
FORSKNINGSCIRKELN IMPLEMENTERING AV HÅLLBAR UTVECKLING I UPPSALAS GYMNASIESKOLOR 

 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 

de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara 

och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Antaget av samtliga FN:s medlemsländer 2015 och skall vara uppfyllda 2030. 

 

God utbildning för alla utgör ett eget mål i Agenda 2030 (Mål 4) och utbildning är avgörande 

även för att uppfylla de andra målen. Ambitionen är att hållbar utveckling ska genomsyra all 

utbildning som bedrivs i skolan, samtidigt som många lärare upplever att de känner sig 

osäkra såväl inför innebörden av begreppet hållbar utveckling som att undervisa om, i och för 

hållbar utveckling. Även lärarens ämnestillhörighet påverkar förståelsen av hållbar utveckling 

vilket får konsekvenser för hur, och om alls, undervisning för hållbar utveckling 

implementeras och genomförs i praktiken. Således finns ett stort behov av fortbildning för 

lärare. 

 

Vi tog vår utgångspunkt i konferensen AIMday Livslångt Lärande som arrangerades den 15 

mars 2016 av Fakulteten för utbildningsvetenskaper genom FoSam. Konferensen hade 

särskilt fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling inom förskola och skola, och den fråga 

som vårt projekt anknyter till är: 

• Hur ska vi - kommuner och Uppsala universitet i samarbete kunna verka för att under 

förskole- och skoltiden forma en undervisning som ger eleverna förutsättningar att 

hantera klimat- och miljöfrågorna individuellt; att varje elev tar ett personligt ansvar, 

har relevanta kunskaper/färdigheter och en vilja att agera? Vad konkret ska 



förändras/förbättras i skolan när det gäller undervisning i hållbarhet/lärande för 

hållbar utveckling? 

 

Forskningscirkeln Implementering av Lärande för Hållbar utveckling i Uppsalas 

gymnasieskolor startade vårterminen 2017 och har bedrivits som ett samverkansprojekt 

mellan Uppsala kommuns gymnasieskolor och Forum för samverkan på Uppsala universitet. 

Utgångspunkten var förutom ovanstående fråga från Aimday en frustration över att 

implementeringen av Lärande för hållbar utveckling, LHU (i fortsättningen används den 

engelska förkortningen ESD; Education for Sustainable Development) går så långsamt i våra 

skolor och att okunskapen om de Globala Målen (AGENDA 2030) fortfarande är så stor. 

Samtidigt fanns en nyfikenhet och förväntan hos deltagarna som har präglat arbetet att just 

formen Forskningscirkel skulle kunna vara en användbar metod för att vända trenden. 

Målsättningen med forskningscirkeln har varit att de deltagande lärarna ska få ökad kunskap 

om hållbarhetsfrågor som undervisningsinnehåll samt didaktisk kompetens för att kunna 

utveckla change projects (se nedan) som kan inspirera det framtida arbetet med 

genomförande av utbildning för hållbar utveckling. På sikt är vår ambition att Lärande för 

hållbar utveckling och AGENDA 2030 skall vara väl känt och genomsyra undervisningen på 

Uppsalas samtliga gymnasieskolor. 

 

Deltagarna har använt ca två timmar per vecka för arbetet i forskningscirkeln. En gång i 

månaden har dessa timmar varit en träff med övriga gruppen då erfarenheter delges och 

frågor processas gemensamt. Tiden mellan gruppens träffar används till inläsning av litteratur 

och aktuell forskning runt valda områden och till att utveckla undervisning/projekt/aktiviteter 

på den egna skolan för att på så sätt sprida resultat och erfarenheter i första steget på den egna 

skolan och så småningom till samtliga skolor i Uppsala till del t.ex. genom fortbildningsdagar 

och konferenser. 

Tanken med sammansättningen av personer i forskningscirkeln har varit att det skall bli en 

spridningseffekt inom kommunen, dels genom att de 9 deltagarna representerar samtliga 

kommunala gymnasieskor i Uppsala och dels genom att de företräder många olika 

ämneskompetenser; engelska, svenska, matematik, naturkunskap, biologi, kemi, geografi, 

samhällskunskap och historia. Detta gör att kontaktytan gentemot kollegor på både den egna 

skolan och inom olika ämnesnätverk blir stor. Gruppen har haft två cirkelledare; en forskare 

från SWEDESD och en lektor från gymnasieskolan. 

