkas. Människan ska i denna leva 
i högsta välmåga.  
 
Vad beträffar tolkningen av UHU så uppger lärare C att han ständigt väver in miljöaspekten i 
undervisningen samt att det alltid finns en tanke bakom lektionerna så att eleverna blickar 
framåt och inte bara fokuserar på nuet. Lärare C tycker att undervisningen ska bidra till att 
medvetandegöra hur vårt sätt att leva påverkar miljön och omgivningen och i sin tur på hur vi 
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mår och känner oss. Lärare C säger: ”Man ska bli medveten om hur vårt sätt att leva påverkar 
miljön samt hur vårt konsumtionssystem och produktion påverkar miljön och omgivningen 
och i sin tur på hur vi mår och känner oss…” När det gäller den demokratiska kopplingen så 
menar lärare C att han inte undervisar direkt i demokrati men att han kanske ändå påverkar 
eleverna att utveckla ett demokratiskt sätt att tänka. Kopplingen den intervjuade ser mellan 
demokrati och UHU är att man gemensamt har större inblick i hur allting fungerar, istället för 
om någon skulle sitta och bestämma. Samtidigt skall alla ha en chans att påverka sin egen 
framtid. Även viktigt är att skapa samband mellan ekologiska begrepp och miljöproblem i 
samhället.  
 

I lärare C:s beskrivning av tillämpning av UHU framträder idén att göra eleverna medvetna 
om hur vårt sätt att leva påverkar miljön. Detta kan ske dels genom att eleverna får praktiska 
erfarenheter genom laboratorieexperiment, dels teoretiska genomgångar som t.ex. syftar till 
att studera hur samhället påverkas av en minskning av energitillförseln och beroendet av olika 
energikällor. Det kan även förekomma studiebesök för att bl.a. studera sopförbränning. Lärare 
C nämner: ”Experiment för att skapa förståelse för hur man kan påverka naturen… annars är 
jag ganska teoretisk inställd i min undervisning som består av mycket teorier.” 
 
Lärare D 
Betydelsen som lärare D ger hållbar utveckling är att perspektivet är en utvidgning av ren 
naturkunskap till mänskliga verksamheter. Det är viktigt att i medierna fånga upp det som är 
aktuellt för att koppla det till det som i samhället och ekonomin går emot en hållbar 
utveckling. 
 

Lärare D ser på begreppet UHU från ett geografiskt perspektiv eftersom han undervisar i 
det ämnet och tycker att det är från den synvinkeln som han förstår det bäst. Den intervjuade 
lyfter fram betydelsen av att ge eleven förståelse för klimatet, vår planet och 
kretsloppstänkande även kopplat till ekonomi och samhällskunskap. Denna förståelse ska 
läggas ihop med förståelse för den mänskliga verksamheten, vår livsstil och den västerländska 
ekonomin.  Det är även viktigt med att ta upp aktuella händelser som kommer upp i medierna. 
Det gäller att få med olika perspektiv och inte förenkla. Lärare D säger att ”om man utgår från 
att eleverna får ett slags kretsloppstänkande och förståelse av jorden/naturen, lägger in den 
mänskliga verksamheten och kommer in på vår livsstil, västerlandets ekonomi och allt detta, 
så det blir kontinuerligt att man tar upp artiklar och liknande…” Exempelvis kan det handla 
om att ta problemet med temperaturens höjning och ser om detta enbart beror på mänsklig 
verksamhet. Undervisningen kan även ta upp jämförelser mellan olika sätt att leva, t.ex. 
genom att jämföra det västerländska kulturen med den indianska. Det som lärare D ser som 
den viktiga kopplingen mellan demokrati och UHU är att, eftersom det finns intresse bland 
eleverna för miljöfrågor, ge fler elever möjlighet att vara med och påverka val av ämnesstoff i 
UHU. Detta menar han kan leda till att UHU gynnas. Värdegrundsfrågor, tycker lärare D, är 
väsentliga för UHU. Den intervjuade menar att man inte kan skapa en hållbar utveckling om 
människor har en slit och släng mentalitet.  
 

När det gäller tillämpningen av UHU poängterar lärare D glädjen med att förstå naturen 
och hur allt hänger ihop. Kretslopp är då ett väldigt viktigt begrepp för förståelsen av naturen.  
Den intervjuade menar att det är viktigt att genom konkreta exempel markera logiken med 
kretslopp. I samhällskunskap A tar den intervjuade upp UHU i samband med den 
grundläggande ekonomin och hur vårt samhälle är uppbyggt. I B-kursen så kommer den 
intervjuade in på handel och tullar, hur ett land ska bli rikare men också miljökonsekvenserna 
av det. Sedan inkluderas ideologier för att studera olika sätt att förhålla sig till miljö och 
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ekonomisk utveckling. Eleverna kan även spela rollspel som tar upp miljöaspekten. Den 
intervjuade nämner hans sätt att se på diskussionen: ”Jag är mycket i min undervisning för att 
ge ett exempel på problem, om man nu tar temperaturens höjning, och ser om detta enbart 
beror på mänsklig verksamhet, så att man får ge olika perspektiv, de som säger annat och så 
får man diskutera det i klasserna.” Lärare D påpekar att UHU inte blir ett tema i 
undervisningen utan får istället genomsyra den. Lärare D anser sig vara traditionell i den 
meningen att eleverna först ska lära sig grundläggande fakta för att sedan bitvis knyta ihop det 
på en högre nivå, och därmed få ett helhetsperspektiv. Lärare D menar att UHU är jätteviktigt 
men har inte utvecklat sin undervisning tillräckligt i den riktningen.  
 
 
4.1.2 Svar från rektorsintervjuerna 
På samma sätt som jag har behandlat lärarnas svar tänker jag ta upp rektorernas svar, alltså 
genom att presentera deras utsagor var för sig.   
 

Rektor B ser UHU som ett livs- och samhällsmönster som måste till såtillvida att 
resurserna kan användas på ett sätt som inte medför att de dräneras. För detta ändamål är det 
centralt med kretsloppstänkande och en konsekvent återanvändning av resurserna. När det 
gäller tillämpningen av UHU så är det viktigt att se detta i två steg. Först skall eleven skaffa 
sig ett vetenskapligt förhållningssätt, alltså inte bara tyckande utan använda sig av fakta. 
Rektor B säger: ”Eleven skall ha ett vetenskapligt förhållningssätt, inte tyckande utan fakta 
och därefter tycka och veta hur man vill leva sitt liv, bilda sig en livsstil, fakta kommer 
mycket från samhällskunskapen och naturkunskapen. Medan tillämpning, känslan, attityden 
kan komma in i vilket ämnen som helst.” 
 

För rektor A har samhällsdebatten en stor betydelse för UHU. Den intervjuade menar att 
det inte bara gäller miljöaspekten utan att mycket fokus finns på den sociala aspekten. Hållbar 
utveckling menar hon har stort gehör i debatten vilket påverkar undervisningen i de 
naturvetenskapliga ämnen, som hon ansvarar för. Rektor A säger: ”UHU har ett stort gehör i 
debatten vilket påverkar undervisning i de naturvetenskapliga ämnen, man debatterar och 
tittar mer konkret på det.” Rektor A uppger att UHU har sitt naturliga forum i de 
naturvetenskapliga ämnen, och då litar hon på att lärarna genom övningar och diskussioner 
för att utveckla kritisk tänkande ser till att ungdomarna börjar fundera på dessa frågor. Rektor 
A nämner också betydelsen av att se UHU som ett integrerat perspektiv i undervingen och 
inte som ett ämne i sig.  
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4.2 Styrdokumentens betydelse för lärarens miljöundervisning/UHU 
Detta underavsnitt presenterar den delen av analysens resultat som hör hemma i den andra 
frågeställningen: 
 

Vad har styrdokumenten för betydelse för miljöundervisningen/UHU? 
 

