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Syfte med denna avhandling är att beforska ledning av gymnasieskolors arbete med 

hållbarhet ur ett rektorsperspektiv. Jag avser ta reda på hur rektorer uppfattar hållbarhet som 

begrepp, vilka dimensioner av hållbarhet som rektorerna fokuserar på i sitt arbete kring 

hållbarhet samt hur de uppfattar detta arbete generellt. 

 

De forskningsfrågor som jag har valt för denna studie är följande: 

1) Hur uppfattar rektorer fenomenet hållbarhet? 

2) Hur uppfattar rektorer att man i gymnasiet arbetar med hållbarhet? 

3) Hur uppfattar rektorer sin roll i att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor? 

 

Avhandlingen bygger på en kvalitativ fenomenografisk studie. Sammanlagt deltog sex 

informanter från svenskspråkiga gymnasier i Finland i studien. Datainsamlingsmetoden som 

använts är halvstrukturerade intervjuer och en fenomenografisk sjustegsmodell användes i 

samband med analysen av resultatet. 

 

Undersökningens resultat omfattar rektorers uppfattningar av vad hållbarhet är samt hur de 

uppfattar sin roll i att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor. Resultatet från analysen 

resulterade i sammanlagt fjorton grupperingar fördelade på de tre forskningsfrågorna. För 

den första forskningsfrågan identifierades två huvudgrupperingar med tre underkategorier till 

den första grupperingen. För den andra forskningsfrågan identifierades fem grupperingar och 

för den tredje forskningsfrågan identifierades åtta grupperingar. 

 

Denna avhandling bidrar till en ökad förståelse av hur begreppet hållbarhet förstås och tolkas 

av rektorer samt hur det framkommer i gymnasiets vardag hur begreppet är anknutet till 

rektors arbete samt hur brett begreppet hållbarhet kan förstås och tolkas. 
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1 Inledning 

Hållbar utveckling (eng. sustainable development) har första gången definierats år 1987 i 

samband med Brundtlandkommissionens dokument Our Common Future. Tankegångarna om 

hållbarhet har existerat under hela 1900-talet. En person som första gången skrev om fenomenet 

är filosofen och ekologisten Garret Hardin som 1968 skrev en essä vid namn Tragedy of the 

commons. Han argumenterade för att individer endast är intresserade av att sträva efter 

individuella mål och inte vilja agera för allmänhetens bästa och förbruka planetens naturliga 

tillgångar. Idag är hållbarhet och hållbar utveckling ofta använda begrepp och något som man 

talar om i alla sektorer och på alla nivåer, också inom utbildning.  

 

Mot bakgrunden av stora globala utmaningar såsom klimatförändring, minskad biodiversitet, 

fattigdom och migration, har hållbarhet blivit en ledande social värdering och hållbar utveckling 

är ett officiellt mål för många länder (Müller, Hancock, Sticke & Wang, 2021). Hållbar 

utveckling har också blivit ett allmänt accepterat mål inom samhället 

(Undervisningsministeriet, 2008, s. 137). Allting ska vara hållbart oavsett om det är en fråga 

om mat, transportmedel, infrastrukturer eller utbildning. Människan som helhet ska tänka, agera 

och fungera hållbart i samhället. Begreppet hållbarhet har också hittat sin väg till 

utbildningssektorn och är således ett begrepp som har blivit förknippat med det pedagogiska 

ledarskapet. Hållbarhet som begrepp förekommer numera allmänt i många styrdokument som 

har att göra med utbildning, såväl på transnationell nivå såsom i Agenda 2030, samt på nationell 

nivå i Marins regeringsprogram och de nationella läroplanerna. 

 

Agenda 2030 är ett styrdokument som medlemsländerna för Förenta Nationerna fattade beslut 

om under sitt toppmöte 2015 i Addis Abeba. Syftet och målsättningen med Agenda 2030 är att 

avskaffa extrem fattigdom i världen, att skapa en hållbar utveckling gällande såväl ekonomin, 

människors välfärd som miljön samt att trygga välfärden på ett sätt som är hållbart från ett 

miljöperspektiv, vilket ska uppnås innan år 2030. Agenda 2030 är en handlingsplan som styr 

arbetet för hållbar utveckling, vilket också Finland som FN:ns medlemsland har förbundit sig 

till att uppnå målen (Utrikesministeriet, 2021). 

 

Frågan om hållbarhet och vilken roll utbildningen spelar i att arbeta mot målen har aktualiserats 

genom Agenda 2030. Många policydokument och internationella organisationer förespråkar 

utbildningsmål som ska vara hållbara, även om diverse framtidskompetenser och 



samhällsekonomiska mål ofta är mera framträdande i internationell utbildningspolicy än 

hållbarhet. Enligt finländsk lagstiftning ska utbildning främja bildning, jämlikhet och möjlighet 

till livslångt lärande och självutveckling, samtidigt som utbildningen ska vara opolitisk och 

icke-konfessionell. Hur undervisningen förhåller sig till hållbarhet blir en fråga om hurdana 

världsbilder och värderingar man inom undervisningen utgår ifrån. (Wolff & Zilliacus, 2021, s. 

447.) 

 

Agenda 2030 har sammanlagt 17 målsättningar för hållbar utveckling samt 169 delmål. Dessa 

17 målsättningar är:  

1) Utrota all form av fattigdom överallt. 

2) Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka 

hållbart jordbruk. 

3) Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar. 

4) Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra 

möjligheter till livslångt lärande för alla. 

5) Uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och 

möjligheter. 

6) Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla. 

7) Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. 

8) Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och 

produktivt arbete och anständiga jobb. 

9) Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar 

industrialisering och främja innovation. 

10) Minska ojämlikheter inom och mellan länder. 

11) Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 

och hållbara. 

12) Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

13) Utan dröjsmål agera för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan. 

14) Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis. 

15) Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, 

hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa 

landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald. 

16) Uppmuntra fredliga samhällen, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga 

effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer. 



17) Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det 

globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

(Utrikesministeriet, 2021.)  

 

De 17 målsättningarna är förankrade i de fyra aspekterna av hållbarhet: ekonomisk hållbarhet, 

ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och kulturell hållbarhet. Det är på statens ansvar att 

verkställa Agenda 2030. För att de tilltänkta målen ska kunna uppnås behöver man ett 

deltagande från såväl förvaltningens, företagarsektorns, samhällets, medborgarnas och 

skolornas sida. Gällande genomförandet av Agenda 2030 anses Finland vara ett föregångarland. 

Ett av de praktiska verktygen som Finland använt för att få aktörer från olika områden 

engagerade för att främja de gemensamma målen är det samhälleliga åtagande för hållbar 

utveckling. Därtill lämnar regeringen vart fjärde år en redogörelse till riksdagen som presenterar 

vilka åtgärder och metoder som har använts i förhållande till de 17 målen för hållbar utveckling. 

Regeringen rapporterar även om framsteg till FN. Den senaste rapporten av den nationella 

översynen för perioden 2016⎼2020 har presenterats i juli 2020 av Sanna Marin.  Många 

intressegrupper har på en bred front deltagit i utarbetandet av texten för rapporten, bland annat 

företag, forskare, städer och Finlands Kommunförbund. (Utbildningsministeriet, 2021c; 

Utrikesministeriet, 2021.) 

 

I regeringsprogrammet till statsminister Sanna Marin 10.12.2019 (hädanefter 

regeringsprogrammet) (2019) är själva rubriken och underrubriken “Ett inkluderande och 

kunnigt Finland - ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” redan starkt 

influerad av hållbarhetstanken. Målsättningen med regeringsprogrammet är att Finland som 

samhälle ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle tills 2030. När det 

gäller utbildningsnivån i Finland är regeringens målsättning att Finland ska vara av toppklass i 

världen (Regeringsprogrammet, s. 8⎼9, 2019). Att öka sysselsättningen är en viktig del av 

regeringsprogrammet och där har utbildningen och möjlighet till utbildning en central roll. I 

regeringsprogrammet förekommer olika variationer av ordet hållbar över 260 gånger.  

 

Begreppen hållbar och hållbarhet förekommer exempelvis 185 gånger i Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande undervisningen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014). I 

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 förekommer orden hållbar, hållbarhet, hållbara, 

ohållbarhet, hållbarhetsperspektiv och hållbarhet 160 gånger. Ofta sker detta i en kontext där 

betoningen ligger på en hållbar utveckling, en hållbar framtid eller en hållbar livsstil. Därtill 



förekommer det hänvisningar till hållbarhet i fråga om hantering av naturresurser, 

konsumtionsvanor och hanteringen av ekonomiska medel. (Utbildningsstyrelsen, 2019.) 

 

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 trädde i kraft 1.8.2021 och är en nationell föreskrift 

utfärdad av Utbildningsstyrelsen. I gymnasiets läroplans står det att gymnasieundervisningen 

ska lyfta fram nödvändigheten av en hållbar livsstil samt bygga en kunskapsgrund för en 

ekonomi som gynnar miljön och främjar medborgarnas välbefinnande. (Utbildningsstyrelsen, 

2021a.) 

 

I och med den nya grunden för gymnasiets läroplan 2019 som gradvis trädde i kraft på hösten 

2021 och den frekventa förekomsten av hållbarhet, är det skäl för rektorer som ansvarspersoner 

för gymnasieutbildningen och en del i den pedagogiska kedjan, att begrunda hur man åtar sig 

uppdraget att omsätta läroplanens uppmaningar i gymnasiets verksamhet. Det blir alltså en 

fråga om hur rektor uppfattar och förstår den nationella läroplanens innehåll och hur hen ska 

omsätta detta i praktiken. Därtill bör rektorn även vara medveten om utbildningens plats i 

samhället och hur såväl internationella krav, såsom FN:s  Agenda 2030 och Finlands 

förbindelse till att uppnå de målen, påverkar rektors arbete. 

 

Müller, Lude och Hancock (2020) samt Müller, Hancock, Stricker och Wang (2021) skriver att 

det råder en generell överenskommelse om att utbildning spelar en avgörande roll i 

utvecklingen av hållbara samhällen och ekonomiska system. Därtill förväntas skolorna stödja 

utvecklingen för mera hållbara sätt att arbeta, tänka och leva. Trots att det förekommer mycket 

litteratur om utbildning för hållbar utveckling tas rektors roll i hur detta implementeras sällan i 

beaktande. Däremot vidhåller de att rektorer är i en central roll och har en betydande påverkan 

av hur utbildningen av hållbar utveckling omsätts och således är hållbarhet en fråga för skolans 

ledarskap. 

 

1.1 Bakgrund och målsättning 

År 2012 började jag studera vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo på utbildningsprogrammet 

Medborgaraktivitet och ungdomsarbete för att bli samhällspedagog. Det var i samband med 

dessa studier som jag för första gången kom i kontakt med begreppet hållbarhet, samt de fyra 

aspekterna av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk, kulturell och social hållbarhet. Även om 

samtliga av dessa är fascinerande och har starka samband med varandra domineras 



diskussionerna i dagens medier och i den politiska diskursen av de ekonomiska och ekologiska 

hållbarhetsaspekterna. De sociala och kulturella aspekterna är förekommande i dessa diskurser, 

med den kulturella aspekten som den minst förekommande av dessa fyra. Idag görs det mycket 

forskning kring hållbarhet inom såväl företagsvärlden som inom den offentliga sektorn. Dock 

är mycket åter en gång centrerat kring de ekologiska och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. 

Det bedrivs även mycket forskning kring hållbart ledarskap (eng. sustainable leadership) och 

hur ett hållbart ledarskap påverkar företag och företagsvärlden i relation till hur framgångsrikt 

ett företag är. 

 

Målsättningen med denna avhandling är att knyta an hållbarhet till rektors arbete och hur det är 

förankrat i skolans verksamhet via den nationella läroplanen, vilket i sin tur är kopplat till 

utbildningsledarskapets olika nivåer samt det pedagogiska ledarskapet som rektor utövar. 

Således blir hållbarhet på sikt en fråga som inte enbart behandlas på internationell nivå via 

klimatavtal utan även i klassrummet i samband med undervisningen. Man kunde även påstå att 

rektors uppdrag blir att lyfta fram hållbarhet på ett sätt så att lärarna, och via lärarna eleverna, 

blir medvetandegjorda och förmögna att uppnå och verkställa inte enbart de kompetenser och 

lärandemål som ställs upp i den lokala läroplanen, utan också i förlängningen verkställare av 

internationella klimatavtal. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syfte med denna avhandling är att beforska ledning av gymnasieskolors arbete med hållbarhet 

ur ett rektorsperspektiv. Jag avser ta reda på hur rektorer uppfattar hållbarhet som fenomen, 

vilka dimensioner av hållbarhet som rektorerna fokuserar på i sitt arbete kring hållbarhet samt 

hur de uppfattar sin roll som ledare för hållbarhetsfrågor.   

 

De forskningsfrågor som jag har valt för denna studie är följande:  

1) Hur uppfattar rektorer fenomenet hållbarhet? 

2) Hur uppfattar rektorer att man i gymnasiet arbetar med hållbarhet? 

3) Hur uppfattar rektorer sin roll i att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor? 

 

Jag använder mig i denna studie av semistrukturerade kvalitativa intervjuer, där jag intervjuar 

rektorer från gymnasier och intervjuerna analyseras sedan. Ansatsen för denna avhandling är 

fenomenografi, som är en induktiv ansats. Ansatsen är vald eftersom målsättningen är att 



identifiera variationer i uppfattningar utgående från intervjuerna och på basis av dem dra 

slutsatser kring hur rektorer uppfattar sitt arbete med hållbarhetsfrågor.  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa detta arbete till rektorer som jobbar vid svenskspråkiga gymnasier i 

Finland. Ytterligare kommer antalet personer som jag intervjuar för avhandlingen att begränsas 

till högst tio och minst åtta personer. Avsikten är att intervjua två rektorer per region: två från 

östra Nyland, två från västra Nyland, två från Åboland, två från Österbotten samt två från andra 

svenskspråkiga gymnasier inom Finland. Den regionala spridningen är tänkt att bidra till att 

stärka anonymiteten av de personer som intervjuas. Därtill bidrar den geografiska spridningen 

till att stärka reliabiliteten av forskningen eftersom ett regionalt fokus kunde bli för snävt med 

tanke på att syftet är att utreda hur rektorer uppfattar hållbarhet samt sitt arbete med att leda 

hållbarhetsfrågor i svenskspråkiga gymnasier i Finland. I samband med urvalet kommer också 

elevantalet vid de olika gymnasierna att tas i beaktande. 

 

1.4 Behovet av mera forskning 

Forskning kring ämnet hållbarhet har utvecklats från att vara ett nischat område till en viktig 

hörnsten för att formulera olika policyn (McManners, 2019). Forskningen är kopplad till 

ledarskap såväl inom företagsvärlden som inom skolan och samhället överlag. Eftersom såväl 

ledarskap, pedagogiskt ledarskap, hållbarhet och hållbar utveckling ofta kopplas samman 

skapar detta en utmaning att hitta forskning som är specifikt anknutet till det forskningsområde 

som jag har valt. Internationellt hittar man forskning kring “sustainable leadership in schools”, 

“leading sustainable school” eller motsvarande. Det förekommer också en del forskning kring 

elevers syn på hållbar utveckling och hur hållbar utveckling är kopplat till eller behandlas i 

olika läroämnen, vilket jag påvisar med urvalet av teorier och forskningsartiklar som 

presenteras i nästa kapitel. Dock finns det mindre forskning kring hur hållbarhet leds av rektorer 

i skolor eller hur rektorer uppfattar hållbarhet och hur de arbetar med det.  

Trots att det görs mycket forskning kring hållbar utveckling i anknytning till eller skilt för sig 

kring pedagogiskt ledarskap så har det inte specifikt gjorts mycket forskning inom detta område 

eller med detta specifika tema som min avhandling behandlar. Denna avhandling bidrar till att 

fylla en lucka inom detta område. 

 



1.5 Arbetets disposition 

Avhandlingen är för närvarande indelad i åtta kapitel. Detta kommer dock att ändra vartefter 

arbetet med avhandlingen framskrider. I det första kapitlet av avhandlingen inleds avhandlingen 

samt att det ges en kort bakgrund till valet av tema samt en presentation av avhandlingens syfte 

och forskningsfrågorna.  

 

Det andra och tredje kapitlet i avhandlingen är teoridelar där hållbarhet respektive ledarskap i 

samband med utbildning behandlas. Hållbarhet kommer att beskrivas utgående från de fyra 

aspekterna kring hållbarhet: social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet. 

Utbildningsledarskap och det pedagogiska ledarskapet kommer att främst definieras från ett 

rektors perspektiv samt hur läroplansgrunderna är en del av det pedagogiska ledarskapet. 

 

I det fjärde kapitlet presenterar jag mitt val av ansats, datainsamlingsmetod metod och 

analysmetod. För denna avhandling har jag valt en kvalitativ ansats där jag kommer att 

genomföra kvalitativa intervjuer vilka sedan kommer att analyseras med hjälp av 

fenomenografiska teorier.  

 

I det femte kapitlet presenterar jag en resultatredovisning av forskningen vilket återknyter till 

min forskningsfråga.  

 

I det sjätte kapitlet kommer jag att föra en resultatdiskussion. 

 

I det sjunde kapitlet kommer jag att föra en avslutande diskussion samt ge förslag på fortsatt 

forskning inom området samt några avslutande ord. 

  



2 Hållbar utveckling 

I detta kapitel kommer jag att presentera en översikt av begreppet hållbar utveckling samt 

redogöra för de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Jag kommer också att redogöra för 

hur hållbarhet framställs i den nationella läroplanen för gymnasiet från 2019. 

 

En viktig definition av hållbarhet gavs 1987 av Brundtlandkommissionen i FN⎼dokumentet 

‘Our Common Future’:  

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Konceptet “behov”, 

speciellt behoven hos världens fattiga bör ges högsta prioritet samt idén om att tekniken och 

social organisation begränsar miljöns möjligheter att möta nuvarande och framtida behov. 

(Gulliksson & Holmgren, 2018, s. 13.) 

 

Hållbarhet beskrivs av Ferdig (2007) som att var och en av oss bidrar med vår del för att bygga 

en sådan värld som vi vill leva i och ge vidare till kommande generationer. Detta innebär att 

man måste bli medveten om hur ens val och ens beteende påverkar balansen av jordens 

ekologiska, ekonomiska och sociala system. Hållbarhet kan definieras som förmåga att kunna 

möta kraven i arbetssituationer utan att sätta framtida resurser, såsom hälsa och deltagande i 

arbetslivet, på spel. Således behöver kraven vara i balans med de resurser som är tillgängliga. 

Alternativt behöver resurserna utvecklas i balans med kraven. (Mellner & Aronsson, 2018.)  

 

Termen hållbarhet och konceptet av hållbar utveckling har även kritiserats, främst i relation till 

vagheten om vad hållbarhet och hållbar utveckling egentligen innebär (Missimer, Robèrt & 

Broman, 2016; Soini & Birkeland, 2021). Detta härstammar från att det existerar många olika 

koncept, metoder och verktyg vilket gör att det är svårorienterat och lätt leder till missförstånd 

om hur man ska närma sig hållbarhet. Således efterfrågas en tydligare och fungerande definition 

samt hur dessa termer, förhållanden, koncept och metoder relaterar till varandra och hur man 

kan förena dem på bästa möjliga sätt. (Missimer, Robèrt & Broman, 2016.) 

 

Man kan även definiera hållbar utveckling som att upprätthålla de socio-ekologiska systemens 

resiliens över tiden. Definitionen förutsätter att vi förstår hur ekologiska och sociala system 

fungerar och kan lista ut när de riskerar att bryta sammans. (Gulliksson & Holmgren, 2018, 

s.16.) 



 

Hållbar utveckling är något som man inte enbart kan arbeta med på lokal eller nationell nivå 

med eftersom det är innefattar komplexa utmaningar och möjligheter, vilket kräver ett 

samarbete över kommuns- och landsgränser upp till en global nivå. För att kunna säkerställa en 

hållbar framtid blir politiker, teknologi och fördelningen av resurser viktiga faktorer i hur detta 

ska genomföras i praktiken, men även ens personliga agerande får betydelse. (Persson & 

Persson, 2020, s. 9⎼10.) 

 

Ur ett utbildningsperspektiv kring hållbar utveckling, förutsätter det en bred kunskap om 

ekologi, ekonomi, samhälle och politik som en helhet. För att lyckas krävs ett samarbete mellan 

olika vetenskapliga discipliner, medborgaraktivitet samt -medvetenhet kring dessa frågor. 

Politisk makt som styrmedel är således viktigt, eftersom politikerna bär ansvar för att prioritera, 

göra handlingsplaner, utveckla styrmedel och utbildning för att säkerställa att alla arbetar för 

att uppnå de globala målen kring hållbarhet. Det som är grundläggande för detta är kunskap och 

utbildning och detta innebär att man ska involvera eleverna om att vara med och påverka beslut 

som är förknippade med skolmiljön. Detta gör att det blir en demokratisk process, vilket 

samtidigt förutsätter en aktiv kommunikation på samtliga nivåer i samhället. Detta bidrar till att 

öka intresset för hållbar utveckling samt att sprida kunskap om hur man ändra sina beteenden 

gällande livsstil och konsumtion. Alla medborgare ska kunna delta på lika villkor eftersom 

målet är att utveckla ett tryggt hållbart samhälle åt alla. (Persson & Persson, 2020, s. 184⎼188.)   

 

2.1 De fyra dimensionerna av hållbar utveckling 

Precis som att det råder oenighet om vad begreppet hållbarhet betyder, råder det också en 

oenighet om hur många dimensioner av hållbar utveckling som existerar. Mycket av det som 

framkommer i artiklar och i litteraturen hänvisar endast till tre dimensioner: den sociala, 

ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, vilka skapades under FN:s 

världstoppmöte om hållbar utveckling 2002 (Soini & Birkeland, 2013). Dock står det på 

UNESCO’s webbsida att det även finns en fjärde dimension: den kulturella samt att samtliga 

dimensioner är sammankopplade (UNESCO).  