Forskningscirkelns arbete är vetenskapligt förankrat i Uppsala transdisciplinära seminarium i 

hållbar utveckling (TRUST) som är en del av Svenskt internationellt centrum för utbildning 

för hållbar utveckling (Swedesd) vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala 

universitet.  

Initialt ägnades tiden åt att ringa in hur Lärande för hållbar utveckling (ESD) har vuxit fram 

och hur det definierats och processats runt om i världen, bl.a. genom läsning av Jeffrey D. 

Sachs The Age of Sustainable Development (2015).  

Vi studerade och diskuterade också Sven Perssons Forskningscirklar - en vägledning (2008) 

för att lära oss att använda metoden. Bl.a. säger han att det är viktigt att forskningscirkeln 

skall leda till en kollektiv kunskapsutveckling och att deltagarnas respektive kompetenser ska 

komma till uttryck samt att dialog och kommunikation är centrala. Det är inte forskaren som 



kommer med färdiga svar, utan man utforskar ett problemområde eller projekt i gemensam 

process. 

 

 

 

Under slutet av vårterminen 2017 genomfördes intervjuer på samtliga inblandade skolor för 

att få en bild av hur undervisningen i och för ESD bedrivs. Detta skedde i form av 

gruppintervjuer, och vi valde att fokusera på kunskapen om och kopplingen till AGENDA 

2030 för att komma åt den information vi eftersökte. Sammanfattningsvis blev resultatet 

överraskande positivt då många av de intervjuade lärarna insåg att det fanns en 

överensstämmelse mellan undervisningsämnets kursplaner och AGENDA 2030 som de 

tidigare varit omedvetna om. Således blev detta en utgångspunkt att arbeta vidare utifrån både 

för de intervjuade och för deltagarna i forskningscirkeln. 

Med lärdomar från intervjustudien utformades under den andra och tredje terminen change 

projects som genomfördes på 6 av skolorna. Varje deltagare skapade sin egen projektidé som 

sedan processades i TRUST-seminarium på Swedesd och i forskningscirkeln, innan de 

realiserades. Efter genomförandet fortsatte processen med utvärdering och analys gemensamt 

i gruppen. 

Ett change project kan vi på svenska kalla ett projekt som medför förändringar i policy, 

inlärningsmiljö, inlärningsstrategier eller relationer till omgivande samhälle med 

konsekvenser för hållbar utveckling i den egna, konkreta omgivningen. 

Projektet bör gemensamt ha definierats samt utvecklats och implementerats i en 

praktikgemenskap bland kollegor. Projekten kan ses som en återkommande cykel där 

kontinuerliga utvärderingar och förändringar är en del av arbetet. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change projects är något som Swedesd har arbetat med i internationella utbildningar bl.a. i 

södra Afrika och som inspirerat oss att pröva konceptet. Man kan läsa mera på Swedesds 

hemsida: https://swedesd.uu.se/forskning-samverkan/sustainability-starts-with-teachers/ 

En viktig del för utformandet av projekten var läsning av Wiek, Withycombe och Redmans 

artikel Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program 

development från 2011. De utvecklar där idén om att det inte bara är faktakunskaper som 

avgör huruvida vi kan arbeta framgångsrikt för hållbarhet. Man behöver vid sidan av relevant 

innehåll även använda verkningsfulla metoder som strävar efter att utveckla specifika 

kompetenser. Dessa kompetenser är: 

 

• Systemtänkande kompetens; förmågan att kollektivt analysera komplexa system inom 

olika områden såsom samhälle, miljö, ekonomi etc. 

• Förutseende kompetens; förmågan att kollektivt analysera, värdera och framställa 

utförliga scenarion av framtiden inom ramen för hållbarhetsfrågor och hållbara 

problemlösningar. 

• Normativ (etisk) kompetens; förmågan att kollektivt kartlägga, specificera, applicera, 

förena och förhandla hållbarhetsvärden, principer, mål och utmaningar. 