I denna frågeställning ingår de svaren som har att göra med styrdokumentens betydelse för 
lärarna och det stödet som dessa ger dem, samt vad styrdokumenten innebär för de intervjuade 
rektorerna.  
 
 
4.2.1 Svar från lärarintervjuerna 
När det kommer till betydelsen som styrdokumenten har för lärarnas UHU så svarar tre av de 
intervjuade att de inte har någon vidare betydelse. Lärare A och D uttrycker att 
styrdokumenten har en liten betydelse för deras UHU, medan lärare B menar att hon förvisso 
måste foga sig efter styrdokumenten men att de är svårtolkade, luddiga och inte går att 
utvärdera. Lärare C uppger att han inför varje kurs går igenom styrdokumenten för att se om 
hans planering och mål överensstämmer med dem. Lärare C påpekar dock att han inte 
specifikt tittar på målen som avser miljön men att han tittar på helheten och att miljön 
automatiskt kommer med. Något som framkommer av intervjun med lärare D i relation till att 
styrdokumenten har en liten betydelse är att målen måste konkretiseras för att kunna utveckla 
UHU. Den intervjuade menar då att han inte har kommit långt i denna process.  
 

”Jag får ganska lite stöd från styrdokumenten tror jag. Jag gör ingen medveten 
användning av styrdokumenten” (Lärare A). 

 
”Jag måste visserligen foga mig efter styrdokumenten men de är svårtolkade, kan vara 

luddiga och går inte att utvärdera” (Lärare B).  
 

”Jag tittar på styrdokumenten inför varje kurs för att se om mina mål/planering 
överensstämmer med målen i styrdokumenten. Jag tittar mer på allting och inte specifikt på 
miljön. Jag tittar på helheten och då kommer miljömålen även in” (Lärare C).  

 
”Jag har läst igenom dem men det är knappt att någonting har fastnat, än så länge. För 

att de ska betyda någonting så skall man sitta och jobba med dem och konkretisera dem en 
hel del” (Lärare D).  

 
 
4.2.2 Svar från rektorsintervjuerna 
Båda rektorerna ser på styrdokumentens betydelse i relation till det ansvar som ligger inom 
deras tjänst. Vid intervjun med rektor A så framgår det att den intervjuade ser som sitt ansvar 
att se till att integrera UHU till undervisningen så som styrdokumenten bestämmer. Det är 
hennes skyldighet att eleverna får detta perspektiv liksom de andra perspektiven som finns 
med i styrdokumenten. Rektor A betonar att alla perspektiv ska komma med och inte UHU 
specifikt. Rektor B är inne på samma spår när hon uppger att UHU finns med i 
styrdokumenten och att det är hennes uppdrag att eleverna får detta perspektiv. Hon 
poängterar att förutom UHU så finns det andra mål som skall uppnås och att alla dessa inte är 
förhandlingsbara när det gäller att uppnå dem. Däremot menar den intervjuade att man kan 
lägga olika tyngd på målen så som det har skett på hennes skola där man har lagt mycket 
betoning på demokrati.  
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”Om man tittar på texten i styrdokumenten finns UHU med… så det är mitt uppdrag att 
eleverna får det, så är det andra mål också och detta är inte förhandlingsbart. Däremot så 
kan man lägga ned olika tyngd på det och här på denna skolas samhällsprogram har vi 
betonat mycket demokrati…” (Rektor B). 

 
”Det är något som ska integreras. Det är ett perspektiv och mitt ansvar är att se till att 

alla perspektiv integreras, inte minst UHU. Vi har lika mycket ansvar på det område så 
som andra områden, så vi satsar inte specifikt på UHU, utan vi tar ansvar för alla.” (Rektor 
A).  

 
4.3 Förutsättningar för UHU 
Utgångspunkten för detta underavsnitt är den tredje frågeställningen: 
 

Ger styrningen av skolverksamheten läraren de förutsättningar som är 
nödvändiga för att UHU ska integreras i undervisningen? Varför/varför inte? 

 
I denna frågeställning har jag inkluderat de svaren från lärarna som handlade om stödet de 

upplevde att de får från utbildningssystemet, samt intervjusvaren från rektorerna som är 
relaterade till detta stöd. Jag har ansett att även frågan om vad som de intervjuade ser som de 
främsta hindren för UHU passade in i denna frågeställning. Dessa svar ger ju en bild av vilka 
problem som kan finnas för att integrera UHU.  
 
 
4.3.1 Svar från lärarintervjuerna 
Nedan följer fyra områden som hör till denna del, nämligen stöd från styrdokumenten, stöd 
från skolledningen, stöd från utbildning samt de främsta hindren för UHU.  
 
Stöd från styrdokumenten 
Av det som framkom i den förra frågeställningen så har lärarna generellt föga stöd från 
styrdokumenten för att integrera UHU i undervisningen. Endast en av lärarna uppger att 
styrdokumenten har ett direkt stöd till hennes/hans miljöundervisning. Då handlar det om att 
läraren använder styrdokumenten för att se att de egna målen med undervisningen stämmer 
överens med styrdokumentens mål och riktlinjer. 
 
Stöd från skolledningen  
Vid en sammanställning av lärarnas svar går det att se att det hos lärarna A, B och D finns 
åsikten att skolledningen inte ger något stöd för att integrera UHU i undervisningen. När det 
sedan gäller vilket motiv som finns bakom denna uppfattning så framkommer av intervjun 
med lärarna A och B att de uppfattar skolan som stressig och att det inte finns tillräckligt med 
tid. Lärare A uttrycker att ”tillämpningen av UHU kräver att begreppet måste 
medvetandegöras, emellertid är skolverksamheten en stressig tillvaro och tid en ständig 
bristvara”. Lärare B säger att ”de nya områden ges inte tillräckligt med tid för att hinna 
assimileras och då kommer man ingen vart”. Lärare D menar att anledningen till att han inte 
har fått något stöd är att UHU inte varit något centralt för varken skolledningen eller 
kommunen.  
 

Av lärare C:s svar är det svårt att tolka vilket stödd som skolledningen ger honom. Det 
enda som framgår av intervjun är att lärare C skulle önska sig mer pengar till studiebesök för 
att därmed göra undervisningen mer verklighetsförankrad. 
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Lärarna A är även inne på att uttala sig om skolledningens roll för att integrera UHU och 
menar att deras ansvar är stort eftersom det i styrdokumenten finns så mycket som måste 
komma med. Lärarna B och D uttalar sig om faktorer som behövs, och som skolledningen 
skulle kunna hjälpa till med, för att gynna UHU och nämner mer ämnesintegrering, mer 
fortbildning samt omvandling av det kursutformade gymnasiet. Lärare B säger att ” det skulle 
gynna UHU om det fanns mer samarbete mellan ämnen. Detta blir dock inte av eftersom det 
inte finns tid samt för att det kursutformade gymnasiet sätter hinder för det”. Lärare D 
uttrycker: ”Om vi får en helhetssyn på eleverna och integrerar olika ämnen, så kan man hela 
tiden utveckla undervisningen mot UHU”. 
 