 



 

Figur 1: De fyra dimensionerna av hållbarhet. Fritt efter Dessein, Soini, Fairclough & 

Horlings (2015). 

 

Även i en rapport från Undervisningsministeriet (2008) hittar man en referens till de fyra 

dimensionerna av hållbarhet. I den står det följande:  

På slutet av 1990-talet ansågs hållbar utveckling vara synonymt med endast den ekologiska 

aspekten av hållbarhet. Idag anser man att hållbarhet jämbördigt innefattar alla fyra aspekter 

av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Likaså ansågs hållbar 

utveckling på slutet av 1990-talet inte vara av vikt inom utbildningssektorn bland lärare, 

medan det idag är allmänt accepterat och ett allmänt kunnande om hållbarhet råder. 

(Undervisningsministeriet, 2008, s. 136.) 

 

Hållbar utveckling har ansetts bestå av tre dimensioner; den ekologiska, ekonomiska och 

sociala dimensionen. Ursprunget till hållbarhet grundar sig på en oro grundad i den ekologiska 

dimensionen och är den som oftast har diskuterats. Däremot anses det idag att den sociala 

dimensionen är viktig för att man ska kunna uppnå de ekologiska målen. Den ekonomiska 

dimensionen är en egen aspekt som sällan blir diskuterad men som likaväl är viktig för 

diskussionerna kring ämnen som ekologisk modernisering, grön ekonomi och bioekonomi vilka 

har som målsättning att kombinera de sociala och ekologiska målsättningarna för hållbarhet via 

ekonomiska medel. (Soini & Birkeland, 2013.) 

 



För denna avhandling har jag valt att ha med den kulturella dimensionen av hållbar utveckling 

eftersom den kompletterar de andra tre dimensionerna. De fyra dimensionerna förklaras i de 

kommande delarna av detta kapitel. 

 

2.1.1 Social hållbarhet 

Ordet social har två betydelser: 1) en interaktiv struktur mellan människan och regler för hur 

dessa organiseras, och 2) den betecknar ett värde i betydelsen att ta hänsyn till andra (Gulliksson 

& Holmgren, s. 94). Det är en oerhört viktig grundförutsättning att vi är sociala varelser. Sociala 

resurser är delade och begränsade. Att sociala resurser är begränsade innebär att effektivitet och 

djup i relationer, samarbete, konkurrens, förhandlingar, övertalning, överenskommelser, 

normer och fördomar blir nödvändiga. Maktfrågor är med andra ord en naturlig och 

ofrånkomlig del av det sociala livet, med ständiga positioneringar av ledare kontra grupp. 

Hushållning med begränsade resurser är vad hållbarhet handlar om, vilket innebär att sociala 

förhållanden är intimt kopplade med hållbarhetsproblemen. (Gulliksson & Holmgren, s. 91, 

2018).  

 

Likt alla levande system är även det mänskliga sociala systemet inte bara komplext men även 

ett komplext adaptivt och dynamiskt system av förhållanden och inte enbart av statiska 

individer. Det är ett system där såväl individuella som kollektiva beteenden förändras. 

Komplexa anpassningsbara system karakteriseras av osäkerhet, förändring och överraskningar 

vilket i sin tur kräver anpassning och flexibilitet av hur man hanterar systemet. Således kan man 

tala om en sorts social resiliens som krävs för att mänskliga samhällen ska kunna utstå externa 

chocker till sin sociala infrastruktur, till exempel variation i omgivningen eller sociala, politiska 

och ekonomisk förändring. (Missimer, Robèrt & Broman, 2016.) 

 

Social hållbarhet består av olika element såsom social homogenitet, rättvisa inkomster, tillgång 

till varor, tjänster och möjlighet till anställning. Därtill kan man koppla in kulturell hållbarhet 

med social hållbarhet i fråga om att det förutsätter en balansering mellan yttre föränderliga 

faktorer med inre kontinuitet och utveckling. Därtill räknar man att politisk hållbarhet är 

baserad på demokrati, mänskliga rättigheter och effektiv institutionell kontroll av exempelvis 

krig (Vallance, Perkins et Dixon, 2011). Socialt ohållbara situationer är till exempel krig, 

fattigdom, analfabetism, minskad tillit och ensamhet (Gulliksson & Holmgren, s. 93, 2018).  

 



Social hållbarhet anses ofta vara den minst utvecklade aspekten av hållbarhet, till den grad att 

den antingen är underteoretiserad eller överförenklad i nuvarande teoretiska konstruktioner. 

Därtill saknas konsensus om vilka kriterier och perspektiv som borde användas för att definiera 

social hållbarhet (Missimer, Robèrt & Broman, 2016). Vid en analys av nationella och 

internationella koncept kring social hållbarhet blir det tydligt att de indikatorer som används 

sällan bygger på teori och snarare på en praktisk förståelse kring nuvarande politiska agendor 

om social hållbarhet. Således kan man säga att ett tydligt teoretiskt koncept kring social 

hållbarhet saknas fortfarande samt att förhållandet mellan social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet är diffus i många fall (Griessler & Littig, 2005).  

 

Ett socialt hållbart samhälle är rättvist, jämlikt, inkluderande och demokratiskt (Partridge, 

2005). Begreppet social överlappar till stora delar begreppet politik: demokrati handlar om hur 

vi kan gå ihop för att hantera gemensamma spörsmål (Gulliksson & Holmgren, s. 94, 2018). 

Det sociala kapital, eller den tillit som ett samhälle har är avgörande för om människor kommer 

att vilja vara delaktiga (Gulliksson & Holmgren, s. 121). I ett socialt hållbart samhälle blir inte 

människor utsatta för förhållanden vilka systematiskt undergräver deras kapacitet att möta deras 

behov (Missimer, Robèrt & Broman, 2016). 

 

Detta antyder att såväl hållbarhet samt dess dimension social hållbarhet inte har en enhetlig 

definition samt att begreppet upplevs som spretigt och svårtolkat. Dock kan man utröna 

generella drag om social hållbarhet och således kan man bilda sig en uppfattning om vad denna 

dimension handlar om. (Missimer, Robèrt & Broman, 2016.) 

 

2.1.2 Ekologisk hållbarhet 

Ordet ekologi kommer från grekiskans oikos (hushåll) och logos (lära) och kan således tolkas 

som att det betyder läran om det gemensamma globala hushållet. För att kunna uppnå ett 

hållbart samhälle är det viktigt att förstå sammanhang i naturen och hur vi människor påverkar 

vår omgivning. (Gulliksson & Holmgren, 2018, s. 143; Persson & Persson, 2020, s. 20.)  

 

Det finns tre huvudaspekter av ekologi: 1) evolutionsekologi, 2) populationsekologi och 3) 

systemekologi. Evolutionsekologi handlar om det naturliga urvalet, hur egenskaper och 

arvsanlag förs vidare och hur arterna på grund av dem kommer att förändras med tiden. 

Populationsekologi handlar om individerna av en specifik art inom ett oftast begränsat område 



och hur dessa påverkas av bland annat tillgång till föda, antalet bytesdjur, klimatförhållanden 

och förekomsten av rovdjur och sjukdomar. I verkligheten är inte de ekologiska systemen 

slutna, utan det flödar energi och material in och ut ur systemen. När man inom ekologi talar 

om systemekologi så talar man ofta om ekosystem. Ekosystemet omfattar växter, djur och 

nedbrytare inom ett visst område. (Gulliksson & Holmgren, 2018, s. 146⎼153.) 

 

Precis som med begreppet social hållbarhet, finns det ingen allmänt accepterad definition för 

ekologisk hållbarhet. Några av de vanligaste varianterna är: den biologiska mångfalden ska 

bevaras, man begränsar den mänskliga resursförbrukningen och att resurser ska användas på ett 

effektivt sätt.  Många har insett att vi inte lever i ett ekologiskt hållbart samhälle. (Gulliksson 

& Holmgren, 2018, s. 177-178.) 

 

2.1.3 Ekonomisk hållbarhet 

En allmänt accepterad eller entydig definition av ekonomisk hållbarhet finns inte (Gulliksson 

& Holmgren, 2018, s. 199). Ekonomi handlar om hur man hushåller och kan göra val på basis 

av knappa resurser och inom snäva ramar och ses av nationalekonomer som ett smörjmedel för 

handel. Således har ett ekonomiskt system fyra frågor att besvara:  

1. Vilka tjänster och varor ska levereras i vilka kvantiteter? 

2. Vem tillverkar varorna och tjänsterna och hur styr man arbetsprocesser, kapitaltillgång 

och teknikval? 

3. Vem är konsument av varorna och tjänsterna samt i vilka kvantiteter? 

4. Vem äger och kontrollerar resurserna som används för tillverkning och försäljning? 

(Gulliksson & Holmgren, 2018, s. 197.) 

 

Ekonomi är en praktik för utvecklandet av näringslivet, privata livsomständigheter och 

samhället samt en vetenskap som studerar det ekonomiska skeendets lagar. Förenklat sagt 

bedöms utvecklingen i samhället utifrån hur volymen av ekonomi utvecklas och utifrån 

ekonomiska parametrar som ränteutveckling och aktieindex. Den ekonomiska utvecklingen 

bedöms sällan utifrån långsiktig resursanvändning eller hushållningsaspekter. Begreppet 

hållbarhet innefattar kloka strategier för att upprätthålla en lönsamhet över tid som kan ske i 

harmoni med användningen av naturresurser och accepterade sociala konsekvenser för en 

affärsverksamhet. Från ett nationellt eller globalt perspektiv blir detta dock svårare att 

formulera. Från ett politiskt perspektiv råder det en enighet om att ekonomisk tillväxt har ett 



positivt samband med framsteg på de ekologiska och sociala områdena av hållbarhet. 

(Gulliksson & Holmgren, 2018, s. 199⎼200.) 

 

Gulliksson och Holmgren (2018, s. 200) ger följande formulering kring ekonomisk hållbarhet:  

Det hållbara ekonomiska systemet är ett ramverk som reglerar människors möjligheter att 

leva sina liv och förverkliga sina drömmar utan att vare sig riskera miljön eller göra slut på 

begränsade resurser. Ramverket måste vara stabilt men ändå demokratiskt anpassningsbart. 

[...] Systemet måste dessutom vara stabilt över lång tid. Poängen är det ekonomiska 

systemets hållbarhet och inte hållbarheten i de ekonomiska aktiviteterna eller vinstintresset. 

 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet är tätt sammankopplat med vår vardag och vårt 

samhälle. Samtidigt har den ekonomiska aspekten en stor betydelse för hurdana möjligheter det 

finns att påverka både det ekologiska, sociala och kulturella dimensionen av hållbarhet. 

 

2.1.4 Kulturell hållbarhet 

Kulturell hållbarhet anses vara ett delområde till hållbarhet. Forskare och samhället överlag har 

ansett att det endast existerat tre dimensioner av hållbar utveckling hittills: den sociala, 

ekonomiska och ekologiska aspekten av hållbarhet. Det är först på senare år som man börjat 

intressera sig för den kulturella dimensionen av hållbarhet samt hur den påverkar 

samhällsutvecklingen (Rother, 2016). Enligt Soini och Birkeland (2013) pågår det 

fortsättningsvis diskussion om huruvida man ska beakta kulturell hållbarhet som den fjärde 

dimensionen av hållbar utveckling. Soini och Birkeland (2013) och Laine (2016) menar dock 

att det är den kulturella dimensionen knyter samman de andra tre dimensionerna av hållbar 

utveckling. Enligt Utbildningsstyrelsen (2021c) kan man via en kulturellt hållbar fostran trygga 

såväl kulturell hållbarhet men även motverka den ekologiska krisen. Laine (2016) går även så 

långt som att säga att den kulturella dimensionen av hållbarhet ligger som grunden för 

hållbarhet och är ett tillvägagångssätt som skapar hållbarhet.  

 

Till den kulturella dimensionen av hållbarhet hör aspekter såsom språk, traditioner och 

bevarandet av dem på olika sätt. Man kan även säga att den kulturella aspekten av hållbarhet 

respekterar de mänskliga rättigheterna, accepterar den mångfald vi har och eftersträvar en 

balanserad tillväxt (Kulturell hållbarhet, 2021). Utvidgat till dessa områden kan man även säga 

att kulturell hållbarhet är kulturarv och historiemedvetenhet, kulturmiljöer, kreativitet, 



generationsöverskridande samt seder och bruk (Utbildningsstyrelsen, 2021c). Kultur och 

kulturell förståelse kan användas som ett verktyg för människan att förstå sin plats i världen, 

vilket man även utforskar i samband med undervisning genom teman och ämnen som är bekanta 

för eleven sedan tidigare. Förståelsen av ens plats i världen bidrar till en ökad hållbar livsstil, 

vilket kan göras genom en förståelse för kultur. Mångkulturalism, kulturella rättigheter, lokala 

kulturer och kulturell identitet är delar av den kulturella hållbarheten och därtill teman som är 

återkommande i läroplanen (Laine, 2016.)  

 

Utbildningsstyrelsen (2021c) beskriver att syftet med kulturellt hållbar fostran är följande:  

[...] att stödja utveckling av en balanserad kulturell identitet exempelvis hos barn och unga 

samt att trygga förverkligandet av deras kulturella rättigheter. Till kulturell hållbarhet hör å 

ena sidan upprätthållande av kulturella seder och å andra sidan förändring och utveckling av 

dem. Kulturell hållbarhet är också viktig med tanke på ekologisk hållbarhet: man kan 

exempelvis uppmärksamma människor på den ekologiska krisen med hjälp av konst eller 

kulturarv. Det har också föreslagits att vi behöver förändra vår kultur för att lösa krisen.  

 

Kulturell hållbarhet har en tydlig koppling till de övriga delarna av hållbarhet som har beskrivits 

tidigare i denna avhandling. Den kulturella hållbarheten kan förstås å ena sidan som en fjärde 

dimension av hållbarhet. En annan tolkning skulle vara att den kulturella hållbarheten är en 

förenande faktor som påverkar och har samröre med de övriga dimensionerna av hållbarhet.    

 

2.2 Hållbarhet som ett fenomen i gymnasiets läroplan 

Finska utbildningssystemet är väldigt decentraliserat, vilket ger kommunerna i Finland en hög 

grad av frihet att arrangera utbildning enligt lokala behov. Den nationella läroplanen kan ses 

som en lös gemensam standard, vilket styr planerandet av den kommunala läroplanen. Således 

varierar praxisen från skola till skola och läroplanen är utformad för att möta de lokala behoven. 

Den nationella läroplanen är ett bindande dokument som sätter de övergripande målen för 

utbildningen (Sahlberg, 2018, s. 64). Läroplansgrundernas målsättning är att påverka elevernas 

uppfattning av omvärlden och sig själva. Dock sker denna påverkan genom utbildningsledares, 

rektorers och lärares förståelse av läroplansgrunderna och deras agerande kring den som 

slutligen påverkar elevernas förståelse (Elo, 2021, s. 118). 

 



Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 trädde i kraft den 1.8.2021 och är en nationell 

föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen. Man utarbetar de lokala läroplanerna i enlighet med 

föreskriften. (Utbildningsstyrelsen, 2021a). Denna avhandling kommer inte att titta närmare på 

lokala läroplaner. 

 

I gymnasiets läroplans inledning står det följande om hållbarhet och om 

gymnasieundervisningens ansvar: 

Gymnasieundervisningen ska lyfta fram nödvändigheten av en hållbar livsstil samt bygga en 

kunskapsgrund för en ekonomi som gynnar miljön och främjar medborgarnas välbefinnande. 

Den studerande ska förstå betydelsen av sina egna handlingar och det globala ansvarets 

betydelse då det gäller att säkra en hållbar användning av naturresurser, för att motverka 

klimatförändringen och för att bevara den biologiska mångfalden. Gymnasieundervisningen 

ska uppmuntra till ansvarsfullt agerande samt till internationellt samarbete och 

världsmedborgarskap i enlighet med FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda 

2030. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

I denna del av texten kan man alltså tolka en hållbar livsstil som ett fenomen som är bundet till 

såväl den ekonomiska och ekologiska aspekten av hållbarhet. Studerande ska förstå hur hens 

handlingar påverkar såväl lokalt som globalt i frågan om användning av naturresurser. 

Samtidigt framkommer att gymnasieundervisning enbart har som uppgift att uppmuntra till 

detta med en hänvisning till Agenda 2030. 

 

Ordet hållbar förekommer 160 gånger i grunderna för gymnasiets läroplan 2019. Dock 

förekommer ordet alltid i anknytning eller i samband till ett annat ord. De vanligaste 

kombinationerna är: hållbar framtid (53 gånger), hållbar utveckling (33 gånger), hållbar livsstil 

(33 gånger), hållbar användning (7 gånger), etiskt hållbart (7 gånger) och ohållbar (3 gånger). 

I läroplanen förknippas hållbarhet med saker så som studiemiljön, skolans verksamhetskultur, 

studerandes välbefinnande, arbetslivsfärdigheter och internationalisering. 

(Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

I de allmänna målen för undervisning framkommer även följande kring hållbarhet:  

Gymnasieutbildningen ska stärka den studerandes förståelse för hur mänsklig verksamhet 

påverkar miljön. Undervisningen ska vägleda den studerande att förstå nödvändigheten och 



de olika dimensionerna av en hållbar livsstil. Undervisningen ska uppmuntra den studerande 

att ge akt på och hantera etiska frågor, konflikter och spänningar ur flera perspektiv. 

Undervisningen ska även sporra den studerande att påverka och arbeta för ett mer rättvist 

och hållbart samhälle och en värld som visar respekt för de mänskliga rättigheterna. 

(Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

Här framställer man hållbarhet och dess dimensioner som ett fenomen som den studerande 

behöver förstå samt varför de är nödvändiga. Även här så uppmuntrar endast texten studerande 

att påverka sin omgivning och samhället, vilket gör att texten får mera en tonvikt på den sociala 

och kulturella aspekten av hållbarhet. 

 

Kompetens är ett annat ord som förekommer ofta i grunderna för gymnasiets läroplan 2019. 

Även i anknytning till mångsidig kompetens och kompetensområden lyfts hållbarhet fram. 

Mångsidig kompetens inbegriper en god allmänbildning och att den studerande ska växa upp 

till en god människa och ha färdigheter att bygga upp en hållbar framtid. Mångsidig 

kompetens omfattar också kunskaper, värderingar, attityder och vilja som behövs för att 

bygga upp färdigheter för fortsatta studier, arbetsliv och internationalisering. 

(Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

De sex kompetensområdena som lyfts fram i läroplanen är följande; 1) kompetens för 

välbefinnande, 2) kommunikativ kompetens, 3) tvärvetenskaplig och kreativ kompetens, 4) 

samhällelig kompetens, 5) etisk kompetens och miljö kompetens samt 6) global och kulturell 

kompetens. Dessa mångsidiga kompetenser har en samordnande uppgift inom 

gymnasieutbildningen där delområdena som ingår i den mångsidiga kompetensen utgör 

målsättningar för läroämnena i gymnasiet. Målen är att skapa en god allmänbildning, 

färdigheter att bygga upp en hållbar framtid samt goda färdigheter för fortsatta studier samt 

arbetslivs- och internationella färdigheter. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

Enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2019 är syftet med dessa kompetensområden för den 

studerande inom samtliga delområden att: 

• iaktta och analysera moderna företeelser och verksamhetsmiljöer och lära sig finna element 

för att skapa en bra framtid 

• kunna uttrycka motiverade synpunkter på önskvärda förändringar och uppmuntras att 

stödja etiskt hållbara lösningar både vad gäller den egna vardagen och samhället 



• få möjligheter att utmana sin egen bekvämlighetszon och dela med sig av sitt kunnande 

samt möjligheter till kollaborativt lärande och att tillsammans komma med idéer och 

utveckla lösningar. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

Här lyfter texten fram betydelsen av etiskt hållbara lösningar för såväl en själv som samhället. 

Samtidigt finns här en uppmaning till att skapa en bra framtid. Från denna del av texten kan 

man tolka det som att individen åter uppmuntras att bidra till att skapa en hållbar vardag och ett 

hållbart samhälle. 

 

Hållbarhet gestaltas både direkt och indirekt inom de sex kompetensområdena i texten för 

gymnasiets läroplan, vilket gör att man som läsare behöver tolka och förstå innebörden bakom 

orden. Här följer några exempel:  

 

1. Kompetens för välbefinnande: Den studerande utvecklar levnadsvanor som tar fasta på 

kultur som är meningsfull på ett individuellt plan samt på ansvarsfull användning av 

teknologi och en etisk livsstil. Under gymnasiestudierna får den studerande bekanta sig 

med samhälleliga, kulturella och globala förfaringssätt för att främja gemenskapernas 

och ekosystemens välbefinnande. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

I denna del tar texten fasta på den kulturella aspekten av hållbarhet, men man kan även ana en 

uppmaning till en ekonomisk och ekologisk aspekt i och med uppmaningen till att man ska 

använda teknik på ett ansvarsfullt sätt och leva etiskt. 

 

2. Kommunikativ kompetens: I utvecklingen av kommunikationsfärdigheterna ingår att 

reflektera över yttrandefrihetens betydelse och hur den används på ett ansvarsfullt sätt 

samt hur uppfattningen om och förmedlingen av kunskap kan se olika ut ur olika 

perspektiv. Den studerande skapar sig en uppfattning om vilken betydelse konstruktiv 

kommunikation och förståelse mellan olika kulturer har för en hållbar framtid, 

demokrati och fred. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

Här blir hållbarheten främst synlig som ett kulturellt fenomen i och med uppmaningen till 

en hållbar framtid, demokrati och fred och den demokratiska principen om yttrandefrihet. 