• Strategisk kompetens; förmågan att kollektivt utforma och genomföra strategier mot 

hållbarhet. 

• Mellanmänsklig kompetens; förmågan att motivera, möjliggöra och underlätta 

samarbete och deltagande i forskning med fokus på hållbarhet och problemlösning. 

 

 

I samband med genomförandet av de olika projekten på skolorna läste vi Emma Frans: 

Larmrapporten- att skilja vetenskap från trams (2017) för att fördjupa vår förståelse och 

kunskap om hur eleverna söker och bedömer information.  

Forskningscirkeln har pågått under ett och ett halvt år och avslutades med en fortbildningsdag 

på Humanistiska teatern i Uppsala med titeln Från domedag till möjligheternas agenda. Ett 
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hundratal deltagare från både Uppsala och andra kommuner deltog. Förutom 

Forskningscirkelns samtliga medlemmar medverkade Karolina Sandahl UHR/ Den Globala 

skolan och Johan Kuylenstierna från Klimatpolitiska rådet.  

 

 

 

Det gemensamma arbetet i gruppen och de olika projekten som genomförts redovisades och 

diskuterades: 



I. INTERNATIONELLA VATTENKONFLIKTER (KATEDRALSKOLAN) 
II. TEMADAG OM HÅLLBARHETSMÅLEN (FYRISSKOLAN) 
III. HÅLLBAR UTVECKLING OCH GENTEKNIK (UPPSALA YRKESGYMNASIUM JÄLLA) 
IV. RENT VATTEN I UPPSALA OCH VÄRLDEN: FÖRR, NU OCH I FRAMTIDEN (LUNDELLSKA 
SKOLAN OCH UPPSALA YRKESGYMNASIUM EKEBY) 
V. GLOBAL LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING OCH JORDBRUK I VÄRLDEN (ROSENDALSGYMNASIET) 
 
För mer information om respektive projekt, var god se nedan. 

 

Även om Forskningscirkeln kunde anses vara avslutad efter 1½ år har vi dock fortsatt under 

läsåret 2018/2019 och höstterminen 2019, nu i Swedesd’s regi, med att förbättra genomförda 

projekt och utveckla nya. Vi har också validerat det genomförda arbetet med hjälp av Herr & 

Andersson, The Action Research Dissertation (2005): 

• Resultat; I vilken utsträckning bidrar forskningen till att lösa eller hantera de problem 

som var utgångspunkten for studien? 

• Process: Har det i forskningsprocessen skett ett lärande för berörda individer och 

organisationer? 

• Demokrati: Vilka perspektiv och intressen har involverats och på vilket sätt har de 

olika intressenterna involverats i processen? 

• Katalytisk; Vilken förändringskraft har genererats hos deltagarna? 

• Dialogisk; Har kvalitén i dialogen varit sådan att man inte fastnar i sina egna 

tolkningsramar? 

(Herr & Andersson, The Action Research Dissertation, 2005) 

 

Vi har gemensamt diskuterat utifrån Herr & Andersson och deltagarna har också skrivit ner 

reflektioner utifrån frågorna. 

Några axplock ur utvärderingarna: 

I projekten jobbade vi annorlunda mot i vanliga fall bl.a. genom att fokusera på kompetenser 

för hållbarhet. Vi har fått en helt annan medvetenhet om de globala målen och hur man 

arbetar med dem. Nu nämner vi dem hela tiden när det relevant i undervisningen. Vi har fått 

på oss ”de globala målens glasögon”. 

Det var givande att få kontakt med lärare från andra skolor och se hur de jobbade med 

samma mål för hållbar utveckling och ta del av deras exempel. Vi har startat samarbeten 

över skolgränser och över ämnesgränser vilket är givande didaktiskt. 

Det känns som en styrka att tillhöra en grupp som jobbar för samma mål. Har personligen 

börjat tänka mer på ”kompetenserna” som en viktig del av undervisningen. Har känts bra att 

genomföra ett relativt långt projekt inom ett tema. Det har varit givande att samarbeta med 

annan skola vilket lett till att samarbetet fortsatt. 