Stöd från utbildning 
Överlag har de intervjuade inte fått utbildning i UHU vare sig på högskolan eller genom 
fortbildning. Lärare A och B har visserligen fått en form av utbildning inom detta men anser 
att den inte var tillräckligt. Lärare A säger: ”Jag har varit på några enstaka föreläsningar om 
UHU i samband med fortbildning, men har inte fått någonting ur dessa.” Lärare D säger: 
”Högskoleutbildningen innehöll förvisso miljöaspekter men jag är av den meningen att UHU 
är ett bredare begrepp.”  Två av lärarna, lärare B och C, anser sig dock ha tillräckligt med 
kunskaper inom området. När det gäller lärare B så har dessa kunskaper förvärvats utanför 
skolans verksamhet. Vad beträffar lärare C så är han av den uppfattningen att hans kunskaper 
är tillräckliga i relation till den nivån som hans undervisning ligger på. Jag måste påpeka att 
min tolkning av detta svar är att han har den uppfattningen att han uppfyller målen med UHU.  
 

Lärare A menar att hennes kunskaper inte är tillräckliga för att klargöra begreppet UHU. I 
lärare D:s fall så säger han att fortbildning skulle hjälpa att förbättra hans UHU. Lärare A 
uttrycker: ”Jag saknar nog kunskaper för att kunna klargöra begreppet UHU. Jag har inte en 
speciell strategi eller plan för hur jag ska jobba med det.” Lärare D säger: ”Jag saknar massa 
kunskaper så visst fortbildning, så funkar mina lektioner i relation till UHU”.  
 
Främsta hindren för UHU 
Lärarna A, B och D relaterar de främsta hindren för UHU till det arbetet som det krävs för att 
kunna tillämpa den i den praktiska undervisningen. För lärare A handlar det om att 
medvetandegöra begreppet och ser på tidsbristen som den främsta anledningen till att man 
inte kommit långt i denna process. Lärare B menar att det är nödvändigt att sönderdela 
begreppet i mindre bitar så att det går att arbeta med den samt utvärdera. Lärare D pratar om 
faktorer som ligger i vägen för att utveckla UHU och sådana som måste till. Som faktorer som 
ligger i vägen nämner han bundenheten till lektionssalar som gör att man inte kommer ut i 
naturen tillräckligt ofta och att man bara har en lektion i taget (ty, UHU kräver mer 
kontinuitet). Något som måste till menar han är att lärarna har viljan till att utveckla UHU och 
att det skapas möjligheter till ämnessamarbete.   
 

Lärare C: svar skiljer sig från de andra lärarna. För honom är det stora hindret för UHU att 
inte många elever är bereda att tillämpa de åtgärder som den hållbara utvecklingen kräver. 
Lärare C säger att ”undervisningen är inget hinder, men att tillämpa UHU. Åtgärderna är inte 
populära”.  
 

”Jag tror att det måste medvetandegöras, men överhuvudtaget i skolan så har man så 
fruktansvärt mycket att göra, så jag tror att det är tidsbrist som är den främsta anledningen 
till att vi inte har gjort mer åt UHU” (Lärare A). 
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”Plocka ned det i småbitar så att det går att göra något och att utvärdera det. UHU är ett 
alldeles för stort begrepp” (Lärare B). 
 

”Det handlar mycket om att vi lärare ska vilja utveckla det och inte gå i gamla fotspår. 
Vi är för bundna lektionssalar och kommer inte ut tillräckligt. Det är viktigt att få eleverna 
att förstå men det lyckas man inte om man har en timme i taget. Att inte bara tänka 
ämnesfixerat vilket vi är rätt bra på här på gymnasiet” (Lärare D). 
 

 
4.3.2 Svar från rektorsintervjuer 
Det framgår av båda intervjuerna att UHU inte ges någon prioritering i deras 
gymnasieverksamhet. Rektor B poängterar att hon, trots sitt stora intresse i området, inte kan 
prioritera allt utan måste hålla sig till de lokala och nationella prioriteringarna. Rektor A 
menar att det är hennes ansvar att se till att målen uppfylls men att detta inte innebär att UHU 
har någon prioritet gentemot de andra perspektiven. Båda rektorer hänvisar till kommunens 
verksamhetsplan där man har prioriterat områden; kunskap, demokrati och hälsa. Detta 
medför att de är manade att ha dessa som prioritet och då hamnar UHU nere på listan.  
 

”I utbildningsnämnden har det tagits fram tre specifika områden och hållbar utveckling 
finns inte med, men det betyder inte att vi inte är skyldiga att arbeta med det, de finn ju i de 
nationella styrdokumenten. Vi håller på att arbeta med en arbetsplan just nu men det finns 
ingenting som är särskilt inriktat mot UHU” (Rektor A). 

 
”Halmstad kommun har prioriterat in tre områden, kunskap, demokrati och hälsa, och 

prioriterat bort miljön. Man kan inte prioritera det som nämnden inte gett i uppdrag…man 
kan inte prioritera allt”  (Rektor B).  

 
Båda rektorer bekräftar att UHU har dalat i prioritering de senaste åren vilket medfört att 

UHU inte får resurser för att utvecklas: 
 

”Vi har haft fortbildning om UHU men det var för en 4 år sedan. Vi har fokuserat på 
andra område som betyg och bedömning, genus…” (Rektor A). 

 
”Agenda 21-projektet samt en tjänst på 25 % har tagits bort som ekonomiskt 

förstärkning eftersom det har blivit en lägre målsättning med miljöfrågorna” (Rektor B). 
 

Av båda intervjuerna framgår det att tack vare den låga prioriteringen som UHU har så 
finns det inga planer på att satsa på fortbildning inom detta område. När det gäller vilket 
ansvar rektorn har för att integrera UHU i undervisningen så är de bestämda på att det är deras 
skyldighet att eleverna får vad som står i styrdokumenten, så även UHU. Sedan framgår det 
av svaren att denna skyldighet kompliceras tack vare den prioriteringen av stoff från 
styrdokumenten som görs i det praktiska arbetet (Se citaten i frågeställning två). När det gäller 
system för uppföljning och utvärdering av UHU så framgår det av intervjuerna att det inte 
finns någon konkret sådan på de undersökta skolorna.  
 

När rektorerna ska uttala sig om möjligheten att ge stöd till en engagerad lärare så anser 
båda att de förvisso uppmuntrar ett sådant engagemang men att detta stöd är mer av en 
psykologisk art, t.ex. genom beröm eller genom att se positivt på det. Båda rektorer menar 
dock att det inte finns extra pengar för att uppmuntra sådant engagemang. Rektor A menar 
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även att det måste falla inom normal tidsplanering. Rektor B tror dock att ett sådant 
engagemang kan ge utdelning vid ett lönesamtal.  
 

”Vi motarbetar väldigt sällan, om det faller inom normal tidsplanering och det inte 
kostar oss utöver budgeten” (Rektor A). 
 