 



3. Tvärvetenskaplig och kreativ kompetens: Tvärvetenskaplig kompetens stödjer en etisk, 

estetisk och ekologisk värdegrund som utgångspunkt för den studerandes sätt att tänka, 

för hens synpunkter och sätt att agera. Den studerande bekantar sig med olika sätt att 

skaffa och framställa information och övar att tillämpa dem. Samtidigt stärks den 

studerandes förmåga att bedöma informationens tillförlitlighet. Den studerande 

reflekterar över hur teknologin och digitaliseringen stödjer individernas och gruppernas 

förmågor och färdigheter. Den studerande utforskar olika möjligheter att lösa 

komplicerade problem. Den studerande reflekterar över lösningar som är hållbara med 

tanke på framtiden och funderar över deras samband med miljö, ekonomi, teknologi och 

politik. Den studerande lär sig att skapa och bedöma olika alternativa framtidsscenarier 

ur individens, gemenskapernas och ekosystemens perspektiv. (Utbildningsstyrelsen, 

2021a.) 

 

Här förknippas hållbarhet med den ekologiska, ekonomiska och kulturella aspekten av 

hållbarhet, men även den sociala aspekten framkommer via att man påpekar gemenskapernas 

perspektiv. 

 

4. Samhällelig kompetens: Den studerande lär sig förstå och värdesätta principerna och 

strukturerna inom ett samhälle som grundar sig på demokrati, rättvisa, jämlikhet och 

likabehandling. Den studerande förstår hur det gemensamma sociala kapitalet blir till 

och hur det kan utökas. Den studerande tillägnar sig färdigheter att vara en aktiv och 

engagerad medborgare. Hen inspireras till att aktivt ta ställning till samhällsfrågor och 

att ta initiativ samt genom samarbete föra ärenden vidare både på lokal och 

internationell nivå. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

I denna kompetens blir hållbarhet förknippat med den sociala och kulturella aspekten av 

hållbarhet. 

 

5. Etisk kompetens och miljökompetens: Den studerande värderar och planerar sina egna 

handlingar ur ett etiskt och ansvarsfullt perspektiv. Hen känner till grundläggande fakta 

om de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensionerna av en hållbar 

livsstil och hur de är beroende av varandra. Den studerande förstår varför den mänskliga 

verksamheten måste anpassas till naturens bärkraft samt till de begränsade 

naturresurserna och en hållbar användning av dem. Erfarenheter av att ta hand om andra 



och naturen stärker tron på att goda gärningar i vardagen har betydelse. Den studerande 

bekantar sig med forskningsrön och förfaringssätt som har anknytning till att motverka 

klimatförändringen och trygga naturens mångfald. Hen får möjlighet att iaktta, planera, 

utforska och bedöma olika former av verksamhet med vilka de här företeelserna kan 

utvecklas i en hållbar riktning. Den studerande reflekterar över sina iakttagelser och 

strävar efter att identifiera strukturer som ger möjlighet för eller hindrar olika 

gemenskaper att leva på ett hållbart sätt. Den studerande känner till grundläggande fakta 

om globaliseringen och hur den inverkar på möjligheterna för människor med olika 

livsvillkor att upprätthålla en hållbar livsstil. Hen känner till målen för FN:s 

åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 och bedömer hur de framskrider. 

Den studerande reflekterar över och stärker sina egna insatser och det samarbete som 

behövs för en hållbar framtid. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

I denna kompetens lyfts hållbarhet mest tydligt fram, främst eftersom den är starkt 

förknippad med den ekologiska aspekten i frågan om naturresurser, globalisering, 

klimatförändring och naturens mångfald. Här nämns även Agenda 2030 direkt, även om man 

i de tidigare kompetensområdena kan ana de olika målsättningarna som Agenda 2030 

omfattar.  

 

6. Global och kulturell kompetens: Den studerande lär sig identifiera och reflektera över 

kulturarv, värderingar, olika verksamhetsmiljöer och andra aspekter som kulturella 

identiteter och levnadssätt bygger på i den egna vardagen, i det finländska samhället, i 

Europa och på en global nivå. Samtidigt vänjer hen sig vid att värdesätta människors 

och gemenskapers rätt till olika kulturella identiteter och att agera för en kulturell 

mångfald. Den studerande får olika möjligheter att utforska, öva och utveckla sina 

färdigheter att fungera som en världsmedborgare och agera på ett etiskt sätt i linje med 

FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030. Den studerande stärker sina 

kunskaper om mänskliga rättigheter för att främja en jämlik, rättvis och etiskt hållbar 

livsstil. Hen lär sig känna igen och utnyttja kreativt, multilateralt samarbete till förmån 

för en bra framtid. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

Detta kompetensområde lyfter åter fram den sociala och kulturella dimensionen av hållbarhet 

samt pekar pånytt på FN.s Agenda 2030 som en stark påverkan av hur detta kompetensområde 

har utformats. 



 

2.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har det presenterats teori om såväl hållbarhet och hur hållbarhet som fenomen 

lyfts fram i grunderna för gymnasiets läroplan 2019. Hållbarheten delas ofta in i tre eller fyra 

dimensioner: den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensionen, varav den 

kulturella dimensionen är relativt ny och har en tendens att förknippas som en del av de övriga 

dimensionerna av hållbarhet. Hållbarhet handlar om att försöka använda de olika typer av 

resurser som finns på ett effektivt sätt så man inte förbrukar mera än nödvändigt. Det 

förekommer också kritik mot termen hållbarhet och konceptet hållbar utveckling eftersom de 

upplevs stundvis som vaga om vad de egentligen innebär. Detta härstammar från att det 

existerar många olika koncept, metoder och verktyg vilket gör att det är svårorienterat och lätt 

leder till missförstånd om hur man ska närma sig hållbarhet. 

  

I grunderna för gymnasiets läroplan 2019 förekommer begreppet hållbarhet i olika kontexter 

och med olika betydelser, men man förklarar aldrig vad som menas med begreppet. Det 

förekommer också sex kompetensområden i läroplanen vilka lyfter fram såväl de fyra 

aspekterna av hållbarhet, etiskt tänkande och agerande samt en uppmuntran till att agera med 

tanke på framtiden. Därtill påpekas Agenda 2030:s betydelse i samband med två av 

kompetensområdena, vilket i sin tur påvisar hur ett globalt åtgärdsprogram även har haft 

inflytande och påverkan på gymnasiets läroplan 2019. Trots att hållbarhet är ett förekommande 

begrepp i läroplanen, förklaras det aldrig vad som menas med begreppet. Samma sak gäller för 

de fyra aspekterna av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. Dock 

kan man tydligt utläsa att det förekommer en stark uppmaning och uppmuntran gentemot 

studerande till att bli en individ i samhället som stödjer och agerar hållbart från såväl ett 

ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Däremot tas det för givet att man som 

läsare ska veta vad hållbarhet och alla deras dimensioner innebär. Således kan man anta att 

såväl rektorer som även lärare på ett gymnasium ska har tillräcklig kännedom om eller vara 

utbildade i om samtliga dimensioner av hållbarhet samt kunna omsätta läroplanens 

uppmaningar på såväl arbetsplatsen, studiemiljön och den praktiska undervisningen i respektive 

läroämne. 

  



3 Att leda utbildning 

I detta kapitel kommer jag att presentera teoridelar kring utbildningsledarskap och pedagogiskt 

ledarskap. Därtill kommer jag att behandla gymnasieutbildningen i Finland samt hur rektors 

uppdrag gestaltas. 

 

3.1 Utbildningsledarskap 

Utbildningsledarskap är en relativt ny term och är något som idag förväntas läras ut vid 

universitet och högskolor. Ledarskap kan ses som att det handlar om att något som skall skapas. 

Således kan man argumentera att ledarskapet och utbildningsledarskapets syfte är att leda mot 

något som inte ännu existerar. Att skapa förutsättningar för andra utbildare att kunna formulera 

mål, att organisera och administrera bestämda utbildningsinnehåll är vad ett 

utbildningsledarskap handlar om. (Fransson, 2006, s. 11.)  

 

Elo (2021, s. 121) beskriver utbildningsledarskapet som ett fenomen som består av en mångfald 

av aktörer. Dessa aktörer fungerar på många nivåer (se Figur 2, s. 28) i en formell hierarki eller 

styrkedja, samtidigt som de agerar i både formella och informella föränderliga, dynamiska 

nätverk. Det som leds i utbildningsledarskapet omfattar olika fenomen vilka är kopplade till 

utbildning, till exempel ekonomi, läroplaner, skolutveckling, personalledarskap med mera. För 

att en enskild skola ska kunna fungera och utvecklas behöver utbildningssystemets olika 

funktioner och dimensioner vara i samverkan.  

 

Många länder idag, inklusive Finland, har organiserat sina samhälleliga funktioner utifrån flera 

delområden på olika förvaltningsnivåer. Dessa nivåer kan vara den statliga-, kommunala- eller 

organisationsnivån. I frågan om utbildningsledarskap är det fördelat mellan stat, kommun, skola 

och klassrum med den statliga nivån som ger riktlinjerna. Den nationella läroplanen fungerar 

som ett ramverk för hur skolorna ska agera. Dock finns det en relativ autonomi för hur man på 

kommunal- och skolnivå samt i klassrummet vill förfara. (Uljens, 2021b, s.44⎼45.) 

 

Riddersporre (2006) anser att ett utbildningsledarskap alltid berör flera parter. Hur detta 

ledarskap blir fungerande är beroende av mötet mellan människorna som det berör och den 

förhandling som uppstår. Ledaren behöver kunna ha ett förhållningssätt till sitt uppdrag, det 

egna ledarskapet samt de som berörs av ledarskapet så att denna förhandling blir möjlig. Därför 



blir interaktionen och förmågan att kunna samspela med varandra en viktig del för 

utbildningsledarens professionella kompetens. (Riddersporre, 2006, s. 53.) 

 

Hållbarhet är ett samhällskrav och ett politiskt krav som berör alla samhällssektorer, inklusive 

utbildningen. Frågan om hur man uppnår hållbarhet behöver preciseras på alla pedagogiska 

ledarskapsnivåer och ledarskapet i sig behöver bli hållbart. Hållbarhet är samtidigt en 

uppmaning till förändring och ansvarstagande inom alla sektorer och på alla nivåer i samhället. 

För att åstadkomma denna förändring behövs ledarskap och förnyade ledarskapsmetoder. 

Expertkunskap om hållbarhetsfrågor är av central betydelse för att det ska vara möjligt att 

utveckla strategier för att motverka klimatförändringen. Därför behöver alla utbildningsnivåer 

stödja en transformativ förändring där det centrala är en utveckling av relationer mellan 

människor på en global nivå och andra organismer och deras krav. Transformation är en 

komplex process som sker både på samhällelig och individuell nivå. I pedagogiska och politiska 

diskurser är det ofta oklart vad, hur och varför transformationen ska ske, samt vilka 

konsekvenser en dylik förändring kan medföra. (Wolff & Zilliacus, 2021, s. 439⎼440.) 

 

Utbildningsledarskapet har alltid en pedagogisk dimension (Elo, 2021; Uljens, 2021a), eftersom 

utbildningssystemet på varje nivå handlar om att leda människors lärande vilket i sig är en 

pedagogisk uppgift (Uljens, 2021a, s. 24).  Utbildningsledarskapet, på dess olika nivåer, 

handlar såväl om att underlätta den enskilda individens lärande men också om att utveckla 

verksamheten på den nivå och i den organisation man befinner sig i, vilket innebär såväl en 

individuell som en kollektiv lärandeprocess (Uljens, 2021a, s. 28). 

 

3.2 Pedagogiskt ledarskap 

I denna avhandling har jag valt att definiera pedagogiskt ledarskap som ett ledarskap som utövas 

i en skol- och undervisningskontext. Mera specifikt som något rektor och skolledare utövar. 

 

Det pedagogiska ledarskapet bygger på en interaktion mellan den som bli ledd och den som 

leder i en direkt eller medierad pedagogisk relation. Det pedagogiska ledarskapet kan förstås 

som en aktivitet, vilket eftersträvar att påverka en persons förståelse av sig själv, världen eller 

relationen mellan dem, med andra ord som en sorts pedagogisk intervention. Detta görs genom 

en uppfordran till självverksamhet, baserad på ett ömsesidigt erkännande. Genom att man 

erkänner att personen har en självbestämmanderätt är resultatet av en pedagogisk intervention 



alltid öppen till en viss del. En påföljd av att personen börjar se, förstå och tänka kring världen 

på nya sätt, är att de kan börja agera i världen på nya sätt. (Elo, 2021, s. 122⎼124.)  

 

Pedagogiskt ledarskap handlar om relationer i mellanrummet mellan två parter som i 

utbildningsretoriken betonas som mer eller mindre autonoma. Rektor ska å ena sidan kunna 

balansera mellan att ha betydande befogenheter, leda det pedagogiska arbetet, vara vägledande 

och inspirerande och å andra sidan samarbeta i kollegial anda och respektera lärares frihet att 

utforma sin egen undervisning. Spänningen mellan individ och kollektiv går inte att avskaffa, 

utan är snarare ett dialektiskt förhållande som klokt och ödmjukt hanterat kan ge energi till 

spänningen mellan olika perspektiv. Pedagogiskt ledarskap handlar om makt och makt behövs 

för att göra gott. Således kan makt ses som en garant för demokrati. Skolledare behöver ta 

skolans maktutrymme i anspråk, vilket innebär ett ledarskap som bygger på professionell 

gemenskap och ansvar. Pedagogiskt ledarskap är en central aspekt av och en kvalitet i den 

professionella relationen mellan rektor och lärare. Att leda lärande på skolnivå förutsätter för 

rektors del en förtroendefull legitimitet från lärarna. Det bygger på en personligt integrerad 

förståelse av meningen med skolan och dess demokratiska uppdrag. (Svedberg, 2019, s. 

192⎼196.) 

 

Utbildning och pedagogik står i en icke-hierarkisk relation till politik, kultur och ekonomi och 

placerar sig varken innanför eller utanför samhället, varken som över- eller underordnad 

samhället. Pedagogiken får snarast en medierande roll mellan dem. Det professionella 

pedagogiska ledarskapet får en relativ frihet och autonomi och ett utrymme som både kräver 

och tillåter reflekterande och professionella pedagogiska ledare. Med motsvarighet i den icke-

affirmativa pedagogiken kan icke-affirmativt pedagogiskt ledarskap beskrivas som ett 

ledarskap som utövas i en icke-hierarkisk relation till politik. Det icke-affirmativa pedagogiska 

ledarskapet erkänner att politiska intressen påverkar utbildningen men låter sig inte påverkas 

av politiska ideologier till den grad att det skulle reduceras till att tjäna någon politisk ideologi. 

Det skulle stå i konflikt till det öppna och demokratiska samhället. (Ylimäki och Uljens, 2017, 

s. 39). 

 

Svedberg (2019, s. 49) hänvisar till Nestor (2015), som beskriver att det pedagogiska 

ledarskapet är ledarskap för en pedagogisk verksamhet, det inflytande som en ledare för en 

pedagogisk verksamhet utövar i förhållande till pedagoger eller lärare, som syftar till att 

utveckla undervisning och lärandet i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i 



styrdokument. Skolans mål och innehåll formuleras huvudsakligen utifrån våra föreställningar 

om vår framtid och handlar om vad man anser att eleverna behöver lära sig, vilka kunskaper, 

färdigheter och värderingar som är viktiga (Uljens, 2021b, s. 38.) 

 

Det pedagogiska ledarskapet har gradvis kompletterats från att ha varit i huvudsak inriktad på 

undervisning i klassrummet till att ha utökats med ett ansvar att utveckla skolan enligt 

läroplanens mål och riktlinjer (Svedberg, 2019, s. 34). Trots att det pedagogiska ledarskapet tar 

sig i olika uttryck, utövas det på samtliga nivåer i samhället. Den tydligaste formen av 

pedagogik ligger i interaktionen mellan eleven och lärare. En annan form av pedagogiskt 

ledarskap är utformningen av de nationella läroplansgrunderna och medieras genom flera 

aktörer och artefakter på olika nivåer i styrkedjan. (Elo, 2021, s. 134.) 

 

Wolff och Zilliacus (2021, s. 447) anser att ledarskap är ett komplext och kontextbundet 

fenomen, eftersom människor är komplicerade: vi härstammar från olika världsbilder, 

värderingar och uppfattningar av hållbarhet bland såväl elever, lärare och rektorer. Människan 

har olika världsbilder vilka innehåller både traditionella, moderna, postmoderna och integrerade 

världsbilder som är knutna till hållbarhetsfrågor. Ledarens uppgift är att beakta och integrera 

olika perspektiv snarare än att utgå från ett enda normativt sätt att se på hållbarhet. Det 

pedagogiska ledarskapet behöver bli hållbart. För att detta ska ske behöver ledarskapet 

utvecklas och genomgå en systematisk och etisk förändring utgående från målmedvetna och 

långsiktiga visioner. Utbildningen har en nyckelposition i att lindra och förhindra de sociala 

följderna av klimatförändring och den efterföljande ekologiska krisen, sociala polariseringen, 

ökade urbana fattigdomen, konflikterna och naturkatastroferna vilka gör att nya risker uppstår. 

(Wolff & Zilliacus, 2021, s. 440⎼441.) 

 

3.3 De fem ordningarnas pedagogiska ledarskap 

Utbildningsledarskapet består av flera olika nivåer (se Figur 1, s.28). Utvecklingen av 

utbildningsinstitutioners verksamhetsprocess, samt hur den leds och styrs är komplex med 

flertalet aktörer på olika nivåer. Hur utbildningar leds påverkas av de konkreta pedagogiska 

mötena på de olika nivåerna av det pedagogiska ledarskapet: i skolan, kommunal, statlig och 

transnationell nivå, vilka alla bidrar med sitt kunnande. Samtliga nivåer står också i en relation 

till varandra. Således varierar ledarskapet beroende på ifall det är elever, lärare, rektorer eller 

ledare inom kommunen eller den nationella utbildningsadministrationen som ska ledas och vem 



som leder. Utbildningsledarskapet kräver kunskap om en mängd olika områden såsom 

ekonomi, hälsa, juridik, kommunikation, kultur, läroplanen, organisation, politik och 

pedagogik. (Uljens, 2021a, s. 20-21.) 

 

 

Figur 2:  De fem ordningarnas ledarskap (Elo, 2021). 

 

I Elos modell (2021) kring utbildningsledarskap, beskrivs att den delas in i fem nivåer. I den 

första ordningens ledarskap leder läraren elevens lärande. I de andra ordningen leder rektor 

lärarnas lärande. På den tredje nivån leder kommunerna rektorernas lärande och i den fjärde 

nivån leds kommunerna av staten. På den femte nivån påverkas staten av överstatliga aktörer 

såsom OECD och EU. Dock saknar dessa överstatliga aktörer ett formellt och juridiskt 

inflytande över den nationella nivån när det gäller utbildningsfrågor. Samtidigt sker en 

växelverkan mellan den statliga nivån och den kommunala nivån i formen av politiskt ledarskap 



och tjänstemannaledarskap. Därtill förekommer en växelverkan med det omgivande samhället, 

till exempel med föräldrar, närsamhället, arbets- och näringslivet och olika 

intresseorganisationer. (Elo, 2021, s. 127⎼128.) 

 

Den första ordningens pedagogiska ledarskap handlar om hur läraren leder elevernas lärande. 

Ledarskapet är här som tydligast och mest genomgående tar sig an en pedagogisk karaktär via 

lärarens påverkan av den växande generationens förståelse om omvärlden och sig själv samt 

den existerande relationen mellan dem. Elevens förståelse för världen vidgas genom lärarens 

uppfordran, men detta är inte alltid direkt eftersom ett visst agerande från läraren inte 

nödvändigtvis resulterar i ett visst lärande hos eleven. Ifall eleven inte själv är aktiv sker inget 

lärande och gör att läraren har begränsade möjligheter att påverka resultaten av en 

studieprocess. Man behöver alltså inte någon undervisning för att lärande ska ske, ifall 

individens studieprocess är självständigt initierad och upprätthållen. (Elo, 2021, s. 129.) 

 

I denna ordningens ledarskap blir det alltså lärarens uppgift att introducera hållbarhet som ämne 

eller tema till eleverna, antingen via aktuella läromedel, temadagar eller studiebesök. Läraren 

kan även fördjupa sitt kunnande i området genom böcker såsom Lärarnas agenda 2030 

(Granath & Sharma, 2021) eller Hållbar utveckling - ämnesdidaktisk tematisering för 

grundskolan (Sund & Sund, 2017). 

 

Till den andra ordningens utbildningsledarskap hör ledningsgrupper, skoldirektionen, 

vicerektor och rektorn, samt övriga aktörer som har att göra med att leda lärarna och skolans 

arbete. Det som kännetecknar rektors arbete är att strukturera och leda arbetet i skolan utgående 

från de rutiner, normer och värderingar som finns och som har utvecklats i skolan. Man kan 

även säga att rektors arbete är att organisera skolans verksamhet för att bekräfta lärares 

förståelse som lärarna har om sig själva, omvärlden och relationen mellan dem. Samtidigt ska 

man kritiskt granska den arbetsorganisation man befinner sig i syfte att utveckla och förändra 

den. Rektor utmanar kollegiets förståelse av sig själva, skolan, samhället samt sina roller däri. 

(Elo, 2021, s. 130⎼131.) 

 

På denna nivå blir det rektorn och skoldirektionens uppgift att verkställa den nationella 

läroplanen och möjligtvis en lokal läroplanen som har utarbetats utgående från den nationella 

läroplanen. Fortbildningar, läromedel och arbetssätt inom kollegiet blir också viktiga verktyg 

för rektorn och skolledningen. 



 

I Finland är det kommunala ledarskapet den tredje ordningens pedagogiska ledarskap. Det 

kommunala utbildningsledarskapet delas in i det politiska ledarskapet och ett 

tjänstemannaledarskap. Bildningsnämnder och kommunfullmäktigen är beslutandeorgan vilka 

är kopplade till det politiska ledarskapet medan tjänstemannaledarskapet i en kommun är 

kopplat till utbildningsadministrationen och leds av en bildningsdirektör. Det finländska 

utbildningsledarskapet är kännetecknat av att kommunerna har delegerats möjligheter att ta 

beslut, vilket gör att många kommuner har fattat beslut enligt lokala behov och omständigheter. 