Forskningscirkeln har verkligen bidragit till att man inte fastnar i egna tolkningar genom att 

vi ständigt diskuterat frågor kopplade till ESD. Både mellan oss deltagare från olika 

skolkulturer och när personer utifrån deltagit i cirkeln. Det var också bra för processen att 

träffa forskare från SWEDESD som gav synpunkter på våra tänkta projekt. Vi fick en bra 



start genom att börja med vår kartläggning av de olika skolornas ESD-arbete, det 

inspirerade oss till fortsatt arbete! 

Eleverna och de kollegor som vi pratat med får syn på ett globalt styrmedel som vi tror att de 

kommer att ha stor nytta av. Det blir tyngd i innehållet genom att det är FN som beslutat om 

målen. Men vi skulle kunna göra mycket mer på skolorna för spridning och kännedom. Det 

som hindrar oss är att det finns så lite tid till sådana här projekt; både till att ta fram dem 

och att utvärdera dem ordentligt. 

 

 

DELTAGANDE LÄRARE:  

Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby: Gunilla Nehlin 

Fyrisskolan: Britt-Marie Gärdenfors läsåret 2017/2018, läsåret 2018/2019 Maria Söderbäck 

Uppsala Yrkesgymnasium, Jälla: Linda.Hemström och Mariana Frodig 

Katedralskolan: Anne Marie Rehn  

Lundellska skolan: Anna Levin  

Rosendalsgymnasiet: Lena Wellhagen och Annika Ehn Magnusson 

(Celsiusskolan: vakant) 

CIRKELLEDARE:  Petra Hansson SWEDESD/Uppsala universitet & Siw-Inger Halling 

KUPP/Rosendalsgymnasiet 
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Information om de olika Change Projects som genomförts: 

I: Internationella vattenkonflikter – hur löser man dem? 

Ansvarig lärare: Anne Marie Rehn, Katedralskolan. 

Syfte:  

• Att genom rollspel öka elevernas förståelse för hur intressekonflikter beträffande 

vattenanvändning kan uppstå och hur förändringar/lösningar kan åstadkommas.  

• Att hos eleverna stärka förutseende, normativ såväl som strategisk 

hållbarhetkompetens. 

 

Genomförande:  

Projektet utgår från ett FN-rollspel från 1996 och har genomförts på kursen Internationella 

relationer, en valbar kurs för åk 2 och 3. Fyra floder och konflikter om vattenanvändningen i 

dem behandlas, där Rent vatten och sanitet (Mål 6 i Agenda 2030) och Fredliga och 

inkluderande samhällen (Mål 16 i AGENDA 2030) är centrala i förståelsen och 

bearbetningen av konflikterna. Genom att studera vad som hänt kring vattenkonflikterna ända 

sedan 1996, får eleverna en förståelse för hur förändringar sker och att de är möjliga. 

Examination sker både genom enskild muntlig presentation och reflektion, samt genom själva 

rollspelet som har formen av ett möte i FN:s generalförsamling där man ska ta fram en 

ny konvention angående internationella vattenkonflikter. 

 

Utvärdering: 

Styrkan med detta relativt långa projekt (8 veckor), är att det bidrar till en fördjupad kunskap 

om det aktuella ämnet. Eleverna uppskattar också att ämnet är aktuellt, att många slags 

moment gör att det finns goda möjligheter för alla att visa olika kompetenser och att tillfällen 

till debatt och diskussion är många. 

https://www.globalamalen.se/
https://swedesd.uu.se/forskning-samverkan/sustainability-starts-with-teachers/


 

II: Temadag Fyrisskolan: De Globala Målen 

 Ansvarig lärare: Britt-Marie Gärdenfors  

 

Syfte: 

• Att öka kunskapen om de Globala målen hos både elever och lärare. 

• Att väcka idéer kring möjliga samarbetsprojekt över ämnes-, program- och 

årskursgränser kring hållbarhetsfrågor. 

• Att öka ”kontaktytorna” mellan elever på skolans olika program och årskurser 

• Att betona vikten av att alla ämnen och program engageras i undervisningen kring hur 

vi når en hållbar framtid. 