”Om lärarna är intresserade i miljöfrågor skall de utveckla det och smitta det på andra, 
och jag uppmuntrar det. De kan åberopa det i sin lönediskussion t.ex., och man kan få 
beröm. Men ekonomiska resurser finns det inte möjlighet till” (rektor B).  

 
Vad beträffar de främsta hindren för UHU så är båda rektorerna av den meningen att dessa 

hinder är relaterade till att det är för många områden/perspektiv som ska prioriteras.  
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5 Resultatanalys 
 
Resultatanalysen utgår ifrån resultatredovisningen. Därmed är detta avsnitt uppdelat i tre 
underavsnitt som var och en följer en av frågeställningarna.  
 
 
5.1 Analys av tolkningen av UHU samt dess tillämpning  
För att göra denna analys mer komplett har jag valt att relatera lärarnas svar till begreppet 
UHU som det definieras i litteraturen. Rektorernas svar väljer jag att analysera genom en 
jämförelse med lärarnas svar.  
 
 
5.1.1 Hur tolkar och tillämpar läraren perspektivet UHU? 
Rent allmänt anser jag att samtliga lärare som jag har intervjuat inkluderar miljön i sin 
undervisning och ser på detta ämne med allvar. Det som dock är intressant i denna analys är 
huruvida lärarnas tolkning och tillämpning av miljöundervisning är förenlig med de 
kriterierna som jag har valt för definitionen av UHU. Jag måste poängtera att jag i de svar 
som jag har fått ser vissa svårigheter med att tolka det som lärarna uttrycker i relation till 
perspektivet UHU och dess tillämpning. Detta ser jag som en naturlig effekt av den höga 
graden av komplexitet i perspektivet UHU. Med detta i åtanke har jag därför varit försiktig 
med mina tolkningar och belyser endast sådant som är direkt framträdande. Jag har även valt 
att förenkla min analys genom att ha en helhetsbild av tolkningen och tillämpningen av UHU, 
istället för att se de var för sig.  
 

Något som framträder från lärarintervjuerna är att lärare B och lärare D har en mer 
utvecklad idé av UHU både vad beträffar tolkning samt tillämpning. Deras svar visar också 
tecken på att de har integrerat flera av faktorerna som karakteriserar UHU. Det är svårt att 
utifrån lärare A:s svar föra ett vidare resonemang om hennes tolkning och tillämpning 
eftersom det inte framträder en givande bild av hur hon förehåller sig till UHU. Lärare A 
menar själv att hon inte har en medveten plan med UHU. Detta tror jag avspeglar sig i hennes 
svar, vilket i sin tur ger mig föga underlag för att relatera hennes undervisning till kriterierna 
för UHU. Lärare C framträder också i mindre utsträckning än lärare B och D.  
 

Något som är värt att ta upp ifråga om variationen på utsagorna är om det finns någon 
skillnad mellan lärare som har samhällskunskap som undervisningsämne och lärare som har 
naturkunskap.  Så som jag redan har visat så har undervisningsämnet ingen betydelse när det 
gäller hur utvecklad tolkningen av UHU är. Lärarna B och D, som har de mest utvecklade 
tolkningarna, undervisar i naturkunskap respektive samhällskunskap. Den enda märkbara 
skillnaden mellan dessa två typer av lärare är graden av användning av det samhälleliga 
respektive naturorienterade perspektivet de tillämpar. Lärare B och C som undervisar i 
naturkunskap använder överlag mer termer och begrepp som är bundna till det 
naturvetenskapliga perspektivet. Lärare A och D pratar mer i termer som är 
samhällsvetenskapliga till sin natur. Jag måste dock komplettera denna sista reflektion med att 
betona att lärare B och D, som har en mer utvecklad tolkning av UHU, i större utsträckning än 
de andra lärarna använder inte endast termer inom sitt vetenskapliga område, men är bekanta 
med de samhällsvetenskapliga termerna respektive de naturvetenskapliga. Utifrån detta ligger 
det nära till hands att anta att dessa lärares tolkningar av UHU ligger mer i linje med det 
vidgade perspektivet av hållbar utveckling, alltså det perspektivet som omfattar ekologiska, 
ekologiska och sociala faktorer för att förstå problematiken (SOU, 2004, s. 33).  
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Jag måste till det nyss behandlade tillägga att det överlag tycks vara så att de lärarna som 
undervisar i naturkunskap har en viss fördel när de ska närma sig definitionen UHU. Deras 
naturvetenskapliga kunskaper tycks ge dem en mer konkret grund att stödja sitt resonemang 
på. Detta märks när man tittar på utsagorna hos lärare A och C. Lärare A kommer inte riktigt 
åt vad det hon vill ha sagt och nämner att hon saknar medvetenhet om begreppet UHU. Lärare 
C kan, framförallt i sin uppfattning om tillämpningen av UHU, komma in på sådant som har 
en direkt anknytning till miljön eftersom naturkunskapen just har en sådan anknytning. Detta 
syns även när man betraktar lärare D:s utsaga. Lärare D hittar nämligen stöd i sin tolkning av 
UHU när han kan relatera den till ett geografiskt perspektiv som närmar sig det 
naturvetenskapliga arbetsfältet. 
 

När det gäller begreppet hållbar utveckling så framgår det av intervjun att uppfattningarna 
liknar definitionen som har utvecklats i samband med Bruntlandrapporten2, med undantag för 
lärare B. Lärare B tycks mera vara inne på en kritik mot själva begreppet, vilket återkommer 
när hon svarar angående perspektivet UHU. Den mer vidgade innebörden av hållbar 
utveckling, där de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna framgår, känns igen enbart 
i lärare D:s uppfattning. Det som är noterbart är att lärare D ser hållbar utveckling från ett 
undervisningsperspektiv. Just de tre aspekterna skriver Sandell, Öhman och Östman (2005) 
avspeglar det sättet på hur UHU relaterar miljöproblemen till hela samhällsutvecklingen 
(Sandell, Öhman och Östman 2005, s. 155ff). Med undantag för lärare A går det att se att de 
tre aspekterna är närvarande i lärarnas beskrivning av UHU. Dock tolkar jag svaren som om 
dessa aspekter inte utgör en konkret och medveten utgångspunkt för att beskriva perspektivet 
UHU och dess tillämpning. Dessa lärare verkar ha sitt eget sätt att integrera aspekterna på. 
Det kan exempelvis handla om att koppla vårt sätt att leva med miljöproblematiken, eller att 
se samband mellan ekologiska kretslopp och mänskliga verksamheter.  

 
Av de lärarna jag har intervjuat är det lärare B som tar fasta på UHU i relation till den 

värdekonflikten som finns inneboende i perspektivet. Begreppet hållbar utveckling handlar ju 
om att skapa ett gott samhälle, där människor kan ha en god livskvalitet och hälsa. Samtidigt 
råder det delade meningar om vad det ”goda samhället” innebär. Inte heller kan vetenskapen 
visa en entydig bild av problematiken (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 13ff). Denna 
syn har fångats upp i perspektivet UHU (Sandell, Öhman och Östman 2005, s. 155ff). 

 
En annan sak som jag velat belysa i intervjusvaren är det sättet på hur lärarna förhåller sig 

till motivationen och handlingskompetensen i sin miljöundervisning. I förhållande till UHU 
betonas verklighetsförankring, diskussion och ansvarstagande som ett sätt att ge eleven 
motivationen. Detta gäller också för handlingskompetensen som skall ge eleven möjligheten 
att kunna konkret göra saker för att bidra till det hållbara samhället (SOU, 2004, s. 59ff).  
 