Utgående från de nationella ramarna gällande till exempel läroplansgrunder eller timfördelning, 

kan kommunerna, tack var sin autonomi, skapa lösningar som fungerar för deras situation. 

Kommunerna är själva ansvariga för hur utbildningssektorn organiseras och struktureras och 

för att se till att de följer de statliga ramarna som fastställts. Att skapa en gemensam förståelse 

för hur utbildningssektorn i en kommun leds är ett uppdrag av pedagogisk karaktär som blir 

bildningsdirektörens uppgift. Det kommunala utbildningsväsendets målsättning och uppgift 

blir att skapa och upprätthålla en förståelse av utbildningsväsendets plats och roll i helheten 

samt att skapa målsättningar och principer för såväl kommunala politiker och tjänstemän samt 

för skolors rektorer och lärare på alla stadier. (Elo, 2021, s. 131⎼133.) 

 

På basis av den nationella läroplanen har kommunerna möjlighet att själva tolka och precisera 

det som står i den nationella läroplanen så att den anpassas till lokala behov och förutsättningar. 

 

De nationella ramarna för ekonomiska, juridiska och läroplansmässiga frågorna fastställs på 

den fjärde ordningens nivå, det vill säga på den nationalstatliga nivå och är således en central 

nivå för utbildningsledarskapet. De nationella läroplansgrunderna är en pedagogisk uppfordran 

på nationell nivå, vilka skapas i en process där Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och 

kulturministeriet samt experter och sakkunniga är involverade.  Den nationella läroplanens 

målsättning är att påverka hur de växande generationerna förstår sig själva och omvärlden och 

är samtidigt en pedagogisk uppfordran till flera aktörer. De nationella läroplansgrunderna 

erkänns och tolkas på lokal nivå genom att man utarbetar lokala läroplaner, vilket innebär att 

man tolkar om det som framgår till en viss del. Lärarna får sedan som pedagogisk uppfordran 

att kritiskt reflektera kring läroplanen och omvärdera sin syn på undervisningens innehåll, 

metoder och målsättningar. Samtidigt ger läroplanen riktlinjer för skolans verksamhetskultur 

och dess värdegrund och påverkar således också rektorers förståelse för skolans innehåll, mål, 

uppdrag och verksamhetssätt. (Elo, 2021, s. 133⎼134.) 



Eftersom överstatliga organisationer såsom FN inte har lagstiftande makt över nationalstaterna, 

blir det alltså statens angelägenhet att frivilligt förbinda sig till ett styrdokument som Agenda 

2030. På denna nivå formas också dokument som Sanna Marins regeringsprogram och 

läroplansgrunderna, vilka båda innehåller hållbarhet som ett tydligt tema. 

 

Transnationella aktörer och organisationer, den femte ordningens pedagogiska ledarskap, 

påverkar den fjärde ordningens ledarskap genom ett globalt nätverk av influenser. Alla 

utbildningssystem i världen är juridiskt och organisatoriskt förankrade på nationalstatlig nivå, 

även det förekommer nationella variationer i hur utbildningssystemet är uppbyggt, men 

påverkas av dessa transnationella aktörer och processer. PISA⎼undersökningar, vilka 

administreras av OECD är ett exempel på detta. (Elo, 2021, s. 134.) 

På denna nivå uppstår också styrdokument såsom Agenda 2030, vilket sedan kommer ner till 

nationalstatliga nivån.  

 

Aktörer utanför denna styrkedja har också en avsiktlig påverkan på samtliga nivåer av 

utbildningsledarskapet. På den första nivån kan detta exemplifieras genom föräldrarnas och 

vårdnadshavares försök att påverka det som görs i skolan genom att rikta uppfordran och 

kontakt till lärare, rektor eller aktörer på lokal nivå. Organisationer som erbjuder diverse 

verksamhetsformer till skolan har ett syfte och ett budskap de vill föra fram. Exempel på dylika 

organisationer kunde vara 4H, Folkhälsan eller Scouterna. Mediala diskussioner eller debatter 

är ett exempel på hur man genom sin medverkan kan påverka på kommunal nivå, i till exempel 

frågor som skolstängning eller skolmaten som en kommun erbjuder. På den nationella nivån 

kan externa aktörer exempelvis delta i arbetet med utformningen av en ny läroplan. Dylika 

aktörer kan vara exempelvis fackförbund, föräldraorganisationer eller diverse intresse- och 

minoritetsorganisationer. Överstatliga aktörer smälter däremot samman med den femte 

ordningens ledarskap såsom EU och OECD eller FN, eftersom dessa saknar lagstiftande makt 

över nationalstaternas utbildningsfrågor. (Elo, 2021, s. 136⎼137.) 

 

Rektorns arbete med att leda hållbarhet handlar också om att ta ställning till olika externa 

aktörers inviter och eventuellt använda dem målmedvetet som en del av arbetet med hållbarhet 

inom det utbildningsstadium som man befinner sig på. 

 

Agenda 2030 är en handlingsplan som styr arbetet för hållbar utveckling, vilket också Finland 

som FN:ns medlemsland har förbundit sig till att uppnå målen (Utrikesministeriet, 2021). 



Agenda 2030 tolkas i detta fall som en transnationell influens som uppstått i samarbete för ett 

globalt nätverk och påverkar den nationalstatliga nivån i frågan om utformning av läroplanen 

eller regeringsprogrammet. 

 

3.4 Att leda gymnasieutbildning i Finland 

I Finland får kommuner, samkommuner, stiftelser och registrerade sammanslutningar med 

tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet ordna gymnasieutbildning. Gymnasier, 

folkhögskolor och yrkesläroanstalter kan ordna gymnasieutbildning. Gymnasieutbildning kan 

också ordnas i statliga läroanstalter. Undervisningsspråket vid läroanstalten är antingen finska 

eller svenska, eller enligt gällande tillstånd även samiska, romani eller teckenspråk. Det fanns 

sammanlagt 384 läroanstalter vilka erbjöd gymnasieutbildning år 2020 med cirka 128 200 

studerande i hela landet, inklusive Åland. Av dessa var 321 kommunala gymnasier, 39 privata, 

9 statliga läroanstalter, 14 samkommuner samt en läroanstalt på Åland. Av dessa erbjöd 36 

gymnasier svenskspråkig gymnasieutbildning. 29 av dessa var kommunala gymnasier.  Fem 

gymnasier var privata, ett gymnasium var statligt och en läroanstalt fanns på Åland.  Av den 

svenskspråkiga utbildningen vad 30 av dessa läroanstalter gymnasier och 6 läroanstalter hade 

både grundskole- och gymnasienivå.  Studietiden vid ett gymnasium är tre år, men studietiden 

kan vid behov förlängas eller förkortas. Hösten 2021 har de nya grunderna för gymnasiets 

läroplan (2019) tagits i kraft för en årskurs åt gången. Grunderna baserar sig på gymnasielagen 

(714/2018) och statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018). Denna reform 

innebär att man numera utgår från studiepoäng i stället för kurser. Gymnasieutbildningen 

omfattar sammanlagt 150 studiepoäng. (Utbildningsstyrelsen, 2021d.) 

 

I gymnasielagen (714/2018, §57) framkommer det inget specificerat om rektors 

arbetsuppgifter, endast att läroanstalten som ordnar utbildning ska ha en rektor som svarar för 

verksamheten.  

 

Enligt Utbildningsstyrelsens (2021b) sidor kring ledarskap och fostran inom utbildning, 

beskrivs de centrala uppgifterna i det pedagogiska ledarskapets som att man ska stödja 

elevernas och de studerandes, lärarnas och hela skolsamfundets lärande och utveckling. Därtill 

beskriver man att dimensioner i anknytning till implementeringen och genomförandet av 

läroplanen, arbete med skolans verksamhetskultur och strategier samt skolans grunduppdrag är 

väsentliga delar i denna helhet. Således kan man tolka Utbildningsstyrelsens sidor som att 



rektorn är i en central roll när det gäller det pedagogiska ledarskapet. De lyfter även fram 

lagstiftningen inom bildningssektorn som kräver att det ska finnas en ansvarig rektor i varje 

skola. Uppgiftsbeskrivningen för en rektor varierar beroende på enhet, utbildningsstadium och 

anordnare. Utbildningsstyrelsen vidhåller också att till rektors grunduppgifter ingår det 

pedagogiska ledarskapet och ledningen av den allmänna förvaltningen, vilken för sin del 

innehåller väldigt olika delområden. Utöver personalförvaltning hör helheterna kring ordnandet 

av undervisningen, såsom läroplansarbete och planeringen av läsårets arbete och ledning av 

personalens pedagogiska kompetens till rektors uppgifter på skolnivå. (Utbildningsstyrelsen, 

2021b.) 

 

Rektorns viktigaste uppgift, det pedagogiska ledarskapet, är att leda och tillsammans med 

personal, elever och föräldrar utveckla skolans verksamhet mot en allt högre grad av 

måluppfyllelse. Rektor har ett särskilt och vidgat ansvar för att utbildningen utvecklas 

kvalitativt. Pedagogiskt ledarskap kan uttryckas i en ledningsfilosofi där ledarskapet ses som 

demokratiskt, lärande och kommunikativt. För att kunna leda en lärande organisation och 

tillämpa ett dylikt ledarskap är rektors förståelse av sitt uppdrag avgörande. (Svedberg, 2019, 

s. 41.) Sahlberg (2018, s. 81) anser att rektorer bör vara den ledande läraren i sin skola. Detta 

bör ske på ett engagerande sätt via dialog om pågående skolreformer och via gemensamt 

lärande, samt på vilka sätt man kan skapa förbättringar i fråga om jämställdhet inom skola. 

 

Mogren och Gericke (2016) konstaterar att forskning kring hur utbildning för hållbar utveckling 

(eng. Education for Sustainable Development) implementeras ofta fokuserar på utfall av 

studerande och lärare. Färre studier har gjorts om hurdant ledarskap som utövas på skolans 

organisationsnivå. Mogren och Gericke (2016) använder sig av kvalitetskriterier som ett 

verktyg för att analysera och grupperna vilka saker rektorer finner viktiga i frågan om att lyckas 

implementera hållbar utveckling vid sina skolor. Forskningsresultatet utmynnade i 26 

kvalitetskriterier vilka sedan grupperades till fyra mera generella kategorier. Dessa fyra 

kategorier är: 1) kollaborativ växelverkan och skolutveckling, 2) elevcentrerad undervisning, 

3) samarbete med lokalsamhället och 4) ett proaktivt och kontinuerligt ledarskap. En gemensam 

och delad vision eller en holistisk idée inom skolan är en central faktor i detta arbete. Likaså 

borde skolan som organisation ta intryck och riktning av eleverna eller studerandena när man 

planerar och undervisar. Kontakt med lokalsamhället är viktigt och skolan som organisation 

och en del av lokalsamhället är viktigt. Skolan kan involvera lokalsamhället som en resurs för 

undervisning och inlärning, även om rektorer i denna forskning oftare påvisade det som en 



möjlighet att synliggöra skolans arbete och en möjlighet för eleverna att få en insyn i 

arbetspraktiker, framom att skolan kunde lära sig från samhället. Rektorer behöver även förstå 

hur samhället påverkar skolan och hur detta tolkas i skolan över tid. Således blir rektorns fokus 

och ansvar på såväl en organisationsnivå men också som ansvarsperson för den pedagogiska 

nivån att driva på och stödja förändringar inom utbildningen på basis av intryck från samhället. 

(Mogren & Gericke, 2016.) 

 

Müller, Lude och Hancock (2020) samt Müller, Hancock, Stricker och Wang (2021) skriver att 

det råder en generell överenskommelse om att utbildning spelar en avgörande roll i 

utvecklingen av hållbara samhällen och ekonomiska system. Därtill förväntas skolorna stödja 

utvecklingen för mera hållbara sätt att arbeta, tänka och leva. Trots att det förekommer mycket 

litteratur om utbildning för hållbar utveckling tas rektors roll i hur detta implementeras sällan i 

beaktande. Däremot vidhåller de att rektorer är i en central roll och har en betydande påverkan 

av hur utbildningen av hållbar utveckling omsätts och således är hållbarhet en fråga för skolans 

ledarskap. För att kunna uppnå en inlärnings- och undervisningsmiljö som är orienterad mot 

hållbarhet kräver det en omfattande holistisk förändrings- och utvecklingsprocess och kritiskt 

reflektion. Rektorer behöver också anta en passlig och transformativ inställning och agera i 

enlighet med den för att bland annat uttrycka förväntade värderingar och visioner, reflektera 

och utveckla sin vision för att bemöta föränderliga förhållanden i miljön och uppmuntra 

kollegor till nya utmaningar. (Müller, Lude & Hancock, 2020; Müller, Hancock, Stricker & 

Wang, 2021.) 

 

Skolans rektor (eng. school leadership) står inför flera paradoxer. Som rektor behöver man hitta 

sätt att skapa en balans mellan värderingar som står i konflikt med varandra. En rektor behöver 

kunna bibehålla ett delat syfte och samtidigt uppmuntra till kreativ diversitet. Att fostra det som 

sker i stunden och samtidigt rikta blicken mot framtiden och det som kan förbättras står också 

i en paradox till varandra, gör att det blir en balansgång mellan att omfamna förändring och 

samtidigt vara i nuet. Förmågan att fatta beslut och ta till handling är lika viktigt som att kunna 

stanna upp reflektera över syfte och potential. Slutligen så behöver ett ledarskap framträda från 

rektor men hen får inte vara den enda källan till ledarskap utan det behöver vara fördelat och 

demokratiskt. (Deal & Peterson, 2016, s. 283⎼284.) 

 

Enligt en undersökning gjord i England av Jackson (2007), påpekas att skolors strategier för att 

bli hållbara behöver utarbetas eftersom det finns ett växande behov av att behandla hållbarhet i 



skolor. Undersökningen framhäver också att rektorers attityder och agerande i rollerna som 

ledare har stor betydelse för att framhäva hållbarhet i sina skolor, vilket också omsätts i attityder 

och handlingar hos övriga personer inom skolkollegiet. Ett vanligt hinder för att genomföra 

förändringar är tidsbrist och möjligheter att utveckla planering och personalskolning, eftersom 

många andra saker behöver prioriteras, såsom administrativa uppgifter och läroplansarbete. För 

att framgångsrikt ta sig an en hållbar agenda i en skola krävs att man som rektor (eng. school 

leader) är medveten om skolans plats i det lokala och globala samhället, har en vilja att utveckla 

sig själv och andra gällande värderingar förknippade med hållbarhet samt att stödja 

inlärningsmöjligheter för alla i skolan via ett distribuerat ledarskap. (Jackson, 2007, s. 45⎼49.)  

 

Rektorn är samtidigt en pedagogisk ledare och en förebild för sina medarbetare, vilket gör att 

många följer rektors exempel. Det som får stor betydelse för rektors arbete med att utbilda andra 

är hens kompetens som ledare. Det finns därför ett behov att systematiskt samla in och tolka 

information, vilket blir desto viktigare för den som ska leda andra så att man kan tolka och 

förmedla basen för det gemensamma arbetet. (Viggósen & Riddersporre, 2006, s. 175.) 

Undervisningen är det som ska vara i rektorns fokus och som ska utvecklas genom rektorns 

handlingar och genom att utöva inflytande på undervisningen, men hur det inflytandet ska 

utövas är en öppen fråga (Svedberg, 2019, s. 49). 

 

Det pedagogiska ledarskapet handlar om att underlätta lärprocesser och om att leda andra 

människors lärande. Detta kan ske direkt eller indirekt beroende på vilka förutsättningar och 

vilka sorters möten för lärande som skapas (Uljens, 2021a, s. 24). Det pedagogiska ledarskapet 

är en del av rektors utbildningsledarskap, vars fokus ligger på lärares didaktiska professionalitet 

och skolans verksamhetskultur. För att en rektor ska kunna stödja lärarnas professionella 

utveckling behöver rektorn ha en föreställning om deras arbete och kunnande samt hur deras 

kompetens ska utvecklas för att hen ska kunna initiera och leda olika lärandeprocesser (Uljens, 

2021b, s.48). 

 

Mäkelä (2007) har undersökt vilka ansvarsområden som rektorsarbetet i grundskolan består av. 

Undersökningen är relevant eftersom den påvisar hur en rektors arbetsfördelning ser ut i 

finländska förhållanden samt att man kan göra paralleller med gymnasierektors arbete. 

Enligt Mäkeläs (2007) resultat består rektors arbete av fyra ansvarsområden: 1) administrations- 

och ekonomiförvaltning (33%), 2) ledandet av samarbetsnätverk (31%), 3) personalledning 

(22%) och 4) pedagogiskt ledarskap (14%).  Varje ansvarsområde består av flera huvuddelar. 



Till administrations- och ekonomiförvaltningen hör fyra delar: 1) lagar, förordningar och 

kollektivavtal, 2) ekonomiplanering och elev- eller studentförvaltning, 3) beslutsfattande och 

mötespraxis samt 4) arbetstidens förläggning. Till ledandet av samarbetsnätverk hör tre delar: 

1) omvärldsrelationer (eng. public relations), 2) inlärningsmiljöer och 3) 

informationsverksamhet. Personalledningen består av fyra delar: 1) personalskolning och 

organiserandet av introduktionstillfällen, 2) rekrytering, 3) personalens välmående och 4) 

innovativt ledarskap. Till det pedagogiska ledarskapet hör två delar: 1) organiserandet av 

undervisning och 2) utvecklings- och läroplansarbete. (Mäkelä, 2007, s. 199.) 

 

Kadji-Beltrane, Zachariou och Stevenson (2012) forskning bland rektorer på grundskolan i 

Cypern, har identifierat hurdana typer av ledarskap som är sannolika att stödja 

implementeringen och bibehålla hållbarhet som en utbildningsfråga i skolorna på ett effektivt 

sätt samt vilken roll rektorn har för arbetet i fråga. För att en skola ska bli hållbar behöver 

hållbarhetens principer och värderingar: rättvisa, respekt, solidaritet och demokrati, omsättas i 

läroplanen och i den pedagogiska praxisen. Hållbara principer behöver också omsättas i skolans 

kultur, dess interna och externa förhållanden samt i fråga om resursanvändning, såsom papper-

, vatten- och energianvändning. Hållbarhetsfrågor i skolan har utvidgats från att enbart handla 

om läroplanen och pedagogiska frågor till att även omfatta hur man styr skolan. Viktiga saker 

som en rektor kan göra för att främja hållbarhet i skolan är bland annat att: 1) stödja lärarnas 

professionella utveckling, 2) att uppmuntra innovation och risktagande aktiviteter som är 

kopplade till hur sannolikt det är att en undervisningsreform kommer att ske i skolan, 3) att 

öppna skolan mera för närsamhället samt att stödja lärare att engagera sig med samhället 

eftersom detta gör att lärarna och rektorerna har kontakt med utomstående aktörer och experter 

är viktigt för att skapa kollaborativa inlärningsmöjligheter förknippade med hållbarhet, samt att 

det skapar en ökad medvetenhet om den närliggande miljön och samhället. (Kadji-Beltrane, 

Zachariou & Stevenson, 2012.) 

 

3.5 Sammanfattning 

Rektors ledarskap består av många sorters uppgifter, både av utbildningsledarskapskaraktär och 

av pedagogisk karaktär. Dessa uppgifter består av att delvis stödja elevers, studerandes, lärarnas 

och hela skolsamfundets lärande och utveckling men också att implementera och genomföra 

det som står i läroplanen. Rektorn ska även arbeta med skolans verksamhetskultur och 

strategier. Rektors uppdrag att leda hållbarhet hamnar således i ett utrymme som omfattar både 



ett utbildningsledarskap och ett pedagogiskt ledarskap där dessa båda dimensioner spelar en 

roll. Detta sker genom att rektorn exempelvis arbetar med ett utbildningsuppdrag som till 

exempel skapa en miljövänligare skola eller en verksamhetskultur som är inkluderande. Det 

pedagogiska uppdraget kan ske genom att leda arbetet med elevernas och personalens lärande 

kring hållbarhet. Det är också viktigt att komma ihåg att rektor har ett autonomt 

handlingsutrymme att förhålla sig till hållbarhetsfrågor, tolka dessa, och välja hur hen tar sig an 

dem i sin roll som ledare. 

  



4 Ansats och metodologi 

En kvalitativ metod handlar om att karaktärisera något och om att beskriva egenskaperna hos 

något. I kvalitativa metoder försöker man hitta de beskrivningar eller modeller som bäst 

beskriver ett fenomen eller ett sammanhang. (Larsson, 1986, s. 7⎼8.) 

 

Målet med kvalitativ forskning är att komma till insikt om fenomen som har att göra med 

människor och situationer i deras sociala verklighet. Man eftersträvar att få en djupare insikt 

om hur människan anpassar sig till sin livssituation (Dalen, 2019, s. 15). Kvalitativ forskning 

tillåter en högre grad av flexibilitet, vilket gör att interaktionen mellan deltagaren och forskaren 

är mera anpassningsbar och det finns mera utrymme för spontanitet. Vid kvalitativ forskning 

används öppna frågor vilket gör att deltagaren med egna ord kan besvara de frågor som ställs. 

Svaren har möjlighet att vara mer detaljerade och fylligare än vid kvantitativ forskning. 

(Christoffersen & Johannessen, 2020, s. 16.)  

 

Det riktas ofta kritik mot kvalitativ forskning, främst i fråga om reliabilitet. Vissa forskare anser 

att reliabilitet endast angår kvantitativ forskning eftersom man inom kvantitativ forskning inte 

skiljer mellan den sociala och den naturvetenskapliga världen. Annan kritik som riktas mot 

kvalitativ forskning är att den ofta kan bli anekdotisk till sin natur utan att man får ta del av 

avvikande data. Detta orsakar eventuella problem med validiteten och sanningshalten i en 

kvalitativ studie. Det som man vill ta reda på är det som ska bestämma valet av metod för en 

studie. Således handlar valet av metod mera om vilken sorts forskning man ska bedriva och vad 

som lämpar sig för forskningen i fråga. (Ryen, 2004, s. 16-17.) 