 

Genomförande: 

Varje klass delas i grupper om 5 elever och får 2 - 3 olika mål i Agenda 2030 att arbeta med. 

Målen är valda for att passa programmets profil. Lektionstid avsätts veckorna innan 

temadagen för förberedelser. Under själva temadagen varvas föreläsningar och elevernas 

redovisningar av förarbetet runt de globala målen i tvärgrupper. 

 

Utvärdering: 

• Elevernas utvärdering visade att 90% ansåg att de hade ökat sina kunskaper om de 

globala målen och att en stor majoritet (76%) ansåg att de kan ha nytta av det de lärt 

sig. 

• Både lärare och elever var positiva till redovisning i tvärgrupper där elever från olika 

program fick mötas. Ett gemensamt arbete kring De globala målen, tror vi kan öka 

insikten om nödvändigheten av att alla aktörer i samhället bidrar till en omställning 

mot ökad hållbarhet. 

• Att planera och samordna undervisningen i en eller flera klasser kräver tid och 

möjlighet för alla undervisande lärare i klassen/klasserna att träffas. Att möjliggöra 

detta måste vara en prioriterad uppgift för skolledningen om man på allvar vill 

utveckla skolans arbete mot en hållbar framtid. 

• Eftersom temadagen involverade alla elever och lärare på skolan, kan den utgöra en 

gemensam grund och ett avstamp för ett intensivare arbete med hållbarhetsfrågorna på 

skolan. 

 

 

III. Hållbar utveckling och Genteknik, Uppsala Yrkesgymnasium Jälla 

Ansvariga lärare: Mariana Frodig & Linda Hemström 

Naturbruksprogrammet åk 1 (inriktning smådjur) 

Ämnesövergripande projekt, Biologi 1 och Svenska 1 

 

Syfte:  

• Att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskap och förmågor inom genteknik, 

hållbar utveckling och de globala målen.  

• Att utveckla framåtsiktande-, strategisk- och värderingskompetens inom ramen för 

hållbar utveckling.  

• Att få denna elevkategori (praktiskt program) att reflektera över genteknik.  

• Att öva på och utveckla elevernas förmåga att planera och delta i en strukturerad 

diskussion.  



• Att utvecklas inom vissa av naturbruksprogrammets examensmål som syftar mot 

hållbar utveckling, etiska frågor samt globalt perspektiv på naturbruket. 

 

Genomförande:  

Projektet är ämnesövergripande och spänner mellan Biologi 1 och Svenska 1. I fokus står de 

globala målen 1. Ingen fattigdom och 11. Hållbara städer och samhällen. Eleverna 

får analysera genteknikens roll i att förverkliga dessa mål, inledningsvis genom att utifrån 

sina förkunskaper besvara frågeställningen Redogör för vilken roll ni tror att gentekniken 

spelar i syftet att uppnå de globala målen nr 1 och nr 11. Detta görs i en SWOT-analys. 

De får därefter undervisning om genteknik i form av föreläsningar, filmer, artiklar, 

radioprogram, diskussioner, övningar, instuderingsfrågor och loggbok. I slutet av projektet 

besvarar eleverna samma frågeställning igen, både genom en ny SWOT-analys och genom att 

göra egna podcasts där de för strukturerade diskussioner.  

 

Utvärdering: 

• Samarbetet mellan Svenska 1 och Biologi 1 ger ny syn på varandras ämnen. 

• Vi lyckades få eleverna att reflektera över genteknik. 

• Podcast är en lyckad redovisningsform. 

• Vi inser att vi behöver fortsätta utveckla loggboken, tidsåtgången och skapa flera 

diskussionsforum. 

 

 

IV. Rent vatten och sanitet i Uppsala och världen – förr, nu och i framtiden  

Ansvariga lärare: Anna Levin, Lundellska skolan och Gunilla Nehlin, Uppsala 

yrkesgymnasieum Ekeby. 

 

Syfte: 

• Väcka elevernas medvetenhet om vattenfrågor i Sverige och världen. 

• Generera kunskap om vattnets kretslopp, vattenförsörjning och vattnets koppling till 

hälsofrågor. 

• Förmedla en insikt om att vatten är en ändlig resurs. 