Det som jag har funnit i intervjuerna som tar upp dessa faktorer är det som följer. I lärare 
B:s svar tycker jag mig finna mycket som ger undervisningen en verklig prägel. Lärare B är 
kreativ när det gäller att relatera UHU till det rådande samhället. Hon använder konkreta 
exempel hämtade från vardagen där eleven kan känna igen sig. Lärare C betonar kopplingen 
mellan vårt sätt att leva och hur detta påverkar miljön. Lärare D har denna koppling i form av 
att eleverna skall förstå naturen och dess kretsloppsmekanism i samband med den mänskliga 
verksamheten och vårt sätt att leva. Diskussionen tycker jag endast är betonat i lärare D:s svar 
medan ansvartagandet inte förekommer hos någon. När det gäller handlingskompetensen 
tycker jag att endast lärare B är inne i dess spår. Exempelvis uppger den intervjuade att 
                                                
2 Definitionen lyder som följande: ”En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov” (Skolverket, 2002, s. 29). 
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tankeövningarna skall få eleven att resonera över varför individen inte gör något åt 
miljöproblemen även om det har en inneboende önskan om att göra det.  
  

Av resultatredovisningen tycks det framgå att UHU inte har fått genomslag i de intervjuade 
lärarnas tolkning och tillämpning av miljöundervisningen. Framförallt är det den 
demokratiska aspekten av UHU som inte framträder i undervisningen. Sandell, Öhman och 
Östman (2005) skriver att i och med att fokus läggs på konflikter mellan mänskliga intressen 
samt att UHU innefattar hela samhällsutvecklingen så blir de demokratiska processerna 
centrala. Man eftersträvar ett pluralistiskt förhållningssätt där alla de olika värderingarna och 
åsikterna är lika relevanta att lyfta upp (Sandell, Öhman och Östman 2005, s. 163ff). Vidare 
skriver dessa författare att en annan viktig del i traditionen UHU är att läraren och eleverna 
tillsammans väljer innehåll som ska användas i undervisningen. Det är då viktigt att inte ha ett 
förutbestämt rättesnöre (Sandell, Öhman och Östman 2005, s. 173ff). Lärare D är förvisso 
inne på tanken att UHU gynnas av att låta eleverna bestämma över undervisningens innehåll. 
Dock går det inte se att detta har fått genomslag i lärare D:s tillämpning av UHU. Lärare C ser 
UHU i relation till demokrati som att låta så många som möjligt få sin röst hörd. Dock 
framgår det inte att denna idé har fått genomslag i hans undervisning. Något som hör till UHU 
är att det, tack vare dess pluralistiska karaktär, ska bidra till att ge eleverna möjligheten att 
aktivt och kritiskt förhålla sig till olika alternativ och ta egen ställning (Sandell, Öhman och 
Östman 2005, s. 155ff). Lärarna B och C betonar det kritiska ställningstagandet i perspektivet 
UHU och lärare D använder sig av diskussionen för att lyfta upp olika perspektiv. Men i och 
med att de intervjuade lärare inte tillämpar de demokratiska processerna i sin 
miljöundervisning är det svårt för mig att se att de skulle möjliggöra för eleven att aktivt och 
kritiskt förhålla sig till olika alternativ, på det sättet som definitionen UHU menar.   
 

Om jag jämför mina resultat med tidigare kartläggningar är det två faktorer som 
samstämmer. För det första att UHU inte har fått genombrott i den svenska skolan 
(Skolverket, 2001, s. 37ff). För det andra att elevens möjlighet att kunna utöva inflytande över 
sin utbildning är begränsad (SOU, 2004, s. 89ff). 
 
 
5.1.2 Hur tolkar rektorerna UHU? 
Svaren från rektorerna har jag valt att analysera genom att relatera dessa till lärarnas svar. 
Rektorerna är till skillnad från lärarna inte ansvariga för den direkta tillämpningen av 
undervisningen utan har en annan ansvarroll för att praktiskt integrera UHU. 
Naturvårdsverket (1999) ser rektorerna som nyckelaktörer för ändamålet (Naturvårdsverket, 
1999, s. 10). Hallerström (2006) skriver att rektorn är ansvarig för att utveckla 
undervisningen, leda det pedagogiska arbetet, att mål och riktlinjer uppnås (Hallerström, 
2006, s. 18f). I de svar som rektorerna gett så känns denna ansvarsförpliktelse igen. 
Rektorernas syn gentemot UHU står i relation till deras ansvarsroll i den bemärkelse att de 
kopplar UHU till hur den kommer till uttryck i undervisningen. Rektor A nämner 
samhällsdebatten och hur denna fångas upp i miljöundervisningen. Rektor B ger sin syn över 
hur kunskapen skall uppnås inom UHU. Båda rektorer kommer in på vad eleven skall uppnå 
med UHU. Rektor A nämner att eleverna genom kritiskt tänkande skall fundera på frågorna 
som avspeglar sig i samhällsdebatten. Rektor B menar att utifrån faktakunskap skall eleven 
fundera kring sin livsstil. Deras svar är inte lika utförliga som lärarnas vilket kan bero på att 
de inte ansvarar för den praktiska undervisningen.   
 

Jag tycker samtidigt att rektor B:s svar liknar lärarnas svar i den meningen att hon 
uttrycker idén med samhället i behov av att se över sitt sätt att fungera. Rektor A uttrycker 
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inte direkt denna idé men betonar samhällsdebatten som en drivande kraft för 
miljöundervisningen.  En annan faktor som är gemensamt för lärarnas och rektorernas svar är 
graden av individualitet som finns i de olika tolkningarna av UHU. Dessa tolkningar har en 
stor variation. Detta tror jag avspeglar den komplexiteten som finns i begreppet UHU.  
 

Sammanfattningsvis kan jag säga att rektorernas ansvarsroll känns igen i det som har 
framkommit av intervjuerna i relation till uppfattningen av UHU. Det framkommer av 
intervjuerna att de ser på tillämpningen av UHU som en del utav deras ansvar vad gäller att 
implementera styrdokumenten.  
 
 
5.2 Analys av styrdokumentens betydelse för miljöundervisningen/UHU 
Det framgår av intervjusvaren att styrdokumenten inte har större betydelse för lärarnas 
UHU/miljöundervisning, samt vilket stöd dessa ger dem (utom i vis mån för lärare C). För 
lärare B och D framgår det att de upplever styrdokumenten som komplexa. Det blir aktuellt 
att fråga sig vad styrdokumenten formellt betyder i och med att de inte har särskild betydelse 
för tre av de intervjuade lärarnas miljöundervisning. Skolverket (2001) skriver att skollagen 
tillsammans med läroplanen styr skolans verksamhet (Skolverket, 2001, s. 8f). Detta skulle 
innebära att lärarna som jag har intervjuat ska tolka sin professionella uppgift utifrån dessa. 
Jag kan därmed närma mig tanken att hos tre av de lärarna som jag har intervjuat så fungerar 
inte läroplanens styrande funktion.  
 