 

4.1 Fenomenografi 

Fenomenografin används som forskningsansats när man är intresserad av att beskriva på vilka 

olika sätt människor förstår fenomen i sin omvärld (Dahlgren & Johansson, 2019, s. 179; 

Newby 2010, s. 480). Marton beskriver att den fenomenografiska ansatsen handlar om hur 

någon upplevt något. Därför räcker det inte att förstå ett fenomen, man måste även beskriva hur 

en individ uppfattar sin omvärld (Larsson, 1986; Uljens, 1989). Fokus ligger på den variation 

mellan människors sätt att uppfatta omvärlden framom vilka likheter som finns. 

Fenomenografin försöker bidra till att skapa en fördjupad förståelse av lärandet och av de sätt 

att förstå omvärlden som är ett resultat av detta lärande. Som metodansats är fenomenografin 



utvecklad för att analysera data från enskilda individer vilka ofta har samlats in genom 

halvstrukturerade intervjuer. Fenomenografin som ansats är väl lämpad för att analysera och 

beskriva människors tankar, eller uppfattningar av olika fenomen i omvärlden. (Dahlgren & 

Johansson, 2019, s. 179; Larsson, 1986, s. 12⎼13; Newby, 2010, s. 509.) 

 

När man har definierat det fenomen som man är intresserad av att forska kring och man har 

skrivit en problemformulering blir det dags att välja en lämplig metodansats. Valet av 

metodansats kommer att styra vilka metoder för datainsamling som används. Det gäller att välja 

den metodansats som bäst stödjer en att förstå det fenomen man vill undersöka. Valet av 

metodansats hjälper även att precisera och avgränsa ens syfte ytterligare. Därtill går valet av 

metodansats och fenomen hand i hand, vilket även påverkar formuleringen av 

forskningsfrågorna samt vilken metod som används vid datainsamling och hur man genomför 

analysen. (Fejes & Thornberg, 2020, s. 30⎼33.) 

 

Utgående från mina forskningsfrågor och mitt syfte har jag valt fenomenografi som 

metodansats för denna avhandling. Syfte med denna avhandling är att beforska ledning av 

gymnasieskolors arbete med hållbarhet ur ett rektorsperspektiv. Jag avser ta reda på hur rektorer 

uppfattar hållbarhet som fenomen, vilka dimensioner av hållbarhet som rektorerna fokuserar på 

i sitt arbete kring hållbarhet samt hur de uppfattar sin roll som ledare för hållbarhetsfrågor.   

 

De forskningsfrågor som jag har valt för denna studie är följande: 

1) Hur uppfattar rektorer begreppet hållbarhet? 

2) Hur uppfattar rektorer att man i gymnasiet arbetar med hållbarhet? 

3) Hur uppfattar rektorer sin roll i att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor? 

 

Fenomenografin eftersträvar en förståelse av en uppfattning där man arbetar utgående från 

empiriskt grundade beskrivningar och som forskare försöker man analysera och beskriva vad 

människor sagt i samband med en intervju (Larsson, 1986, s. 12⎼13). I fenomenografin utgår 

man ifrån att fenomen i världen kan betyda olika saker för olika människor (Uljens, 1989, s. 

10). Man har ett intresse för att beskriva fenomen i världen såsom andra uppfattar och betraktar 

dem, ett intresse för variationen i och förändringen av en persons sätt att uppfatta världen 

(Marton & Booth, 2000, s. 146).  

 



Människor uppfattar företeelser i den omgivande världen på olika sätt och därtill finns det ett 

begränsat antal sätt på hur dessa företeelser kan uppfattas. Detta är två utgångspunkter som 

gäller för fenomenografin. Med en uppfattning menar man ett sätt att förstå något eller ett sätt 

att erfara något. Den största utmaningen ligger i att en uppfattning kan uttryckas på många olika 

sätt, vilket försvårar för den som vill förstå någon annans sätt att förstå sin omvärld. 

Uppfattningar är alltså kvalitativt olika sätt att erfara något i omvärlden. Man kommer att kunna 

urskilja ett antal olika sätt att förstå en företeelse när man frågar ett antal människor om hur de 

uppfattar något. Uppsättningen av uppfattningar av företeelsen i frågan benämner man som 

utfallsrummet. Dock kan man inte vara säker på att man upptäcker alla tänkbara sätt att uppfatta 

något i en undersökning. Utför man undersökningen på nytt med en annan undersökningsgrupp 

kan antalet upptäckta uppfattningar eventuellt utökats. (Dahlgren & Johansson, 2019, s. 

179⎼180.) 

 

Med uppfattning avses vanligtvis en persons övertygade åsikt i en fråga, även om uppfattning 

och åsikt i vardagstal är utbytbara. Det mest centrala begreppet inom fenomenografin är 

uppfattning. Som fenomenograf analyserar man människors uppfattningar av olika företeelser 

men inte deras uppfattningar av dem. Följaktligen intresserar sig fenomenografin för 

människans grundläggande förståelse av något. Man eftersträvar att fånga, beskriva, analysera 

och slutligen tolka människors olika sätt att uppfatta fenomen på. Vanligtvis fokuserar man 

forskning på en viss aspekt av en företeelse vilket innebär att man avgränsar och specificerar 

sitt forskningsproblem. (Uljens, 1989, s. 10⎼11). 

 

4.2 Kvalitativ intervju 

För denna avhandling har jag valt att använda mig av kvalitativ intervju som 

datainsamlingsmetod. 

 

Den mest använda metoden för att samla in data i fenomenografiska studier är kvalitativa 

intervjuer, eftersom det är en flexibel metod som kan användas för att få detaljerade och fylliga 

beskrivningar. Därtill känner de flesta respondenter sig bekväma med en intervju, ifall temat 

inte är känsligt. Samtal är viktiga för att skapa förståelse mellan människor, om vad de menar, 

känner och tänker samt att det ger en insyn i en persons livsvärld. Intervjun syfte är att förstå 

eller beskriva något. (Christoffersen & Johannessen, 2020, s. 83). 

 



Ryen (2004, s. 12) framhåller att intervju är en lämplig metod för att få fram vad hon kallar för 

äkta kunskap och avslöja vad som döljer sig under ytan hos den som blir intervjuad. Dalen 

(2019, s. 14) anser att syftet med en intervju är att få fram information som är beskrivande om 

hur andra personer uppfattar olika sidor av sin livssituation. Christoffersen och Johannessen 

(2020, s. 84) framhåller att kvalitativ intervju är lämplig som metod eftersom det ger 

informanten större frihet att uttrycka sig och därför framkommer människors uppfattningar och 

erfarenheter bäst när informanten själv får vara med och bestämma vad som tas upp i en 

intervju. Dessa tre synsätt kompletterar varandra. 

 

Kvalitativ intervju lämpar sig väl för att ge insikt om respondentens egna erfarenheter, känslor 

och tankar. Intervjun kan vara helt strukturerad med bestämda fråge- och svarskategorier eller 

bestå av ett mera informellt slag. Valet av formen för intervju måste göras i förhållandet till det 

tema som man önskar belysa med forskningen (Dalen, 2019, s. 14). Eftersom sociala fenomen 

är komplexa, möjliggör den kvalitativa intervjun att man får fram nyanserade och komplexa 

svar (Christoffersen & Johannessen, 2020, s. 84). För denna avhandling har jag valt att göra 

delvis eller semi-strukturerade intervjuer. Under dylika intervjuer rör sig samtalet kring 

bestämda ämnen och huvudfrågor som forskaren i förväg har valt ut utan att man på förhand 

avgör formuleringar eller ordningsföljd (Dalen, 2019; Ryen, 2004). Man använder sig av en 

intervjuguide i semistrukturerade intervjuer, där frågorna är öppna och det existerar inga på 

förhand formulerade svarsalternativ (Christoffersen & Johannessen, 2020; Ryen, 2004). Svaren 

som informanten ger, ges i egna ord (Christoffersen & Johannessen, 2020, s. 85). Även hur 

responsens ges kan ge information på ett annat sätt än hur ett skriftligt svar kan tolkas. Därtill 

tillåter intervjuer att man kommer med följdfrågor som kan vara hjälpsamma för att utveckla 

och fördjupa svaren (Bell, 2005, s. 158). 

 

Ett problem som förekommer med intervjuer är dock att det är en subjektiv teknik, vilket kan 

leda till att risken för skevhet eller partiskhet ökar. Det kan även förekomma problem med att 

analysera svaren man fått, trots att det kan ge ett rikt material att jobba med. (Bell, 2005, s. 

158). Det förekommer även etiska problem med en kvalitativ intervju, såsom valet av 

informanter, intervjusituationen samt hur resultaten presenteras. Som forskare har man ett 

ansvar att skydda informanten genom hela forskningsprocessen (Dalen, 2019, s. 13). 

 

Check och Schutt (2012) talar också om hur man vid en mera djupgående intervju istället för 

att använda sig av standardiserade frågor i en specifik ordning, tillåtas ha en variation i 



frågornas ordning för att skapa variation från en intervju till en annan. Man förväntar sig att den 

som blir intervjuad kan svara på frågorna med egna ord, istället för att försöka formulera färdiga 

eller förväntade svar. Man använder sig alltså av öppna frågor. Dessa är bra att använda sig av 

i samband med forskningsprojekt som har som målsättning att lära sig mera om hur 

intervjupersonen upplever och tolkar sin omvärld, vilket också gör att varje intervju ska få vara 

unik eftersom respondentens svar kan påverka riktningen av intervjun på basis av hens 

erfarenheter och intressen. (Check & Schutt, 2012, s. 188⎼198.) 

 

Dahlgren och Johansson (2019, s. 182) har redan framhållit att halvstrukturerade intervjuer 

lämpar sig för en fenomenografisk studie. I en halvstrukturerad intervju försöker man förstå sig 

på teman i vardagen ur undersökningspersonens egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2020, 

s. 45). Intervjun är ett samtal mellan två deltagare om ett ämne som man har ett gemensamt 

intresse kring. Man försöker få fram ny kunskap, den intervjuades synpunkter och nya insikter 

i hens livsvärld. Den halvstrukturerade intervjun strävar till att få fram beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld med syftet att tolka de beskrivna fenomenens mening. Samtidigt 

har man i en halvstrukturerad intervju möjligheten att göra förändringar gällande frågornas form 

och ordningsföljd för att kunna följa upp specifika svar som getts. (Kvale & Brinkmann, 2020, 

s. 165⎼166; Newby, 2010, s. 340.) 

 

Fenomenografiska intervjuer är tematiska och halvstrukturerade. Intervjuguiden som ska 

vägleda intervjuaren ska innehålla ett mindre antal frågor. Ordningen av frågorna i guiden ska 

ta hänsyn till de olika fenomen eller teman som intervjun har för avsikt att beröra. Intervjuarens 

och informantens dialog utvecklas under intervjutillfället beroende på de svar som ges. 

Avgörande för en framgångsrik analys vid en fenomenografisk forskning är att man efterfrågar 

försökspersonernas sätt att uppfatta ett fenomen. Olika sätt att få fram en persons uppfattningar 

av ett fenomen i samband med fenomenografiska intervjuer är till exempel: projektion där 

forskaren bäddar in fenomenet som undersökningen gäller istället för att fråga rakt ut vad något 

innebär eller hur det uppfattas, probing där intervjuaren ställer följdfrågor av typen “Hur menar 

du?” eller “Kan du utveckla ditt svar lite mera?”, alternativt icke-verbal probing där man som 

intervjuare enbart nickar eller “hummar” för att visa att hen följer med och är beredd på en 

fortsättning från informanten. Det är viktigt att intervjuaren på ett tydligt sätt visar sitt intresse 

för vad informanten säger. Det är även nödvändigt att spela in intervjuerna för att sedan skrivas 

ut i sin helhet så att man ska kunna utföra analysarbetet på ett grundligt och tillförlitligt sätt. 

(Dahlgren & Johansson, 2019, s. 182⎼183.) 



 

När man genomför kvalitativa intervjuer är det önskvärt att man hittar en viss variation.  Hur 

stort urvalet ska vara för en undersökning beror på forskningens syfte samt dess 

forskningsfrågor. Vid en kvalitativ studie är etiken och kvaliteten i fokus, där det föredras att 

man använder sig av ett mindre sampel och väl genomförda intervjuer, än flera intervjuer som 

är mindre väl genomförda. (Trost, 2010, s. 140-144.) 

 

4.3 Val av respondenter och avgränsningar 

För denna avhandling har jag valt att fokusera på att genomföra intervjuer med 

gymnasierektorer i svenskspråkiga gymnasier i Finland. Målsättningen var att antalet rektorer 

som skulle intervjuas skulle vara åtta till tio i antal med målsättningen att få en jämn geografisk 

spridning för att stärka reliabiliteten. Därtill eftersträvas en variation i fråga om 

arbetserfarenhet, men detta är kanske inte möjligt att uppnå. I slutändan intervjuades sex 

rektorer. Det var också möjligt att uppnå en variation i frågan om arbetserfarenhet (se Tabell 1, 

s. 44⎼45) 

 

Det är alltid ett strategiskt beslut av forskaren att använda ett urval, som syftar till att producera 

rimliga och träffsäkra fynd, utan att man behöver samla in data från alla medlemmar i en 

population. Syftet med ett urval för denna avhandling är att få ett explorativt urval, vilket ofta 

förknippas med kvalitativ data och genomförs i samband med småskalig forskning. Ett 

explorativt urval hjälper forskaren att komma till nya insikter och information om mindre 

utforskade ämnen. (Denscombe, 2017, s. 57⎼58.) 

 

Vid en kvalitativ studie vill man att urvalet ska vara heterogent inom givna ramar. Man 

eftersträvar alltså en så stor variation som möjligt, men heterogent inom den givna 

homogeniteten. Strategiskt urval kan användas genom att man väljer ut ett antal variabler som 

har teoretisk betydelse, till exempel ålder eller kön vilka därefter kategoriseras. I vissa fall är 

det dock svårt att använda sig av strategiska urval och man får hoppas på att en variation uppstår 

likväl. (Trost, 2010, s. 137⎼139.) 

 

Urvalet av informanter som görs styrs av forskningens syfte samt dess forskningsfrågor. 

Eftersom denna avhandling har som syfte att undersöka rektorers uppfattningar av hållbarhet 

samt hur de uppfattar sin roll att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor, görs urvalet för 



denna undersökning som en form av subjektivt urval. Övriga urvalsprinciper som görs vid 

kvalitativ forskning är exempelvis bekvämlighetsurval, slumpmässigt urval, strategiskt urval 

och tillgänglighetsurval, (Thornberg & Fejes, 2015, s. 287⎼288: Trost, 2014, s. 140⎼141). 

 

Utgångspunkten för ett subjektivt urval är att man ska få fram den bästa informationen, genom 

att man riktar in sig på ett relativt litet antal individer. Dessa har valts ut med tanke på deras 

relevans för ämnet eller teorin som undersöks, erfarenhet eller priviligerad kunskap om ämnet. 

Dessa människor har den expertis och kunskap som ger både kvalitativ information och 

värdefulla insikter i forskningsämnet. (Denscombe, s. 67-68.) 

 

För denna undersökning görs ett subjektivt urval för att kunna intervjua personer i en viss sorts 

position, det vill säga behöriga rektorer som jobbar vid en svenskspråkig gymnasieutbildning i 

Finland. Eftersom jag valt att undersöka vilka uppfattningar rektorer vid gymnasier har om 

hållbarhet samt om hur de uppfattar sin roll i att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor, 

kommer jag att genomföra intervjuer med sådana informanter. De övriga urvalsprinciper som 

är aktuella för denna avhandling är att uppnå en geografisk spridning, samt en variation av 

respondenternas erfarenhet av att jobba som rektor. I samband med urvalet togs elevantalet vid 

de olika gymnasierna i beaktande samt respondenternas kön i beaktande. Jag ville försöka få en 

jämn fördelning mellan könen samt en variation mellan mindre och större gymnasier. 

 

4.4 Genomförande av undersökningen 

I detta kapitel kommer jag att redovisa för hur undersökningen i praktiken har genomförts. 

 

Antalet respondenter som intervjuades var sex till antalet. Intervjuerna genomfördes under tiden 

18.3.2022⎼1.4.2022. Respondenterna ringdes först upp under februari 2022 och frågades ifall 

de var villiga att ställa upp för intervju för min avhandling. Vissa rektorer kontaktades per e-

post med ett meddelande (se Bilaga 4) och förfrågan om intresse till att delta.  Dock gav mail 

kontakten inget resultat. Därefter kontrollerades det ifall forskningstillstånd behövdes vid de 

olika kommunerna och preliminära datum och tider för intervjuerna fastställdes med 

respondenterna. För tre av kommunerna behövde man göra en skriftlig anhållan om 

forskningstillstånd. Undersökningen avgränsades till olika kommuner med svenskspråkiga 

gymnasier. I samband med urvalet togs elevantalet vid de olika gymnasierna i beaktande samt 

respondenternas kön i beaktande. Elevantalet vid gymnasierna varierade mellan cirka 50⎼180 



elever. Rektorernas arbetserfarenhet var också varierande till sin omfattning och presenteras i 

Tabell 1 (se nedan). 

 

Tabell 1: Rektorernas arbetserfarenhet 

Rektor Arbetserfarenhet i år som rektor 

Rektor 1 12 år 

Rektor 2 9 år 

Rektor 3 4 år 

Rektor 4 1 år 

Rektor 5 3 år 

Rektor 6 4 år 

 

Efter att forskningstillstånden hade fåtts tillbaka från kommunerna skickades ett e-

postmeddelande till samtliga respondenter som innehöll närmare information om 

undersökningen samt en blankett om informerat samtycke (se Bilaga 2 och 3). Blanketten om 

informerat samtycke skulle fyllas i och returneras senast samma dag som intervjun hölls. 

 

Samtliga intervjuer gjordes per distans via Zoom och bandades in. Intervjuernas längd varierade 

mellan 28⎼34 minuter. För intervjuerna användes en intervjuguide (se Bilaga 1) som innehöll 

två teman och tillhörande huvudfrågor. Intervjuguiden innehåller ett fåtal frågor som är avsedda 

att agera som vägledare för intervjuaren. Ordningsföljden av frågorna i intervjuguiden ska inte 

ses som bindande utan användes snarare som underlag för diskussionen och ska ses som 

riktgivande framom att vara styrande. I samband med intervjuerna anpassades frågorna till 

respondenternas svar. 

 

Före intervjuerna 

Kontakten till respondenterna inleddes antingen per e-post eller per telefon till rektorerna vid 

svenskspråkiga gymnasier runtom i Finland. I samband med samtalet berättade jag kort om mig 

själv och om syftet med min undersökning. Jag fråga ifall rektorn hade möjlighet och intresse 



av att ställa upp som respondent för min undersökning. De tre första rektorerna jag kontaktade 

var inte intresserade av att ställa upp. Två av rektorerna som kontaktades svarade aldrig på min 

förfrågan. I slutändan ställde sex rektorer upp som respondenter för min undersökning. Vi 

bestämde också preliminära tidpunkter för när intervjuerna skulle genomföras. Efter att jag fått 

bekräftelsen av rektorerna kontaktade jag kommunerna bildningsavdelningar för att kontrollera 

ifall man behövde forskningstillstånd för en dylik undersökning. Tre av kommunerna krävde 

detta och således skickade jag in ansökningarna. Det tog ett par veckor för några av 

ansökningarna att behandlas. Därefter skickade jag ytterligare information till respondenterna 

(se Bilaga 2 och 3). Meddelande och blanketten för informerat samtycke skickades ut med 

instruktioner hur blanketten skulle fyllas i och returneras. En slutgiltig tidpunkt för intervjuerna 

bestämdes och i samband med ett e-postmeddelande skickade jag även ut en Zoom-länk för 

intervjun. 

 

Inför den första intervjun testades inbandningen, datorns teknik och mikrofon samt Zooms 

inbandningskvalitet för att säkerställa att den skulle vara av tillräckligt god kvalitet för att kunna 

säkerställa det insamlade materialets reliabilitet och underlätta transkriberings- och 

analysprocessen. Inför varje intervju granskades det att en version av intervjuguiden fanns 

tillhanda samt att samtyckesblanketten hade skickats in av respondenten. Intervjuerna bandades 

in med hjälp av Zoom och användning av webbkameror och datorernas mikrofoner eller 

headset. 

 

Under intervjuerna 

Samtliga intervjuer kunde hållas på det överenskomna datumet och vid den överenskomna 

tidpunkten. Ett dröjsmål förekom i samband med den sista intervjun, men detta var inte till 

någon skada för själva intervjutillfället. Ett tekniskt missöde skedde även i samband med den 

sista intervjun när nätförbindelsen upphörde att fungera för respondenten. Detta orsakade dock 

endast ett par minuters paus i intervjun, för under vilken tid inbandningen pausades och 

återupptogs så fort nätförbindelsen var upprättad igen. Intervjuerna gjordes mellan den 

18.3.2022⎼1.4.2022. Intervjuerna tog mellan 28⎼34 minuter. Intervjuguiden styrde intervjuerna 

men det fanns också möjlighet för följdfrågor och en dialog mellan intervjuaren och 

respondenten. Under intervjuerna så fördes också kort anteckningar som stöd för möjliga 

följdfrågor samt för att ta fasta på det som respondenten sade. 

 

Efter intervjuerna 



Intervjuerna formaterades efter att intervjun var slut och Zoom-mötet avslutades och sparades 

på datorns hårdskiva i en skild mapp. Därtill gjordes en kopia av intervjuerna och sparades till 

en USB-sticka. Efter intervjuerna lyssnade jag igenom det inspelade materialet för att 

konstatera att inbandningen hade lyckats och att inga störningar eller korruptionselement 

förekom i ljudet. Efter detta transkriberades intervjuerna. I samband med intervjuerna gjordes 

mindre språkliga justeringar och dialektala och talspråkliga uttryck omvandlades till skriftspråk 

för att underlätta analysprocessen. Därtill togs även upprepningar och uttryck så som “Hmm.” 

eller “Ööh.” bort. Det transkriberade materialet för en intervju varierade mellan sju och tio sidor 

i omfattning. Därefter inleddes analysen av intervjumaterialet. Resultatet av analysen 

presenteras i kapitel 5.  