• Utveckla ett förslag/en vision om framtidens vattenförsörjning. 

• I projektet skall eleverna ges möjlighet att utveckla några av de så kallade 

”nyckelkompetenserna för hållbar utveckling” (Sustain sci 2011).  

 

Genomförande: 

Huvudfokus för projektet är Uppsalas vattenförsörjning och avloppshantering, men med 

inspiration från andra delar av världen. Projektet strävar efter att eleverna skall skapa en 

vision om hur framtidens vattenförvaltning skulle kunna se ut. Projektet har genomförts på 

båda skolorna och samtliga elever går i årskurs två på gymnasiet. Kurserna är Naturkunskap 

1a1 på Ekebygymnasiet på lärlingsprogrammet och i Geografi 1 på Lundellska skolan för 

elever på naturvetenskapliga programmet.   

 

Tyngdpunkten ligger på anticipatorisk/förutsägande kompetens och strategisk kompetens dvs. 

förändringsförmåga, men även normativ kompetens i form av etiska dilemman och liknande 

berörs. Projektet behandlar mål 6 i Sustainable Development Goals (SDG) eller globala 

målen för hållbar utveckling, RENT VATTEN OCH SANITET. Målet strävar efter att 

säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. I projektet 

tillämpas olika lärandemetoder som är elevengagerande, främjar samarbete, stärker 

deltagande, samt interagerar med omgivande samhället. Projektet avslutas med att eleverna 



presenterar en framarbetad framtidsvision kring hållbar vattenhantering som kan fungera 

både lokalt och globalt.  

 

Utvärdering: 

• Stor variation i undervisningsmetodik var roligt och inspirerande. 

• Eleverna upplevde att de fick göra ett ”riktigt” uppdrag. 

• Loggbok fungerar som redskap for lärande och strategi for att stärka elevers 

ansvarstagande for sina studier. 

 

 

V. Global livsmedelsförsörjning och jordbruk i världen 

Ansvariga lärare: Annika Ehn Magnusson & Lena Wellhagen, Rosendalsgymnasiet 

Profilkurs på naturvetenskapsprogrammet åk 3: Politik och hållbar utveckling 100p + 

naturvetenskaplig specialisering 100p 

 

Syfte:  

• Att eleverna får en god överblick över de möjligheter och utmaningar som finns kring 

den framtida globala livsmedelsförsörjningen.  

• Att eleverna ska kunna koppla dessa frågor till de globala hållbarhetsmålen.  

• Att eleverna ska kunna fatta informerade och kloka beslut som konsumenter och 

världsmedborgare. 

 

Projektet har utgått från följande hällbarhetskompetenser: Förutseende, Normativ samt 

Strategisk kompetens (se ovan). Globala mål 1,2, 13, 15. 

 

 

Under läsåret 2018/2019 samt under ht 2019 har projekten fortsatt att genomföras och 

utvecklas på olika sätt. På Fyrisskolan har ingen ny temadag genomförts, men bl.a. har ett 

projekt runt plastanvändning utvecklats i åk. 2 och ett annat runt nudging (påverkansarbete) i 

åk. 3. Katedralskolan och Rosendalsgymnasiet har gemensamt genomfört ett klimatrollspel 

runt Arktis. Genteknikprojeketet på Uppsala yrkesgymnasium har testats i enbart biologi i år 

och Lundellska skolan har i egen regi genomfört vattenprojektet i geografi och naturkunskap. 

 

Om det finns frågor runt de olika projekten är ni välkomna att kontakta oss! 

 

Rosendal:  annika.ehn.magnusson@rosendalsgymnasiet.se 

 Lena.wellhagen@rosendalsgymnasiet.se 

 

Katedral:  persarn@katedral.se (Anne Marie Rehn) 

 

Lundellska:  anna.levin@skrapan.uppsala.se 

 

Jälla: Mariana.frodig@skola.uppsala.se 

 Linda.hemstrom@skola.uppsala.se 

 

Fyris:  maria.soderback@skola.uppsala.se 

 

 

Forskningscirkelledare;  siw.inger.halling@rosendalsgymnasiet.se 

  Petra.hansson@edu.uu.se 
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