SOU (2004) pekar på svårigheter med att tolka UHU i styrdokumenten och menar att de 
olika områden som har betydelse för UHU inte integreras till varandra tillräckligt. SOU 
(2004) menar även att verkställaren inte alltid förstår eller kan förverkliga intentionerna hos 
beslutsfattaren. Även stoffträngseln gör att styrdokumentens förmåga att styra minskar (SOU, 
2004, s. 127ff). Detta framgår av lärare B:s svar som pekar på svårigheter med tolkning och 
utvärdering av läroplanens mål. Lärare D pekar på behovet av att arbeta konkret med målen 
för att göra dem användbara.  
 

Rektor A och B väljer att se styrdokumentens betydelse för UHU ur ett ansvarsperspektiv, 
närmare bestämt det ansvar som styrdokumenten innebär för deras tjänsteutövning. Det är 
deras skyldighet att eleverna får vad som står i styrdokumenten, så även UHU. Sedan framgår 
det av svaren att denna skyldighet kompliceras tack vare den prioriteringen av stoff från 
styrdokumenten som görs i det praktiska arbetet. Axiö (2000) skriver att i och med systemet 
med målstyrning skall verksamheten ledas så att målen uppfylls. Rektorn skall leda den 
pedagogiska verksamheten och dess roll som chef för lärarna har blivit tydligare. Dock är det 
ett komplext och mångfacetterat uppdrag (Axiö, 2000, s. 11f). Detta med uppdragets 
komplexitet tycker jag märks i rektorernas svar när de uttalar sig om deras skyldighet att 
fånga upp alla de punkterna som finns med i styrdokumenten. Jag tolkar därmed dessa svar 
som att det ingår i rektorernas arbete att göra sitt bästa för att, så som deras tjänsteansvar 
kräver, uppfylla de målen för UHU som finns angivna i styrdokumenten. Dock kan detta 
arbete kompliceras av att det inte bara är UHU:s mål som skall uppfyllas.  
 

SOU (2004) skriver att i systemet med målstyrning ska rektorn och lärarna bryta ned de 
bestämda målen och göra dem konkreta. På denna nivå finns det stor frihet till att forma 
verksamheten (SOU, 2004, s. 117f). Inget i min undersökning tyder på att konkretiseringen av 
målen med UHU har gjorts på de undersökta skolorna vilket kan ha bidragit till att lärarna 
tillsätter styrdokumenten så liten betydelse.  
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5.3 Analys av förutsättningarna för UHU 
Vid denna del av resultatanalysen har jag tagit vikt vid två faktorer. För det första har jag 
utifrån lärarnas svar velat se hur dessa ser på det stödet som de erhåller från styrdokumenten, 
skolledningen, eller genom utbildning/fortbildning för att kunna integrera UHU. För det andra 
har jag velat se, utifrån rektorernas svar, det stödet som skolledningen faktiskt ger till lärarnas 
så att de kan integrera UHU. Det är meningen att jag i denna analys ska komma fram till det 
stödet som lärarna får eller saknar och resonera kring om styrningssystemet ger dem 
förutsättningarna för att integrera UHU. Jag har även tittat på de främsta hindren för att 
integrera UHU så som lärarna och rektorerna uppfattar dem. Uppfattningarna om de främsta 
hindren tjänar som ett pekfinger för att resonera kring vilka förutsättningar som saknas för att 
integrera UHU.  
 

Det framgår av lärarnas svar att de överlag upplever stödet från styrdokumenten och 
skolledningen som liten. De uppfattningarna som kommer upp till ytan i relation till det svaga 
stödet från skolledningen är bristen på tid och att UHU inte prioriteras. Samtidigt finns åsikter 
om att UHU kräver mer ämnesintegrering, mer fortbildning och omvandling av det 
kursutformade gymnasiet, åtgärder som till synes kräver skolledningens stöd. Bilden av att 
UHU kräver mer av skolledningens uppmärksamhet bekräftas när lärarna uttrycker sig 
angående de främsta hindren för UHU. Bland dessa hinder utmärks behovet att arbeta med 
målen för UHU och konkretisera dem, mer ämnesintegrering och mindre bundenhet vid 
lektionssalar. Jag tycker därmed att mina resultat visar att det finns behov för mer stöd från 
skolledningen för att integrera UHU. När det gäller deras utbildning i relation till UHU är 
bilden inte lika tydlig. Även om lärarna överlag säger sig sakna utbildning i relation till UHU 
så är två av dem av den meningen att de inte tycker sig sakna kunskaper. Av detta kan jag dra 
slutsatsen att lärarna överlag inte har fått utbildning i UHU och att två av dessa tycker sig 
sakna tillräckligt med kunskaper.  

 
Denna bild överensstämmer bra med Skolverkets kartläggning 2001. I denna skrivs att 

UHU inte fått genomslag i den svenska skolan och att lärare upplever att detta kan bero på 
exempelvis att myndigheter och skolledningen ger miljön låg prioritet, att komplexiteten i 
miljöfrågorna har ökat, att skolan upplever en alltmer pressad situation genom sociala 
problem samt att organisationen inte ger pedagogiskt ledning. Nära hälften av alla lärare som 
bedriver miljöundervisning gör det utan lämplig utbildning. Vidare är det är endast ett fåtal 
lärare som upplever att de får stöd av styrdokumenten eller i organisationen (Skolverket, 
2001, s. 37ff). 
 

Även de premisserna som Myndigheten för skolutveckling (2004) har tagit fram för att 
integrera UHU är intressanta att förhålla till dessa resultat. Bland annat nämns att rektorns 
stöd till förändringsarbetet på skolan är en förutsättning för att integrera UHU. Det gäller att 
se över om det finns tid och resurser avsatta för arbetet samt om det finns praktiska rutiner 
som fungerar. Det är även viktigt att arbeta med att göra resultatet av UHU mätbart. Detta kan 
ske genom att identifiera indikatorer för hur arbete har utvecklats eller hitta metoder för att 
dokumentera processen (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 106f). Frågan är om dessa 
premisser existerar på de undersökta skolorna. Utifrån lärarnas svar tycker jag att det går att 
se en bild där UHU inte får tillräckligt med stöd. Det blir därmed intressant att analysera 
skolledningens perspektiv på stödet till integreringen av UHU. 

 
Hallerström (2006) skriver att det decentraliserade systemet med mål- och resultatstyrning 

ger rektorn ett stort ansvar att nå upp till de bestämda målen. Rektorn är ansvarig för att leda 
den pedagogiska verksamheten och utveckla utbildningen. Rektorn ska även upprätta en lokal 
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arbetsplan samt följa upp och utvärdera undervisningens resultat så att de är förenliga med de 
nationella målen (Hallerström, 2006, s. 18f). I mina intervjuer framgår det att rektorerna är 
medvetna om detta ansvar, samtidigt framgår det att åtgärderna som tillämpas för att uppnå 
målen med UHU inte är tillräckliga. Detta menar rektorerna har att göra med prioriteringar, 
och UHU är inte ett prioriterat område.  
 