 

4.5 Analys av undersökningen 

Inom kvalitativ forskning använder man olika tillvägagångssätt när det empiriska materialet 

analyseras. Dock har man ett tolkande sätt att närma sig materialet. Detta innebär att man skapar 

sin sociala verklighet samt ger sina erfarenheter mening. Således blir verkligheten 

mångfacetterad. (Dalen, 2019, s. 18.) 

 

En modell för att analysera data har utarbetats av Dahlgren och Fallsberg år 1991 och är en av 

många modeller som man kan använda sig av för hur man kan gå till väga. Även om modellen 

är i uppbyggd av olika steg så sker de ett samspel mellan de olika stegen genom hela 

analysprocessen. Denna modell illustrerar analysprocessen i sin helhet från den första 

genomläsningen till hur man döper sina kategorier. De sju stegen är: 

1. Att bekanta sig med materialet. 

2. Kondensation. 

3. Jämförelse. 

4. Gruppering. 

5. Artikulera kategorierna. 

6. Namnge kategorierna. 

7. Kontrastiv fas. 

 

I steg 1 läser man igenom intervjuerna vilka sedan transkriberas. Denna genomläsning görs 

många gånger till man känner materialet väl. Samtidigt ska man föra anteckningar i de utskrivna 

intervjuerna. 



I steg 2 påbörjar man analysen där man försöker skilja på signifikanta eller betydelsefulla 

uttalanden genom att man klipper ut passager eller stycken ur intervjuerna. Storleken på dessa 

passager kan variera. Detta bidrar till att skapa en överblick av vilka grupper man funnit. 

I steg 3 jämför man de olika passagerna, där man försöker hitta likheter och skillnader inom det 

material som man har samlat. Det är viktigt att man försöker se bortom endast ytliga skillnader 

för att kunna upptäcka likheter. Detta är ibland lättare och ibland svårare att göra till exempel 

beroende på ifall två intervjupersoner använder sig av synonyma uttryckssätt. Således kan det 

vara svårt att avgöra om det rör sig om samma uppfattning ifall olika exempel används för att 

beskriva samma uppfattning. Samtidigt ska en fenomenografisk forskare leta efter likheter, 

eftersom man har som mål att urskilja skillnader mellan uppfattningar. 

I steg 4 grupperar man de funna likheterna och skillnaderna. Forskaren samlar passager eller 

stycken som man funnit i materialet och försöker relatera dem till varandra. 

I steg 5 står likheterna för de olika kategorierna i fokus. Som forskaren försöker man finna 

kärnan i de olika kategorierna. En kritisk del i analysen är när forskaren bestämmer sig för var 

gränserna mellan olika uppfattningar dras, alltså hur stor variation det kan finnas inom en 

kategori utan att man behöver skapa en ny kategori. 

I steg 6 namnger man kategorierna vilket gör att det mest signifikanta i materialet framträder. 

Det beskriver vad kategorin handlar om samt vilka skillnader det finns i uppfattningen om 

fenomenet i fråga. Som rekommendation är att beteckningen på kategorin ska vara kort och att 

man fångar upp känslan av sättet att uppfatta något i samband med beteckningen. 

I steg 7 ska man granska alla passager och se ifall de kunde få plats i fler än en kategori. Genom 

denna jämförelse kan man se ifall passagerna ryms inom fler än en eller flera kategori. 

Meningen med en kategori är att den ska vara exklusiv eller uttömmande. Detta moment kan 

resultera i att man sammanför kategorier med varandra till ett färre antal. (Dahlgren & 

Johansson, 2019, s. 183⎼187.) 

 

4.6 Etiska principer 

Denna pro gradu skrivs i enlighet med Forskningsetiska delegationens Etiska principer för 

humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland (2020). Till följande 

kommer jag att beskriva vilka delar av de etiska principerna som är relevanta för min avhandling 

och som jag tar i beaktande under forskningens process. 

 



Trost (2010, s. 123) påpekar att de etiska aspekterna och etiska frågorna alltid ska stå i fokus i 

samband med forskning. Den som deltar i en forskningssituation har rätt till sin värdighet och 

integritet, vilket gäller för hela forskningsprocessen, inte enbart i samband med 

datainsamlingen eller intervjutillfället. Man ska informera den intervjuade om att tystnadsplikt 

råder, att hen inte behöver svara på samtliga frågor och att hen när som helst har rätt att avbryta 

sitt deltagande i intervjun eller i forskningen (Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2020). 

 

Forskare i Finland styrs av allmänna etiska principer där forskaren ska respektera de undersökta 

individernas självbestämmanderätt och människovärde i enlighet med grundlagen (1999/731, 

6⎼23§). Ens forskning får inte heller medföra betydande risker, men eller skador för samhället, 

människan eller övriga undersökningsobjekt. Dessa etiska principer vid humanforskning agerar 

som stöd för mig som forskare och skyddar de människor som är föremål för forskning. I mötet 

mellan forskaren och den som forskas framhävs de etiska frågorna i samband med 

humanforskning, eftersom mötet kan innehålla oförutsägbara faktorer och det förekommer inte 

alltid tydliga eller en rätt lösning på de etiska frågorna. (Forskningsetiska delegationen, 2020.) 

 

Vid humanforskning är utgångspunkten den att det finns ett förtroende för forskaren och 

vetenskapen av de personer som undersöks. Detta förtroende bevaras genom att man respekterar 

andras människovärde och deras rättigheter. Det är viktigt att man som forskare sätter sig in i 

den kultur och det samfund som dem som ska undersökas representerar för att undvika att 

orsaka onödiga men. Detta gäller situationer där man som forskare står i växelverkan med den 

som undersöks, till exempel när man genomför intervjuer med forskningsdeltagaren. En viktig 

etisk praxis inom humanforskning är informerat samtycke.  (Forskningsetiska delegationen, 

2020.) 

 

En person som deltar i forskning har rätt att frivilligt delta i forskningen, men har även rätt att 

vägra delta. Ifall den som deltar i forskningen har ett arbets- eller tjänsteförhållande är det 

viktigt att se till att deltagandet är frivilligt eftersom det inte får uppstå en känsla av att man är 

tvingad eller rädsla för negativa följder ifall man vägrar att delta. Som forskare ska man 

dokumentera den medverkandes givna samtycke till deltagande i forskningen, oavsett om det 

sker muntligt, skriftligt, elektroniskt eller är på annat sätt givet.  Deltagaren har även rätt att när 

som helst avbryta sitt deltagande eller att annullera sitt samtycke till deltagande i forskningen 

utan negativa påföljder och behöver inte heller uppge något särskilt skäl till varför hen vill 

avbryta. Ett avbrytande hindrar inte att man kan använda sig av det material som till den punkten 



har insamlats. Deltagaren har även rätt att få information om forskningens innehåll, hur 

behandlingen av personuppgifter kommer att skötas samt hur forskningen kommer att 

genomföras och vad det innebär att delta i forskningen. Man har även rätt till att veta hur 

forskningsmaterialet kommer att förvaras och behandlas. Informationen till 

forskningsdeltagaren ska ges på ett språk som hen förstår samt tillräckligt med betänketid för 

att kunna fatta ett beslut om deltagande. Forskaren ska även ge en förståelig och rättvis bild av 

forskningens mål, möjliga olägenheter och risker som deltagandet kan medföra. Deltagare ska 

också få veta att hen är föremål för forskning samt vilken roll man har utöver att vara forskare. 

(Forskningsetiska delegationen, 2020.) 

 

Forskningsmaterial som innehåller personuppgifter ska behandlas ansvarsfullt, lagenligt och 

systematiskt. I samband med planeringen av forskningen ska riskerna för behandling av 

personuppgifter tas i beaktande genom hela livscykeln för forskningen och 

forskningsmaterialet. Man ska i samband med forskningen endast samla in personuppgifter som 

är nödvändiga för forskningens syfte. Personuppgifter som sedan inte är nödvändiga för 

forskningen ska strykas ur materialet när det inte längre är nödvändiga. Man ska informera 

deltagarna sanningsenligt och hur deras personuppgifter kommer att behandlas och om deras 

rättigheter på ett språk som de förstår. Denna information ska senaste ges när personuppgifter 

samlas in av den som är föremål för forskning och dessa uppgifter ska finnas tillgängliga genom 

hela forskningsprocessen för deltagaren. (Forskningsetiska delegationen, 2020.) 

 

För denna avhandling kommer jag som forskaren enbart att komma i kontakt med 

undersökningspersonernas namn och deras arbetsplats i samband med kontakten till dem och 

under intervjutillfället. Varken namnen eller arbetsplatsen kommer att redogöras i samband med 

resultatet av forskningen utan kommer att anonymiseras i samband med behandlingen av 

intervjumaterialet. 

 

I samband med att man publicerar resultatet av sin forskning ska man tänka på att skydda 

integriteten av dem som deltagit i forskningen. Ifall man har intervjuat en person kan dennes 

namn inkluderas med hens samtycke. Samtidigt ska man inte lova den som deltar att hen 

kommer att vara fullständigt oigenkännlig, ifall detta inte kan genomföras. Att deltagaren inte 

nämns hindrar inte att man kunde identifiera en person som till exempel känner till 

verksamheten eller den organisation som är föremål för forskning. (Forskningsetiska 

delegationen, 2020.) 



För denna avhandling är denna sistnämnda punkt relevant, med tanke på att min forskning riktar 

in sig på rektorer vid svenskspråkiga gymnasier i Finland. Det finns sammanlagt 36 

svenskspråkiga gymnasier i Finland, inklusive Åland (Utbildningsstyrelsen, 2021d). På grund 

av den lilla mängd svenskspråkiga gymnasier i Finland, innebär detta att även om rektorerna 

anonymiseras i samband med behandlingen av intervjumaterialet, finns det ingen garanti för att 

man trots det inte skulle kunna känna igen personerna, speciellt ifall man jobbar vid samma 

gymnasium eller i samma område. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som förknippas i första hand med kvantitativ forskning, 

eftersom de bygger på standardiserade metoder vilka mäter reliabilitet och validitet, vilka är 

svåra att använda sig av inom kvalitativ forskning (Dalen, 2015; Trost, 2010). Patel och 

Davidson (2011, s. 105⎼106) menar att begreppet validitet i kvalitativ forskning har att göra 

med hela forskningsprocessen och i frågan om reliabilitet ska man vara medveten om den unika 

situation som råder vid undersökningstillfället och dessa två begrepp anses ofta vara 

sammanflätade vid kvalitativ forskning.  

 

Begreppet reliabilitet används i denna avhandling synonymt med begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet. Inom kvalitativ forskning är reliabiliteten, eller trovärdigheten, ett av de främst 

förekommande problemen (Trost, 2010, s. 133). Med reliabilitet menar man att metoderna för 

insamling och analys, eller mätning, ska vara stabila, till exempel att intervjusituationen alltid 

ska vara likadan och att frågorna ska ställas på samma sätt, eller att forskningsresultaten ska 

vara konsistenta (Dalen, 2015; Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2020). Man menar att en 

mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en ny mätning. Det är svårt att ställa ett 

sådant krav i samband med en kvalitativ studie (Dalen, 2015, s. 115). Dock utgår man snarare 

från att vi är deltagare i processer och bör förvänta oss olika resultat vid skilda tidpunkter. 

Reliabilitet är mera inriktat på kvantitativa studier där situationen är starkt standardiserad för 

att ge hög trovärdighet. En för stark tonvikt på reliabilitet kan motverka kreativitet och 

variation, istället för att låta intervjuaren följa upp infall, vilket kan öka resultaten av intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2020, s. 296). Kvalitativa intervjuer har däremot en låg grad av 

standardisering (Trost, 2010, s. 131⎼132). 

 



Med validitet, eller giltighet avser man att sanningen, riktigheten och styrkan i ett uttalande 

samt att frågan ska mäta det som den är avsedd att mäta (Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 

2020). Fejes och Thornberg (2020, s. 275) menar att validitetsbegreppet är förknippat med 

kvaliteten i en forskning. Därtill hänvisar begreppet till i vilken utsträckning forskningen som 

genomförts och de metoder som använts verkligen undersöker det som man avsett undersöka. 

Det förekommer också kritik mot begreppet validitet. Fejes och Thornberg (2020, s. 276) 

skriver att andra begrepp är mer anpassade till kvalitativ forskning, till exempel trovärdighet, 

rigorösitet och tillförlitlighet kunde användas, eftersom de förknippas med forskningsprocessen 

noggrannhet och systematik samt hur trovärdigt och tillförlitligt ens resultat är.  Patel och 

Davidson (2011, s. 106) menar att man kunde använda begrepp såsom autenticitet eller 

förståelse. 

 

Vid kvalitativa intervjuer vill man komma åt vad den intervjuade menar eller hens uppfattningar 

av en företeelse. Trots att validiteten och giltigheten har sina rötter i kvantitativ forskning ska 

intervjuer ändå genomföras så att data blir trovärdigt och relevant. Som forskare ska man kunna 

påvisa trovärdigheten av hur ens data är insamlat. Detta kan göras genom att påvisa hur man 

som forskare har ställt sina följdfrågor samt genom att reflektera över etiska aspekter i 

anslutning till datainsamlingen. (Trost, 2010, s. 133⎼134.) 

  



5 Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisar jag för resultat av min undersökning. De svar som jag fått presenteras 

och redogörs för i anknytning till mitt syfte och forskningsfrågorna. Syfte med min avhandling 

är att beforska ledning av gymnasieskolors arbete med hållbarhet ur ett rektorsperspektiv med 

hjälp av en fenomenografisk ansats. Genom mina forskningsfrågor “1) Hur uppfattar rektorer 

fenomenet hållbarhet?”, “2) Hur uppfattar rektorer att man vid gymnasiet arbetar med 

hållbarhet?” och “3) Hur uppfattar rektorer sin roll i att leda gymnasiets arbete med 

hållbarhetsfrågor?” ville jag ta reda på hur rektorer uppfattar hållbarhet som fenomen och sin 

egen roll i att leda arbetet kring hållbarhetsfrågor i gymnasiet. Under intervjuerna har jag utgått 

från intervjuguiden för att uppmuntra rektorerna till att beskriva och reflektera sina 

uppfattningar av sin roll som ledare för arbetet med hållbarhet samt hur de uppfattar fenomenet 

hållbarhet som sådant. 

 

Detta kapitel är uppbyggt utgående från mina två forskningsfrågor, så att 5.1 med tillhörande 

underrubriker fokuserar på forskningsfråga 1 och 5.2 med tillhörande underrubriker fokuserar 

på forskningsfråga 2 medan 5.3 fokuserar på forskningsfråga 3. I förhållande till 

forskningsfråga 1 har sammanlagt en gruppering och tre undergrupper skapats. För 

forskningsfråga 2 har fem grupperingar skapats. För forskningsfråga 3 har åtta grupperingar 

gjorts. Eftersom antalet kategorier är många i förhållande till respektive forskningsfråga har jag 

valt att endast numrera dem utan några egna underrubriker, utan enbart markerat dem med 

fetstil för att underlätta läsningen. Jag har även gjort en översiktstabell över samtliga kategorier 

i förhållande till respektive forskningsfråga. 

 

Många av rektorerna använde sig av dialektala uttryck och begrepp i samband med intervjuerna. 

Jag har valt att modifiera talspråket och de dialektala uttryck som förekommit till skriftspråkliga 

uttryck. Därtill har jag också tagit bort onödiga upprepningar samt ljud så som “Hmm.” eller 

“Ööh.” och dylika uttryck. Jag har även gjort detta av etiska skäl för att förhindra att 

respondenterna ska kunna identifieras på grund av sitt språkbruk. 

 

5.1 Rektorers uppfattning om hållbarhet som fenomen 

Detta underkapitel anknyter till min första forskningsfråga: “1) Hur uppfattar rektorer 

fenomenet hållbarhet?”. I samband med intervjuerna har rektorerna reflekterat kring sin 



subjektiva uppfattning om fenomenet hållbarhet. Syftet har varit att rektorerna ska beskriva 

vad de har för uppfattningar av detta fenomen på ett så uttömmande sätt som möjligt. En 

kategori och tre tillhörande underkategorier har skapats för att besvara på forskningsfråga 1: 1) 

Holistisk syn på hållbarhet, vilket förknippat med olika dimensioner av hållbarhet på ett allmänt 

plan. Till detta har tre underkategorier skapats: 1.1) Hållbarhet förknippat med den sociala 

dimensionen av hållbarhet, 1.2) Hållbarhet förknippat med den ekologiska dimensionen av 

hållbarhet samt 1.3) Hållbarhet förknippat med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet och 

resursanvändning. Samtliga av grupperingarna presenteras och diskuteras här nedan. 

 

Tabell 2: Rektorers uppfattningar av hållbarhet som fenomen 

1) Hur uppfattar rektorer fenomenet hållbarhet 

1. Hållbarhet förknippat med olika dimensioner av hållbarhet på ett allmänt plan 

1.1 Hållbarhet förknippat med den sociala dimensionen av hållbarhet 

1.2 Hållbarhet förknippat med den ekologiska dimensionen av hållbarhet 

1.3 Hållbarhet förknippat med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet och 

resursanvändning 

 

1. Holistisk syn på hållbarhet 

Den första kategorin är Hållbarhet förknippat med olika dimensioner av hållbarhet på ett 

allmänt plan, som uppstod eftersom jag på basis av intervjuerna kunde identifiera att rektorer 

vid gymnasierna uppfattar att detta är ett sätt att tänka och resonera kring hållbarhet som ett sätt 

att definiera begreppet hållbarhet. Nedan har jag samlat citat av rektorerna inom gymnasiet som 

visar på att rektorerna uppfattar hållbarhet på detta sätt. 

 

Nå, hållbarheten så kan vi väl säga såhär att finns sådär som en del av det 

övergripande målet, att vi ska tänka då allt från ekologi, socialt, miljömässigt och så 

vidare bortåt. (Rektor 1) 

 

I detta citat kommenterar rektorn att hållbarhet är indelat i tre av hållbarhetens dimensioner, 

men att hållbarhet också är anknutet till gymnasiets övergripande målsättning och ett sätt att 

tänka och resonera kring. 



 

Nå, nog tycker jag ju om det där hjulet på något vis med dimensionerna där man pratar 

om ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. (Rektor 5) 

 

Här tar rektorn stöd av en visuell modell för hur hållbarhet kan förstås och definieras. Även 

denna rektor förknippar i detta fall hållbarhet med de tre dimensionerna av hållbarhet: 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

 

Förutom de här klassiska tänker jag som man tänker på med hållbarhet. Ur 

ekonomiska synvinklar och sociala synvinklar och ekologiska och såhär bortåt. Att 

man kan väl säga att det här hållbarhet inom välmåendet så är någon form förstås av 

social hållbarhet. (Rektor 6) 

 

Även i detta citat hänvisar rektorn till hållbarhetens tre dimensioner som ett klassiskt sätt att 

tänka och förstå hållbarhet. Därtill gör hen även en koppling mellan social hållbarhet och 

välmående. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att rektorerna uppfattar hållbarhet utgående från dess 

olika dimensioner, men att dessa främst är kopplade till den ekologiska, ekonomiska och sociala 

dimensionen av hållbarhet. Den kulturella dimensionen saknas helt från rektorerna synsätt, eller 

ifall den finns så förknippar de den med någon av de andra dimensionerna eller som en osynlig 

fjärde dimension. Den kulturella aspekten av hållbarhet framträder hur som helst inte i deras 

uppfattningar kring hållbarhet utan är starkt förankrade i de tre klassiska dimensionerna av 

hållbarhet. 

 

1.1) Hållbarhet förknippat med den sociala dimensionen av hållbarhet 

Denna kategori kallas för Hållbarhet förknippat med den sociala dimensionen av hållbarhet 

och uppstod eftersom många av rektorerna på diverse sätt nämnde den sociala dimensionen av 

hållbarhet samt olika sätt som man inom gymnasiet arbetar med och uppmärksammar den 

sociala hållbarheten. Resultatet från intervjuerna har sammanställts här i de nedanstående 

citaten av rektorerna.  

 

Nå social kapitalet är väl också en hållbarhetsgrej. Alltså att vi ska kunna erbjuda en 

trygg miljö i skolan där ungdomarna ska både trivas och känna sig trygga och att 



bygga på det så är ju också en hållbar satsning. Att vi får unga vuxna som tar sig an 

då sedan nya projekt, utmaningar efter gymnasietiden. (Rektor 1) 

 

I detta citat påpekar rektorn att det sociala kapitalet, alltså faktorer såsom trivseln i skolan, 

trygghetskänslan är förknippat med den sociala dimensionen av hållbarhet. Hen antyder också 

att genom att skapa en trygg och trivsam miljö sporrar detta studerande till att ta sig an nya 

utmaningar även efter att man gått ut gymnasiet. 

 

Nå, gruppdynamiken är ju jätteviktig. Och det som de unga säger oftast, det kan vara 

långt efter gymnasietiden också, så är ju det här kompisandan som gör att gymnasiet 

går bra trots att det kan vara många såna teoretiska utmaningar. Det kan vara jobbigt 

att läsa och så vidare bortåt, men det är ändå kompisarna. Så därför är ju sociala 

klimatet är jätteviktigt och då handlar det om att man ska bygga upp gruppdynamiken 

på ett eller annat sätt. Är det då med drama eller är det med gruppövningar eller är 

det sociala sammankomster eller motsvarande. (Rektor 1) 

 

Här poängterar samma rektor att gruppdynamiken är en avgörande faktor för hur studerande 

upplever sin tid och den sociala miljön i gymnasiet. Genom att det finns en god sammanhållning 

så får man också stöd och hjälp med studierna och detta ökar också trivseln i skolan.  