Enligt SOU (2004) så har styrningssystemet problem p.g.a. att verkställaren inte har kunnat 
förverkliga beslutsfattarens intentioner, samt att styrdokumenten innehåller alldeles för 
mycket. Detta medför att styrkraften blir begränsad eller missriktad (SOU, 2004, s. 129). I 
min undersökning så tycker jag att styrningssystemet inte lyckats med intentionerna med 
UHU. Rektorerna i min undersökning är på sätt och vis bakbundna när det gäller att integrera 
UHU. Å ena sidan har de ett komplicerat område som figurerar i styrdokumenten och som ska 
förverkligas. Å andra sidan har dessa rektorer inte möjlighet att ge UHU den satsningen som 
området kräver, vilket framhävs av den nedmonteringen av krafttag mot UHU som på 
kommunnivå har skett. I och med att den kommunala verksamhetsplanen inte prioriterat UHU 
så finns det knappt med möjligheter för en UHU satsning. Detta vittnar rektorerna om.  
 

Min slutsats för den tredje frågeställningen är att det finns behov av att skolledningen tar 
en extra satsning på UHU. Men i och med att UHU inte är ett prioriterat område i den 
kommunala verksamhetsplanen så har skolledningen små möjligheter att kunna skapa de 
förutsättningarna som krävs för att integrera UHU.  
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6 Sammanfattande slutsatser  
 
Med detta avsnitt vill jag knyta an till resultatanalysen genom att ta fasta på de faktorerna som 
är mest framträdande. Jag kommer att utgå från arbetets frågeställningar med avsikt att 
besvara dem. Syftet med detta är att föra ett resonemang kring resultaten som ger ett 
helhetsperspektiv. I detta avsnitt vill jag även reflektera kring arbetets tillförlitlighet. Avsnittet 
avlutas med förslag till vidare forskning inom detta arbetsfält.  
 

Det som resultaten visar i min första frågeställning är en komplicerad bild av lärarnas 
tolkning och tillämpning av UHU. Det visar sig att tolkningen av UHU och uppfattningen av 
dess tillämpning uttrycker sig på många sätt och vis, och är alltså väldigt individuell till sin 
natur. Det som framgår av de varierande utsagorna är att det finns en stor variation mellan hur 
lärarna tycks ha utvecklat sin undervisning mot UHU. Vid en jämförelse med den teoretiska 
definitionen av UHU så har jag kommit fram till att ingen av lärarna tillmötesgår kriterierna 
så att man kan prata om att de verkligen bedriver UHU. Det som direkt stödjer detta är att de 
demokratiska processerna som är en förutsättning för UHU saknas i samtliga lärares utsagor. 
Å andra sidan kan jag också påstå att två av lärarna (lära B och D) har med ganska många av 
kriterierna för UHU i sin undervisning men att de framförallt saknar de demokratiska 
processerna. Jag kan också konstatera att alla de intervjuade lärarna bedriver någon form utav 
miljöundervisning. Jag tror också att det har någon betydelse om en lärare undervisar i 
naturkunskap eller samhällskunskap. Naturkunskapen i större utsträckning än 
samhällskunskapen ger nämligen läraren en naturlig koppling till UHU. Naturkunskapsläraren 
tycks ha en fördel med förståelsen av UHU i och med att naturkunskapen har den ekologiska 
förståelsen som något centralt i ämnesområdet, vilket i sin tur är centralt för förståelsen av 
miljöproblematiken. I jämförelse tycks samhällskunskapsläraren förfoga över ett 
kunskapsperspektiv som är mer abstrakt i relation till UHU och därför svårare att få grepp om.  
 

Rektorernas tolkning av UHU är inte alls lika utförlig som lärarnas och är kopplat till det 
ansvaret som rektorerna har vad beträffar att förverkliga intentionerna med styrdokumenten. 
Deras svar tycks tona fram en bild av skolchefen som är insatt i vad UHU innebär i relation 
till hur det ska kunna omsättas i den praktiska undervisningen.  
 

Generellt för både de intervjuade lärarna och rektorerna så är miljöundervisningen och 
begreppet UHU aktuella i deras tankar.  
 

I den andra frågeställningen är resultaten mer entydiga. Det visar sig nämligen att 
styrdokumenten inte har någon större betydelse för de intervjuade lärarna. Åsikter om att 
styrdokumenten är svårtolkade och att de behöver en konkretisering lyfts fram. En intressant 
fråga i samband med detta är vad som kan ligga till grund för att styrdokumenten spelar en så 
liten roll för lärarnas miljöundervisning. Vad jag utifrån mina resultat kan peka på är att 
begreppet UHU är väldigt komplicerat att förstå, vilket visar den första frågeställningen. Detta 
i förhållande till att de intervjuade lärarna inte arbetat medvetet med att konkretisera och 
medvetandegöra målen i styrdokumenten kan ha lett till att styrdokumenten inte är ett 
användbart verktyg. Exempelvis så lyfter två av lärarna fram åsikten om att det största hindret 
för UHU är att man inte arbetar med begreppet och målen för UHU. Det kan även finnas en 
allmän ovilja till att ha styrdokumenten som underlag för undervisningen generellt, vilket då 
även påverkar UHU. Detta kan jag tyvärr inte uttala mig om eftersom jag saknar underlag till 
det. Desto större betydelse har styrdokumenten för rektorerna i undersökningen. Dessa tycks 
betrakta styrdokumenten utifrån det ansvar som är kopplat till deras arbete som rektorer. De 
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ska med andra ord ansvara för att mål och riktlinjerna för UHU följs inom deras 
verksamhetsområden.  
 

I den tredje frågeställningen visar resultaten en tydlig bild av de förutsättningarna som 
styrningssystemet ger UHU och varför den gör det. Lärarnas svar bekräftar att varken 
styrdokumenten eller skolledningen ger dem stöd i relation till UHU. När det kommer till 
utbildning är denna bild inte lika entydig. Samtliga lärare saknar utbildning i UHU men två av 
dem menar att de har tillräckligt med kunskaper. Jag drar trots detta slutsatsen att lärarna 
saknar stöd för att förverkliga UHU. Resultaten från rektorsintervjuerna bekräftar denna 
slutsats i och med att de så tydligt betonar den låga prioriteringen som UHU har i deras 
skolverksamheter. Det framgår av rektorsintervjuerna att de har ett ansvar att se till att målen 
med UHU uppnås. Detta blir emellertid svårt i verkligheten eftersom UHU endast är ett 
perspektiv av många andra perspektiv i de nationella styrdokumenten, och som dessutom inte 
är prioriterat i de lokala styrdokumenten. UHU ges därmed inte de förutsättningar som 
behövs.  
 

En slutsats som är relaterad till samtliga frågeställningar är behovet av att prioritera UHU 
såtillvida att den finns med i de lokala styrdokumenten. Från lärarnas perspektiv finns det 
tecken på att det finns behov till stöd för att integrera UHU. Det handlar bland annat om 
utbildning/fortbildning, strukturering/konkretisering av UHU i styrdokumenten, samt 
ämnesöverskridande samarbete. Rektorerna å andra sidan har svårt att kunna göra en 
tillräcklig satsning på UHU eftersom det inte finns som ett prioriterat mål i den kommunala 
verksamhetsplanen. Samtidigt måste man förhålla dessa fakta till komplexiteten i perspektivet 
UHU. Detta perspektiv ter sig som svårt att tolka och omvandla till praktisk tillämpning vilket 
får mig att dra slutsatsen att det kräver en fokuserad satsning. De förhållanden som råder för 
tillfället anser jag inte vara tillräckliga för detta ändamål.  
 