 

Och sen en annan sak är ju det också att människorna av olika slag ska bli liksom 

bemötta på rättvist sätt. Vi talar idag, är det ju väldigt öppet också med liksom att till 

vilket kön identifierar jag mig med och jag ska ändå behandlas på rättvist sätt och 

sådana här frågor att mycket sånt har kommit med och lyfts upp mera i dagens 

samhälle och det tycker jag är viktiga saker [...] jämställdhet mellan könen till 

exempel. Olika etniska minoriteter, religioner. Det ingår ju allt i det här 

jämlikhetsbegreppet och jämställdhetsbegreppet, då jämställdhet mellan könen och 

så. (Rektor 2) 

 

I detta citat lyfter rektorn upp att ett rättvist och jämlikt bemötande och behandlande är av stor 

betydelse i gymnasiet och att dessa saker även uppmärksammas mera i dagens samhälle och 

fått en större betydelse. Därtill kan man förstå rektors kommentar så att hen anser att 

diskriminering inte ska få förekomma mot olika minoriteter samt att jämställdhetstänk ska 

förekomma i gymnasiet. Detta kan man delvis också tolka att är förknippat med den kulturella 



dimensionen av hållbarhet, men på grund av det endast lyfts fram i en enskild mening så har 

jag valt att inte enskilt särskilja den från resten av citatet. 

 

Och sedan samhörighet tycker jag är viktigt också där i den här hållbarheten att 

trivseln och samhörigheten i skolan är liksom viktig både inom kollegiet och bland 

studerande och mellan studerande och lärare. (Rektor 3) 

 

Här lyfter rektorn upp betydelsen av samhörigheten mellan såväl lärarna, som bland studerande 

samt mellan dessa två grupper. 

 

Sedan om jag tänker på det där andra för att man ska må bra och den där sociala 

hållbarheten. Det behöver ju inte i vardagen vara så stora saker man gör. Det kan ju 

vara att vi pratade just om sådant här att just med samhörighet och det här att det 

behöver faktiskt inte vara så stor grej inte. Att det kan vara småa saker som man gör 

för att pigga upp de andra, om man ser på det här sättet. (Rektor 4) 

 

Här uppfattar rektor att den sociala hållbarheten har att göra med välmående samt att man 

genom att göra små goda gärningar i vardagen kan stärka samhörigheten i gymnasiet och sprida 

välmående. 

 

Sedan tycker jag att det är viktigt att på något vis också titta på det jobb som skolan 

gör när vi pratar om, då kanske främst social hållbarhet. Som utbildning. Som en 

garant för ett gott liv. Kanske då värderingar som är sunda. Så vi är ju egentligen en 

producent av hållbarhet, om man nu ska säga så. Och det tycker jag att är viktigt att 

liksom komma ihåg, att hur viktigt det är. (Rektor 5) 

 

Här tar rektor en större syn på gymnasiets roll och uppgift i anknytning till social hållbarhet och 

lyfter upp att gymnasiets uppgift är att ingjuta sunda värderingar i studeranden, vilket blir en 

garanti för ett gott liv. Hen säger även att gymnasiet uppgift är att agera som  en producent av 

hållbarhet som också ska trygga att man som studerande har förutsättningar för att i 

fortsättningen kunna leva ett gott liv.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att rektorer uppfattar den sociala dimensionen på såväl en 

mikronivå i frågor om till exempel den enskilda individens trivsel, trygghetskänsla och 



välmående i gymnasiet, samt på en makronivå i frågor om att ingjuta sunda värderingar och 

skapa förutsättningar för att man ska klara sig i livet och i samhället efter gymnasietiden.  

 

1.2) Hållbarhet förknippat med den ekologiska dimensionen av hållbarhet 

Denna kategori kallas för Hållbarhet förknippat med den ekologiska dimensionen av hållbarhet 

och uppstod eftersom många av rektorerna på diverse sätt nämnde olika saker som är 

förknippade med den ekologiska dimensionen av hållbarhet samt olika sätt som man inom 

gymnasiet arbetar med och uppmärksammar den ekologiska dimensionen av hållbarheten. 

Resultatet från intervjuerna har sammanställts här i de nedanstående citaten av rektorerna. 

 

Vi är ju förstås här i skärgården, så att, det är ju en sak som vi vet om att varje sommar 

nästan så har vi det här alg problematiken och sånt att det här. Havet är ju jätteviktigt 

här ute i skärgården, eller vi är en skärgårdsstad, så det är ju. Men det är ju också en 

del av det här naturen och hållbar utveckling där på den fronten, miljön, men det är 

ju någonting som är, som är viktigt för oss här. (Rektor 2) 

 

I detta citat lyfter rektorn upp medvetenheten av hur till exempel klimatförändringen syns i 

vardagen under somrarna i och med algblomningen och hur närmiljön och kopplingen till sin 

egen närmiljö samt hur det kan göra att man blir mera uppmärksam på olika fenomen och 

förändringar förknippade till miljön.   

 

Nå, jag ser det just som sådär ganska brett, att det har både att göra med den här 

liksom hållbara livsstilen och en liksom ekonomi som gynnar miljön och som gör att 

vi kan leva på den här planeten och allt som har med klimatförändring och sådant att 

göra. (Rektor 3) 

 

Här lyfter rektorn fram ett mera övergripande synsätt och gör en direkt koppling mellan en 

sådan sak som klimatförändring, möjligheten till att leva på vår planet och en hållbar livsstil 

som också är positiv för miljön. 

 

Nå det kanske förknippar sig mera till det här om man tänker på den här miljöaspekten 

just med sådant här grönt tänkande i skolan men att vart man nu sedan kategoriserar 

det sedan att det där. [...] Alltså miljö och det här hur man tänker inköp och sådant 

här i skolan den hållbarheten och det här. Det är, det kan ju vara lite besvärligt ibland. 



Sådana här kommuner att man liksom vet, eller just om du tänker att man renoverar 

någonting eller någonting skadas så gör man lite ditåt och inte är det ju, det är ju inte 

en sådan här liksom en. Man borde ju som planera på längre sikt. (Rektor 4) 

 

Här lyfter rektorn upp den ekologiska dimensionen som ett grönt tänkande i gymnasiet. Hen 

lyfter också upp om hur man tänker kring såväl inköp men också på ett konkret i fråga om till 

exempel renoveringsobjekt och huruvida man borde tänka kortsiktigt eller långsiktigt. Man kan 

alltså förstå detta som att rektorn anser att man ska föredra att tänka långsiktigt än kortsiktigt, 

vilket i detta fall då är mera ett grönt tankesätt. 

 

Nå jag tror ekologisk hållbarhet så känner kanske de flesta till och man kan väl säkert 

ha olika definitioner också på vad ekologisk hållbarhet är för någonting men att där 

handlar det också om att vi människor här på jordklotet och allting som finns 

runtomkring oss också i form av väder och vind och såhär att vi kan samverka för att 

vi, vår ekologi och vårt hela biologiska mångfald ska bevaras under lång tid framöver. 

Att det sätt vi lever idag vi människor så har klart förstås påverkat omgivningen och 

då tänker jag kanske på den här fysiska omgivningen runt omkring oss och hur vi har 

påverkat den [...] i historien har vi kunnat se när mänskliga större samhällen har 

uppstått så har ju förstås också omgivningen ändrats. Mera drastiskt emellanåt och 

mindre emellanåt och såhär. Och det har lett till konsekvenser för såväl oss människor 

men framför allt kanske för övriga levande ting här på jorden. (Rektor 6) 

 

Här gör rektorn antagandet att den ekologiska dimensionen är någonting allmänt känt. Därtill 

vidhåller hen att det inte enbart handlar om en biologisk mångfalt utan också om klimatet vilka 

ska bevaras för framtiden samt hur alla dessa saker är i en konstant samverkan med varandra. 

Därtill lyfter hen upp hur människan är den som har haft en stor påverkan på sin fysiska 

omgivning och hur detta har bevisats genom historien. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att rektorerna är medvetna om den ekologiska 

dimensionen av hållbarhet och uppfattar den på ett brett och allmänt sätt, främst förknippat med 

klimatförändringen och den biologiska mångfalden ur ett globalt perspektiv. Rektorerna verkar 

också uppfatta den ekologiska dimensionen tydligare när den kommer närmare i vardagen, som 

till exempel i frågor om boendeplats eller den egna gymnasiebyggnaden. 

 



1.3) Hållbarhet förknippat med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet och 

resursanvändning 

Denna kategori kallas för Hållbarhet förknippat med den ekonomiska dimensionen av 

hållbarhet och resursanvändning och uppstod eftersom många av rektorerna på diverse sätt 

nämnde den ekonomiska dimensionen av hållbarhet, främst i form av resursanvändning. Därtill 

nämnde de flera sätt som man inom gymnasiet arbetar med och uppmärksammar den 

ekonomiska hållbarheten. Resultatet från intervjuerna har sammanställts här i de nedanstående 

citaten av rektorerna. 

 

Nå jag tänker kanske där också att man sku kunna ha det, allt från just det här med 

återvinning sådär överlag. Ha det här med metall och glas och allt sånt här, papper 

och burkar har vi möjlighet. Vi har kärl fördelat. Den biten, återvinningsbiten är ju 

tycker jag också en del av verksamhetskulturen som ska finnas till. Det bara finns där. 

Ingen tänker på det egentligen. [...] Jag tänker mig hållbarhet kanske såhär också 

arbetsmässigt, jag menar. Nu är vi ju faktiskt i det här digitaliserings-eran så har vi 

minskat på läroböckerna. Om vi tittar på årskurs ett idag så har vi ju datorn i princip 

där de har allting. [...] Vi använder oss av Google här och ItsLearning så då finns det 

ju som möjlighet. Vi behöver inte kopiera upp utan det finns digitalt tillgängligt [...] 

alltså vi sparar på miljön. Vi behöver inte lika mycket papper. Men samtidigt så har 

du också tillgång till materialet egentligen varifrån som helst. Du kan ju fast sitta i 

Södern bara du har nätuppkoppling och ström. (Rektor 1) 

 

I detta citat lyfter rektorn upp betydelsen av återvinning i gymnasiet och även att den samtidigt 

förblir något osynlig eftersom det är en naturlig del av vardagen och således inte någonting som 

någon tar direkt fasta på eller fäster uppmärksamhet vid eftersom det är någonting så vardagligt. 

Därtill poängterar hen att man i och med att digitalisering även har minskat på antalet läroböcker 

och att man använder sig av digitala inlärnings plattformar istället för att spara på miljön. Detta 

kan man alltså tolka som att rektorn uppfattar att digitalisering är en positiv sak. 

 

Och sen att inte slösa heller med resurser [...] man har böcker och man behöver inte 

kopiera allting och man kan använda böcker liksom att man låter den gå till följande 

årskurs och så vidare. [...] Men egentligen är det ganska bra det också att man inte 

slösar med papper och sådana här saker, naturresurser, utan man kan också få 



kunskap på annat sätt är genom fysiska böcker, vilket nu på ett sätt är lite sorgligt 

också. För att nu är ju alltid den där boken, boken. (Rektor 2)  

 

Även rektor 2 lyfter upp vikten av att inte slösa med resurser, men istället blir den en fråga om 

att återanvända det tryckta material i form av böcker som finns pånytt. Hen anser dock att det 

är bra att man kan få kunskap på andra sätt än via böcker, men antyder ändå att böcker skulle 

vara bättre. 

 

Nå vi har kanske också om man tänker hållbarhet ur läromedelssynvinkel så har det i 

år ju blivit tydligare i och med att skolan också skaffar läromedel åt alla nya 

gymnasister nu från och med det här, den här hösten, varit som den här förlängda 

läroplikten gjorde. Så där kan man väl också se det här med hållbarhet så gör att man 

måste tänka på att är det då enbart digitala läromedel som är hållbart eller kan man 

också tänka att tryckta läromedel är hållbart om man då återanvänder dem. (Rektor 

3) 

 

Också rektor 3 lyfter upp läromedlen som ett exempel av hur gymnasiet har förändrats och hur 

den förlängda läroplikten som tillträtt har påverkat införskaffningen av nya läromedel. Hen 

väger däremot de digitala läromedlen mot de tryckta läromedlen och lämnar det öppet 

vilketdera som är mera hållbart. 

 

Sedan hade vi, om man tänker på att vad vi har gjort med studerade, sedan hade vi 

just, vi gjorde julpynt av tidningspapper och sådan här kartong och försökte lite spårra 

dem till att när de paketerar in sina julklappar där hemma så kunde de ju använda 

faktiskt något gammalt tidningspapper eller något sådant [...] Sedan har vi haft med 

maten, har vi ju haft att det ska bli så lite sådant här, det där alltså att inte de ska 

slänga bort så mycket mat. Tidigare hade vi något sådant att de vägde alltid den här, 

att hur mycket mat det blev bortslängd och då fick man, till exempel om det hade gått 

bra då, si och så många dagar så kunde de få någon efterrätt eller någonting sådant 

här. [...] Och sedan har vi förstås de här studeranden så de samlar in pantflaskor [...] 

och sådana här saker är liksom helt som konkreta i vardagen, om man tänker på 

hållbarhet från den här liksom, cirkulär ekonomi delen. (Rektor 4) 

 



I detta citat lyfter rektorn upp hur man på andra sätt kan tänka på resursanvändning. I detta fall 

lyfts det fram delvis i samband med att man försöker minska på matsvinnet vid gymnasiet men 

delvis också i fråga om att hitta nya sätt att tänka kring materialanvändning. Här lyfter hen upp 

exemplet av att använda tidningspapper och kartong för att packa in julklappar. Hen nämner 

också att man samlar in pantflaskor. Hen vidhåller att detta är exempel hur vardagliga 

handlingar som är förknippade med från ett hållbart ekonomiskt perspektiv. 

 

Nå, jag tänker väl mig att dom flesta gymnasier eller skolor så har ju kommunen som 

huvudman och alla som har själv gått i skola eller jobbar där så vet väl det att inte är 

det ju precis som att man simmar i pengar, utan när man pratar om liksom en av 

dimensionerna i hållbarhet, om man nu vill definiera det enligt den här ekologisk, 

ekonomisk och social, så handlar det ju liksom om att ta hand om våra gemensamma 

skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. (Rektor 5) 

 

Här påpekar rektor att gymnasiet ofta har kommunen som huvudman och att man således ofta 

har begränsade resurser att röra sig med. Hen uppfattar detta som att man behöver handskas 

med samhällets gemensamma skattemedel på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Man kan alltså 

tolka detta som att man inte ska använda mera pengar än vad budgeten tillåter, alltså måste man 

tänka ekonomiskt hållbart. 

 

Och då i vardagen för en individ så kan det handla om saker som att återanvända 

plast, försöka minimera plast. Det handlar om hur man rör på sig. Där kommer 

kollektivtrafik in, vilken roll det spelar. Matproduktion tycker jag att är viktigt här. 

Hur vi konsumerar är en stor bit av det här och där är det ju också så att det är ju 

aldrig så lätt som att säga att nätshopping eller den fysiska butiken är bättre än den 

andra utan det är väl att vi ska inte konsumera för att vara riktigt hållbara, sådär. Och 

vårt samhälleliga system är ju idag, kanske tyvärr, inte uppbyggt på det viset utan det 

är snarare nog motsatsen. Så nog är det väl mycket sådant som man kommer att tänka 

på. För de val som den enskilda individen står inför.  (Rektor 5) 

 

I detta citat lyfter rektorn fram en mera samhällelig aspekt av olika saker som man kommer i 

kontakt med i vardagen, såsom kollektivtrafik, matproduktionen och handel. Hen påpekar också 

att det system som vi lever i idag inte är uppbyggt för att vara hållbart och hur detta i längden 

påverkar de val som man som individ behöver göra. 



 

Men ekonomisk hållbarhet så handlar ju också om, när jag tänker på undervisningen 

nu, att vi funderar med våra studeranden på då att nå allting med återvinning och 

liknande och hur man använder sina pengar, sin ekonomi på ett hållbart sätt [...] Det 

ligger ju väldigt nära, ska vi säga, den ekologiska hållbarheten det också att man 

behöver kanske inte köpa en telefon varje år när det kommer ut en ny modell [...] Jag 

tänker på ekonomibegreppet överhuvudtaget så handlar ju om hållbarhet. Att som med 

knappa medel försöka få ut det mesta som möjligt. Och samma är det lite med 

hållbarhet. Att ska vi ha en ekonomi så behöver man kunna planera och använda sina 

medel som man har till förfogande på bästa möjliga sätt [...]. (Rektor 6) 

 

Här lyfter rektor åter upp återvinning men även hur man sköter sin ekonomi på ett hållbart sätt. 

Hen drar också en koppling mellan den ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbarhet 

och hänvisar till att en överkonsumtion av varor inte är ekologiskt eller ekonomiskt hållbart. 

Hen säger också att resursanvändning och hållbarhet går hand i hand, vilket kräver planering 

och eftertänksamhet för att kunna använda sina resurser så bra som möjligt. 

 

5.1.1 Sammanfattning om hur rektorer uppfattar fenomenet 

hållbarhet 

Rektorers uppfattningar av hållbarhet som fenomen återspeglar väldigt starkt den teori som 

finns om hållbarhet och hållbarhetens olika dimensioner. Detta gäller främst den ekologiska, 

ekonomiska och den sociala dimensionen av hållbarhet. Den kulturella dimensionen träder 

aldrig riktigt tydligt fram i respondenternas svar, men i vissa fall kan man ana att den finns med 

i bakgrunden och påverkar. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga rektorer tänker på den ekonomiska 

dimensionen av hållbarhet. Deras uppfattningar varierar dock mellan konkreta saker såsom 

återvinning, inlärningsmedel och användningen av papper till större fenomen såsom 

matproduktion, handel och kollektivtrafik som vi kommer i kontakt med i vår vardag. Därtill 

handlar den ekonomiska dimensionen om användningen och handskandet av resurser, antingen 

i fråga om pengar och budget eller i frågor om material. Därtill kan man tolka rektorernas svar 

som att det ligger ytterligare dimensioner av uppfattningar bortom de som har presenterats här 

och vilka är mera indirekta. Dessa kunde vara att hållbarhet är förknippat med saker som en 



överlevnadsstrategi för mänskligheten eller att hållbarhet är förknippat med människors 

välmående. Dock har jag valt att hålla mig till de kategorier som har presenterats här. 

 

5.2 Rektorers uppfattningar av hur man arbetar med 

hållbarhet i gymnasiet 

Detta underkapitel kom till som en del av analysprocessen utgående från de svar som rektorerna 

har gett i samband med intervjuerna. Denna kategori knyter också an till min andra 

forskningsfråga: Hur uppfattar rektorer att man i gymnasiet arbetar med hållbarhet?. Denna 

kategori tillkom eftersom en stor del av rektorernas svar var direkt förknippade med detta 

fenomen. I detta underkapitel redogörs för de fem grupperingar som skapats: 1) Hållbarhet som 

ett undervisningsinnehåll, 2) Hållbarhet som en verksamhetskultur, 3) Att fostra studerande till 

ett hållbarhetstänk, 4) Gymnasiets arbete som en del av samhällets strävan till hållbarhet samt 

5) Att tänka hållbart för framtiden. 

 

Tabell 3: Rektorers uppfattningar av hur man i gymnasiet arbetar med hållbarhet 

2) Hur uppfattar rektorer att man i gymnasiet arbetar med hållbarhet 

1. Hållbarhet som ett undervisningsinnehåll 

2. Hållbart som en verksamhetskultur 

3. Att fostra studerande till ett hållbarhetstänk 

4. Gymnasiets arbete som en del av samhällets strävan till hållbarhet 

5. Att tänka hållbart för framtiden 

 

1. Hållbarhet som ett undervisningsinnehåll 

Denna gruppering kom som ett resultat av rektorernas kommentarer i samband med intervjuerna 

där de tydligt ser att en del av gymnasiets arbete kring hållbarhet är förknippat med den 

undervisning som man bedriver i gymnasiet. 

 

Så hållbarheten är ju förstås delvis ur skolans perspektiv men sen finns det ju 

hållbarheten som går ner på ska vi säga på klassrumsnivå, där då läraren tar in 



hållbarheten också i sin egen undervisning. Beroende då på vilket ämne det är så är 

det lite olika ut. [...] Jag tänker, det konkreta arbetet så sker i klass där man har en 

dialog med de unga och där kommer ju hållbarheten in då på olika sätt. (Rektor 1) 

 

I detta citat lyfter rektorn upp hur hållbarheten är direkt förknippad med den undervisning som 

sker i klassrummet via en dialog med studerande och att det är lärarens uppdrag att ta upp det i 

samband med sin undervisning. Detta kan dock se ut på olika sätt beroende på vilket ämne som 

undervisas i. 

 

Men det var säkert med hjälp av föreläsningar och kunde det vara det året som vi hade 

då också Marthaförbundet som pratade om hållbarhet kring mat. [...] Vi hade alltså 

punktinsatser. En sak varje period som skulle som belysa hållbarhet med hjälp av 

föreläsare utifrån och lite sånt här tänk. (Rektor 1) 

 

Här lyfter samma rektor även upp att undervisningen kan ske i form av utomstående föreläsare 

eller alternativt som fokuserade insatser under ett helt läsår där man belyser olika teman. 

 

Kanske för en, låt oss säga kanske fem, sex, sju år sen, så då var det just det här att vi 

måste tänka på naturen. Vi måste tänka på miljön för då var det ju också sådant som 

kom upp i samhället. Det här gröna värderingarna mera och vad kan vi göra för det 

här. Så hänger det ju förstås hemskt mycket ihop med det också att vad har vi för 

lärare som plockar upp det här och stöder den här tanken. Att man jobbar som team 

för de här värderingarna. (Rektor 2) 

 

Här poängterar rektorn att hållbarhetstänket är förknippat med vad som sker i 

samhällsdiskussionen, vilket sedan omsätts också i skolans verksamhet via lärarna och hur de 

behandlar ämnet i samband med undervisningen. Därtill poängterar rektorn att man jobbat 

kollektivt för hållbara värderingar i skolan. Detta blir alltså ett mera övergripande perspektiv 

där man i gymnasiet ska vara lyhörd för vad som sker i samhället och kunna aktualisera de 

fenomen och händelser som tangerar hållbarheten. 