När det gäller tillförlitligheten av resultaten så är jag främst fundersam om jag har kunnat 
använda mina intervjuguider på ett objektivt sätt, så till vida att en annan intervjuare hade 
kunnat få fram samma svar. Jag måste säga att jag inte är någon van intervjuare och kan 
därför inte heller vara säker på att jag inte har styrt mina intervjupersoner till att ge mig en 
viss typ av svar. I och med att jag har utgått från att UHU är ett komplicerat begrepp kan jag 
möjligtvis ha styrt mina intervjupersoner till att bekräfta denna förförståelse. Jag ser även 
möjliga brister i resultatanalysen, nämligen i den första frågeställningen. Jag har i denna 
behövt tolka och tyda de svaren som lärarna har gett mig om hur de tolkar och tillämpar 
UHU. Deras svar har jag dock ibland bedömt som svåra att ställa i relation till definitionen av 
UHU. Samtidigt innebär en tolkning av andras uppfattningar en risk att man inte lyckas med 
att fånga vad som verkligen döljer sig bakom orden. Jag har förvisso lyckats skapa en bild av 
hur lärare tolkar och tillämpar UHU genom att tillämpa kvalitativa intervjuer. Emellertid hade 
alternativet till den tillämpade analysmetoden varit att genomföra observationer för att 
kartlägga huruvida UHU kommer till uttryck i klassrummet. Med denna metod hade jag 
kunnat mäta direkt tillämpningen av UHU, utan att denna genomgått en tolkning av läraren. 
Dock finns det ett problem i samband med observationsmetoden, nämligen att lärarna skulle 
kunna anpassa sin undervisning till studiet. Detta kan kringgås genom att göra studiets syfte 
okänt för lärarna.  
 

Jag måste påpeka att detta arbete inte skall generaliseras till att gälla för den svenska 
gymnasieskolan. De resultaten jag har fått fram ger en bild av UHU för de skolorna och de 
lärarna jag valt att analysera. Men självklart bör detta arbete generera funderingar om den 
nationella satsningen för att integrera UHU.  



 39 

Som framtida forskningsförslag ser jag tre områden som jag själv berört men som jag 
tyvärr inte kunnat fördjupa mig i. För det första så hade det varit intressant att studera hur 
läraren förser sig med kunskaper om UHU, hur de går tillväga för att skaffa sig den 
kunskapen som de använder i sin miljöundervisning. För det andra hade det varit nyttigt att 
göra en omfattande kartläggning över hur tillämpningen av UHU ser ut i klassrummet. Detta 
skulle kunna göras genom en ambitiös analys som utgår från observationsmetoden. En sådan 
analys kan exempelvis genomföras med hjälp av ett specifikt observationsschema som tar 
vara på de kriterierna som karakteriserar UHU. För det tredje så är det aktuellt med forskning 
som belyser hur lärarutbildningen ger de framtida lärarna kunskaper i UHU. Intressant i en 
sådan forskning är att se hur lärarutbildningen bidrar med den kunskapen som behövs för att 
UHU skall kunna integreras i skolundervisningen.  
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Intervjuguide (Lärarintervjuer) 
 
Personliga uppgifter: 
Hur gammal är du/hur länge har du arbetat som lärare? 
Vad har du för utbildning/vilka ämnen undervisar du i? 
 
Förståelse för begreppet UHU: 
Hur tolkar du innebörden av hållbar utveckling? 
Vad innebär UHU för dig? 
Gör du någon skillnad på miljöundervisning och UHU? 
Ser du någon koppling mellan miljöundervisning/UHU och undervisning om demokrati? 

Genus/mångfald/värdegrundsfrågor/fysisk aktivitet? 
 
Vad har styrdokumenten för betydelse för din ”miljöundervisning”? 
 
Tillämpning av UHU: 
Hur behandlar du ”miljö”/UHU (undervisning av hållbar utveckling) i din undervisning?  

- Hur ser du på mål/innehåll/metod för denna undervisning? 
- Hur viktig är ”miljöperspektivet” i din undervisning? 
 

Hur förhåller sig din miljöundervisning till de ekologiska/ekonomiska/sociala perspektiven? 
 
Utbildning/kunskaper 
Har UHU funnits med i din utbildning/fortbildning? 
Tycker du att du vet tillräckligt inom detta område?/saknar du kunskaper? 
 
Hinder/stödd/möjligheter: 
Vilket stödd får du från skolledningen/kommunen (för att integrera UHU i din undervisning)?  
 (Lokal arbetsplan/miljöplan?). 
Hur mycket stödd hämtar du från styrdokumenten?  
 (läroplan/kursplan?).  
Vilket stödd får du från kolleger?  
Tillgång till litteratur? (läroböcker/fortbildningslitteratur). 
 
Vilka är de främsta hindren för att utveckla tillämpningen av UHU? 
 
Framtid: 
På vilket sätt skulle du vilja utveckla din miljöundervisning/UHU? 

- Vad krävs för detta? 
- Hur ser du på framtiden vad gäller UHU? 
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Intervjuguide till rektorerna 
 
 
Personliga uppgifter; 
Ålder? 
Vilka program tjänstgör du som skolledare för? 
Hur många år har du tjänstgjort som skolledare på nuvarande skola?/totalt? 
Utbildning/professionell bakgrund? 
 
Begreppet/perspektivet UHU (Tolkning): 
Hur tolkar du innebörden av hållbar utveckling/UHU? 
Vilken betydelse har UHU för ditt ansvarsområde?  
Vad har styrdokumenten för betydelse för tolkningen av tillämpningen av UHU? 
 
Vilken/vilka åtgärder anser du viktigast för att befrämja utvecklingen av 
miljöundervisningen? 
 
Ansvar för tillämpning av UHU: 
Hur mycket ansvar har/tar ledningen för att målen om UHU skall uppnås? 

- Vilken prioritet har UHU, jämfört med andra områden? 
- Vilken betydelse har skollagen och läroplanen för ert ansvarstagande?  

Hur mycket är det upp till läraren själv att bestämma över UHU, och hur mycket press har de 
från ledningen? 
Hur ser du på kommunens ansvar för att uppnå målen med UHU? 
Är ditt personliga intresse för detta område avgörande för hur mycket utrymme det får? 
 - är tillämpning av UHU beroende av personligt engagemang från ledningens 
sida? 
 
Åtgärder för tillämpning a UHU: 
Finns det utarbetade ”lokala” styrdokument som tar upp miljön? 

- I så fall hur mycket inverkan har dessa? 
 (Kommunal miljöplan/skolplan, lokal arbetsplan).  

Vad finns det för konkreta åtgärder för att uppnå målen med UHU? 
- Vad för stöd kan läraren räkna med?  

T.ex. om en lärare är väldigt engagerad (eldsjälar), hur mycket stödd kan hon/han 
räkna med? 

 Eller om en lärare inte alls tar hänsyn till målen med UHU, vad händer? 
- Har skolan miljöanpassats? 

Ingår fortbildning i miljö i fortbildningsplanen?/är detta en prioriteringsfråga? 
Finns det något system för uppföljning och utvärdering av UHU? 
 
Långsiktig utvecklingsarbetet kontra lösning av omedelbara problem? 
 
Framtiden: 
Vilka är de främsta hindren för att utveckla tillämpningen av UHU?  

(Från   skolledningsperspektivet). 
Finns det planer på att satsa just på UHU i framtiden? 
Hur ser du på den framtida utvecklingen av UHU? 
 