 

Vi har försökt på olika sätt lyfta fram hållbarhet och med allt vad det innebär och det 

syns nog liksom i vår vardag på olika sätt. Vi har alltså både studieavsnitt som heter 

“Hållbar framtid” som alla studerande läser, där vi har kombinerat ämnen som 



biologi, fysik, kemi och finska till ett sådant här gemensamt studieavsnitt där lärarna 

då samarbetar och fokus är på hållbar framtid ur de här ämnenas synvinkel. (Rektor 

3) 

 

I detta citat lyfts fram att studieavsnitt som är förknippade eller direkt relaterade till hållbarhet 

är någonting som alla ska få undervisning i, men att detta kan ske på ett ämnesövergripande sätt 

där lärare samarbetar för att lyfta fram ett fokus ligger på att lära ut hur man ska tänka kring en 

hållbar framtid. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att en del rektorer förknippar uppfattar hållbarhet som någonting 

som förekommer i klassrummet i samband med antingen olika ämnen eller ämnesövergripande 

studiehelheter. Samtidigt ska även lärarna vara lyhörda för de diskussioner och fenomen som 

förekommer i samhället och aktualisera dem genom diskussion med studerande. 

 

2. Hållbart som en verksamhetskultur 

I denna gruppering har jag samlat citat där rektorerna på olika sätt har lyft upp att hållbarhet är 

någonting som har att göra med den verksamhet som bedrivs i gymnasiet, men som ändå inte 

är förknippat med undervisning. Samtidigt är det någonting som är en del av vardagen. I vissa 

fall uppfattar de detta som ett naturligt fenomen som man inte behöver reflektera kring eller 

uppmärksamma utan som helt enkelt existerar och finns genomgående med i verksamheten. I 

nedanstående stycken har jag samlat citat från rektorerna vid gymnasiet där dessa uppfattningar 

förekommer. 

 

Och där är faktiskt eleverna ganska liksom på alerten med att vi har en studerandekår 

som jobbar för det här och sen har vi haft ett litet miljöråd också i tiderna som har 

jobbat fram liksom vad vi kan göra i skolan för att vara måna om den här, eller leva 

upp enligt det här hållbarhetstänket. (Rektor 2) 

 

Här poängterar rektorn att hållbarheten är någonting som studeranden jobbar med och för i 

gymnasiet samt att det hållbara tankesättet är någonting som man ska leva upp till eller 

eftersträva. Detta kan ses som att det är studerande som ansvarar för att man tar tag i och driver 

ärenden som är förknippade med hållbarhet. 

 



Sedan har vi i skolan ett team som heter “Green Team” som där både studerande och 

lärare samarbetar kring hållbarhetsfrågor och de sysslar mycket med allt från 

sortering här i skolan till grönväxter och plantering och ordnar gästföreläsningar med 

olika människor som tangerar hållbarhet, främst då nog ur ett miljöperspektiv och 

hållbar livsstils synvinkel. Så det syns nog hela tiden här på det sättet i vardagen. 

(Rektor 3) 

 

Även denna rektor poängterar att det är studerande tillsammans med lärarna som arbetar kring 

hållbarhetsfrågor på olika sätt såsom gästföreläsningar eller grönväxter i gymnasiet och således 

är hållbarheten närvarande i gymnasiets vardag. 

 

Nå helt konkret är ju sådant här, om man tänker på den här miljöaspekten och den 

här, att vi har ju en lärare som är miljöansvarig, eller vad det nu, vad hen nu heter då 

som det här har då olika slags inlägg och jippon och temaveckor och temadagar eller 

någonting sådant här som har med hållbarhetstemat att göra. (Rektor 4) 

 

Här till skillnad från de två tidigare rektorerna så är det däremot en lärare som är ansvarig för 

att arrangera olika sorters tillställningar eller tema tillfällen som är förknippade med hållbarhet 

i gymnasiet och inte studeranden. 

 

Så det är ju liksom också det att det ska synas för de studerande att vi funderar på 

frågor som matsvinn i matsalen, till exempel. Jag nämnde redan det här med möbler, 

att det inte liksom bara är slit och släng, utan att man på något vis funderar på de 

sakerna, när de kommer. Vi har solpaneler på ett av våra tak, slöjdsalen här, och att 

på något vis plocka in det att hur utnyttjar vi då, vad producerar den. Kompenserar 

den för det som vi använder? Var är de stora, kanske utsläppsbovarna, eller sådär i 

fastigheten till exempel? Hur är det, vem kommer med buss, vem kommer med egen 

bil, vem går och cyklar? Att sådana saker. Leva som vi lär. Och inte hjälper det annars 

att man säger att såhär står det i boken och så här fungerar det i stora världen, om 

inte vi på något vis, om in de har en väldigt konkret koppling till den egna vardagen 

[...] Så det finns nog många aspekter där, men om vi pratar om hållbarhet så tänker 

jag nu främst på sådana här saker som sitter i väggarna. (Rektor 5) 

 



Här lyfter rektorn däremot fram att hållbarheten ska vara synlig vardagliga handlingar såsom 

matsvinn eller hur man förhåller sig till att införskaffa eller återanvända möbler. Hen poängterar 

också att gymnasiet har som uppgift att leva som man lär och inte enbart hänvisa till 

undervisningsmaterial. Samtidigt ska hållbarhetstänket finnas som en del av 

verksamhetskulturen i gymnasiet som en naturlig del som “sitter i väggarna”. Här kan man 

förstå att hållbarheten delvis gäller praktiska implementeringar i vardagen, från solpaneler till 

matsvinn och återanvändning av möbler till ett mera allmänt sätt att förhålla sig och tänka kring 

hållbarhetsfrågor, vilka ska finnas naturlig med som en del av gymnasiets verksamhet och 

vardag. 

 

[...] kanske jag säga såhär att just som jag lite har varit inne på att hållbarheten den 

är så, det har blivit ett stort begrepp och ett begrepp som är lite av vår vardag idag. 

Jag tror det finns ganska långt. Till början om man tänker på barnen som börjar i 

lågstadiet med hållbarhetstänk och så följer det oss hela livet, och så ska det också 

vara. Att för varje stadie som du har så behandlas hållbarheten enligt den. Den ålder 

du är i men den fortsätter förstås också efter gymnasiet. Tredje stadiet och sedan när 

du som vuxen så ska ta hand om dig själv och eget liv. Så hållbarheten är ju för oss 

alla tror jag ett viktigt begrepp och det har ju vi kanske plockat in då på senaste tid. 

Det har som blivit vardag egentligen. Det förväntas att man ska tänka hållbart. [...] 

Och det behöver inte ens vara uttalat. Det finns som med i alla fall ett sånt här 

hållbarhetstänk, tycker jag. (Rektor 1) 

 

I detta citat reflekterar rektor över att hållbarhet är en del av vardagen som med tiden har vuxit 

i betydelse och omfattning. Därtill är hållbarhet någonting som förekommer på de olika 

utbildningsstadierna och också i livet efter skolan. Samtidigt uppfattar hen att hållbarheten 

utöver att vara ett vardagligt fenomen ett nästan osynligt eller outtalat tankesätt som förväntas 

av en. 

 

Nå, jag tänker ju liksom hela det där begreppet hållbarhet, så tänker jag ju egentligen 

att det är nästan allting som man jobbar med [...] (Rektor 3) 

 

Här igen så tänker rektorn det som att det är någonting allmänt förekommande i gymnasiets 

vardag och finns på ett eller annat sätt med i allting som man gör. 

 



Det beror väl lite på hur man, vad allt man räknar. Jag tänker att man kan räkna det 

mesta in i hållbarhet [...] men nog tänker jag att det är någonting som liksom 

genomsyrar verksamheten och påverkar de val som man gör. (Rektor 5) 

 

I detta citat så ser rektorn också hållbarhet som någonting som förekommer i det mesta och är 

någonting genomgående i verksamheten. Därtill har hållbarheten en påverkan på de val man 

står inför och är således någonting som man behöver ta i beaktande. 

 

Det är ju klart att hållbarhet så är ju en del, skulle jag säga och har varit en del av 

ungdomarnas vardag och allas vardag egentligen, men att det uppmärksammats 

väldigt mycket på senare år. Och jag tror ju som att det är så naturligt begrepp i vår 

vardag att det ingår som i allas liv på väldigt många olika sätt och det är ju helt 

självklart att den har en uppgift också i skolan. [...] Alltså det är så naturligt en del av 

vardagen så det, man särskiljer det kanske inte ens alltid som en fråga som tangerar 

hållbarhet på det viset, utan den finns så naturligt i ryggmärgen på något sätt. Så jag 

skulle säga att det här hållbarhetstänket, så att säga, som jag sa att det kommer 

naturligt och finns med i princip i de flesta beslutsprocesser i en skola. (Rektor 6) 

I ovanstående citat tar rektorn fasta på att hållbarheten har varit förekommande, men att den 

uppmärksammats mera den senaste tiden. Samtidigt anser hen att hållbarhet och ett 

hållbarhetstänk är naturliga och vardagliga saker som påverkar alla. Hållbarheten har enligt hen 

också en självklar uppgift i skolan och i de beslutsprocesser som man gör. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i detta fall handlar hållbarhet i gymnasiet om hur 

man lever, tänker och agerar kring frågor förknippade med hållbarhet. Detta kan gälla praktiska 

saker såsom verksamhetskulturen överlag men också att man aktivt ska arbeta för att ta in 

hållbarheten och uppmärksamma den på olika sätt än enbart i samband med 

klassrumsundervisningen. Den ska samtidigt finnas som en naturlig del av verksamheten, men 

den behöver också uppmärksammas och ges plats utgående från vad som sker i samhället i 

övrigt. Därtill kan man märka att ansvaret kring dessa frågor kan vara fördelade antingen på 

studerande, lärare eller via ett samarbete mellan båda dessa grupper. Hållbarhet är också 

någonting naturligt i vardagen och någonting som man inte alltid ens stannar upp och tänker 

eller reflekterar kring. Det är så gott som en självklarhet att man ska tänka och agera hållbart i 

olika situationer. Detta kan förstås som att hållbarhet i sådana fall har indoktrinerats väl som ett 



tankesätt och ett förhållningssätt i såväl vuxna som unga eftersom man här också kan läsa in att 

hållbarhetens plats och betydelse i samhället har ökat under senare tid. 

 

3. Att fostra studerande till ett hållbarhetstänk 

Utifrån de svar som respondenterna gett kunde jag konstatera att rektorer vid gymnasiet 

uppfattar att hållbarhet är någonting som gymnasiet har som uppgift, eller att det är gymnasiets 

ansvar att fostra studerande till ett hållbarhetstänk. Rektorerna uppfattar att detta är ett kollektiv 

ansvar som man vid gymnasiet bär på samtidigt som det ska befästas som ett tanke- och 

förhållningssätt hos studeranden. I nedanstående stycken har jag samlat citat från rektorerna vid 

gymnasiet där det framkommer att hållbarhet är någonting som man ska fostra studerandena 

till. 

 

Men sen kan man ju också tänka ur en, vad ska jag säga, samhällelig aspekt att vi 

också får, vi ska ju forma, eller undervisa morgondagens arbetstagare till en hållbar 

utveckling och ställning att de ska få ett paket med sig från skolans sida också som har 

med hållbarhet att göra. (Rektor 1) 

 

I detta citat ser rektorn det som att man i gymnasiet ska forma eller undervisa studerande i ett 

hållbarhetstänk och de ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna ta det med sig ut i 

arbetslivet. Detta citat kan man uppfatta som att rektorn anser att gymnasiet har ett klart uppdrag 

när det gäller hållbarhet som ska implementeras åt den studerande. 

 

Det som man i en skolmiljö jobbar med är ju sociala kapitalet. Det är ju ena och just 

det här då det som vi också vill fostra våra unga till är att ta ansvar och tänka på 

miljön så det är ju en annan grej. Vi vill också fostra till att de har kontakt med 

samhället, det vill säga att de också får en ekonomisk aspekt av det hela och där också 

ett hållbart tänk. Så det är kanske i såna termer som det kommer och därför pratar vi 

kanske inte alla gånger om hållbarhet heller [...] nog är det ju ett tänk hela tiden att 

hur kan vi ge bästa möjliga både undervisning och arbetsverktyg för de unga så att de 

sen ska klara sig själva i livet, efteråt. (Rektor 1) 

 

Här lyfter rektorn upp att man ska fostra ungdomen till att såväl vara ansvarstagande som att 

tänka på omgivningen. Rektorn vidhåller också att man gymnasiet ska förse studerande med 

såväl kunskap i form av undervisning men också olika verktyg för att man ska klara sig i livet 



efter att man har gått ut gymnasiet. Här kan åter tolka det som att gymnasiet har ett ansvar 

gentemot studerande att fostra till ett hållbarhetstänk.  

 

Jo, den är ju en del av kompetenserna, som man nu ska lära sig i gymnasiet [...] Det 

är ju inte bara så att vi lär det här nu i gymnasiet och det här är vårt, utan att det blir 

en självklarhet. Det blir en del av den studerande helt enkelt. (Rektor 2) 

 

Här lyfter samma rektor också fram hur hållbarheten är den del av de kompetenser som man 

förväntar sig att studerande ska lära sig under gymnasietiden. Samtidigt lyfter hen upp att denna 

kompetens och det som däri medföljer ska blir en självklar del av den studerande. Således kan 

man tolka det som att rektorn här också tänker att hållbarhetstänket och agerandet är någonting 

som följer med den studerande även efter gymnasietiden. 

 

Nå nu tycker jag att det är att vi borde lära ut liksom den här följande generation att 

det här hållbar användning av naturens resurser, hur man kan forma en ekonomi som 

också gynnar miljön. För det kan man väl konstatera att vi har levt över tillgångarna 

länge här på jorden och då behöver liksom, tror jag att hela attityden och synsättet 

måste liksom förändras om vi ska få ett hållbart samhälle på sikt. Och då är det nog 

viktigt att det kommer in hos ungdomarna [...] Så jag tycker att här har skolan ett 

ansvar att lära ut det här liksom hur man tar det här globala ansvaret och ett 

ansvarsfullt agerande i samhället överlag. Och det gäller ju allt som har med hållbar 

livsstil och biologisk mångfald och så att göra, men också sen det här hållbarhet om 

att se det ur det här välmående perspektivet och för att människor ska må bra så tycker 

jag skolan har ett ansvar att lära ut och ge liksom verktyg kring hur man hanterar sin 

egen liksom psykiska och fysiska hälsa och få verktyg för återhämtning och redskap 

hur man hanterar ett samhälle som hela tiden är i förändring, kan man väl säga. Vilket 

ju ändå stressar många och orsakar ångest och så här att. Så det är kanske de två 

sakerna som jag ser som skolans viktigaste uppgift om man tänker ur hållbarhet. 

(Rektor 3) 

 

I detta citat lyfter rektorn fram att gymnasiet i sig har ett ansvar att lära ut hur man tänker och 

agerar hållbart till studerande. Detta gäller såväl resursanvändning, det egna välmåender och 

samhället överlag och hur man bygger upp en hållbarhet på lång sikt. Detta kan tolkas som att 



rektorn betonar att hållbarheten är ett allomfattande fenomen som studerande behöver lära sig 

och få verktyg för att kunna handskas med såväl nu som i framtiden. 

 

Det handlar liksom om praktiska saker. Men, och inte för att förringa det, men jag 

tycker att det inte är tillräckligt att liksom hålla på med det, utan där som man gör 

skillnad så är ju nog det att man på något vis uppfostrar och bildar till liksom 

hållbarhetstänk bland med dem unga. Man formar dem att hitta liksom, se vikten av 

det här. (Rektor 5) 

 

I ovanstående citat förstår rektorn att hållbarhetstänket är någonting som gymnasiet har som 

uppgift att forma studerande till att hitta eller bli. Hållbarheten är alltså ett sätt att tänka på som 

de unga ska lära sig och förstå betydelsen av. 

 

Nå jag tänker väl mig att skolan så ska både undervisa och fostra. Och speciellt för 

gymnasieutbildning så handlar det om kritiskt tänkande individer och förbereda för 

vidare studier, så där tänker jag ju nog det där om att belysa hållbarhetsaspekten i 

alla frågor som man funderar på, oberoende om det är historia man håller på eller 

om det är kemi man håller på.[...] I alla ämnen så hittar man nog aspekter, så nog är 

det ju väldigt viktigt att på något vis både ur ett, på något vis, ifrågasättande 

perspektiv, lära dem att inte ta saker för givet och fundera på dem och på det viset 

undervisa och förbereda dem för vidare studier. Samhällskritiska individer helt enkelt. 

Sedan handlar det också om fostran och då kommer ju den där liksom in, att om skolan 

som organisation inte lever som man lär så misstar man ju sin trovärdighet. Så nu 

tänker jag att det är där som vårt uppdrag liksom ligger. Att fostra att bli kritiskt 

tänkande och liksom etiskt hållbara värderingar. Både när det liksom kommer till, ja, 

val i livet och resande, konsumtion och de begränsade resurser som vår planet har. 

Hur man använder dem. Det handlar också om hur man tar hand om de svaga i 

samhället. Liksom alla de här grejerna. (Rektor 5) 

 

I detta citat så lyfter samma rektor fram gymnasiet har som uppgift att såväl undervisa och 

fostra fram kritiskt tänkande och agerande individer kring hållbarhet, vilka efter gymnasiet ska 

ha förutsättningar och förmågor att handskas med livet och bli ansvarstagande individer i sitt 

tänkande och agerande när man agerar i samhället och med sina medmänniskor. Studerande ska 



alltså fostras och undervisas i såväl resursanvändning samt i etiskt, socialt och ekologiskt 

hållbara värderingar.  

 

Nå, alltså, nog ser jag ju som skolan överlag som organisation så kan man väl säga 

vägleder våra ungdomar och ger dem riktningar i livet. Både så att säga, på något vis 

moraliskt och kunskapsmässigt och där har förstås skolan ett uppdrag också när det 

gäller hållbarhet. Det är ju helt självklart och där ser jag ju förstås den här rollen som 

jätteviktig. [...] Och där har som sagt, för att återkomma till skolan och skolans 

uppdrag att där har ju skolan förstås en, ett uppdrag att vara objektiva, vetenskapliga, 

sätta fram den här faktan varför det här behövs och där har vi en viktig roll. (Rektor 

6) 

 

I detta fall tar rektorn en något mildare ton, men framhåller ändå att gymnasiet har en uppgift 

och en roll i att vägleda och stödja studerande till att kunna göra moraliska och kunskapsmässigt 

sunda val i livet förknippade med hållbarhet. Samtidigt ska gymnasiet kunna fostra till ett 

tankesätt där man kan förlita sig på vetenskap och fakta och objektivt granska sin omgivning. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att rektorerna ser gymnasiet som en plats där 

studerande ska fostras till ett hållbarhetstänk såväl när det gäller sig själv men också när det 

gäller samhället överlag. Överlag uppfattar rektorerna hållbarhetstänket som en viktig del av 

studerandes skolgång men även som någonting som ska finnas med och bidra och bistå dem 

genom livet och tiden efter gymnasiet. Således ska man inte enbart undervisa om hållbarhet och 

vad det innebär, utan det är också lika viktigt att det förankras hos studerande och blir en 

naturlig del av studerandes tankesätt, sitt sätt att förhålla sig till sin omgivning, samhället och 

sig själv samt sitt sätt att agera. 

 

4. Gymnasiets arbete som en del av samhällets strävan till hållbarhet 

Denna gruppering av uppstod på basis av de svar som respondenterna gav i samband med 

intervjuerna. Jag konstaterade att rektorer uppfattar att hållbarhet är någonting där gymnasiet 

står i ett förhållande till samhället och samhällets strävan mot hållbarhet och en hållbar framtid. 

Rektorerna uppfattar att gymnasiet arbete med hållbarhet är sammankopplat med samhällets 

strävan på en övergripande nivå till att bli hållbarare. I nedanstående stycken har jag samlat 

citat från rektorerna där denna uppfattning framkommer. 

 



Nå jag tänker ju mig att hållbarheten så ska ju som gynna vår värld. Alltså, vi ska hitta 

dels då både globalt, internationellt, nationellt och sen lokalt också att vi hittar såna 

lösningar så att vi har en omgivning som vi både trivs i. [...] Så vissa saker, mycket i 

den här hållbarheten så har vi som redan tycker jag uppbyggt både dels i stadens regi 

men också skolans och ungdomarnas, hemmens och så vidare bortåt. Så man kan ta 

det lite ur olika perspektiv. (Rektor 1) 

 

I ovanstående citat lyfter rektor fram att gymnasiet är en del av den globala, nationella och 

lokala nivån av det hållbara arbetet som görs i strävan efter en bättre värld. Samtidigt är det 

någonting som också finns med i skolan och hemmen och blir således en röd tråd på såväl 

mikro- som makronivå. 

 

Och jag tror också att här är ju inte bara hela skolan utan familjerna som är väldigt 

viktiga och jag tycker nog att, överlag i det finländska samhället, så tänker man väldigt 

hållbart idag. Så att det är ju en sak för skolan där vi stöder den här utvecklingen. Vi 

ger möjligheter till den. (Rektor 2) 

 

Här poängterar rektorn att hållbarhet är en del av samhällets sätt att tänka och där skolan får en 

roll i att både bidra och möjliggöra den hållbara utvecklingen. Samtidigt säger hen också att det 

hållbara tankesättet inte enbart finns i samhället eller i skolan utan också i hemmet och att den 

har en viktig plats i samtliga. 

 

Och det hör också till stadens strategi, hållbarhetstänket. Vi har det som en del också 

av skolåret haft som [...] tyngdpunkter, så har ju varit hållbarhet. Så att nu till exempel 

bygger vi en ny skola här i kommunen och där är det ju en självklar del att vi ska ha 

det här med i tankarna, när vi planerar det här nya skolcentret i kommunen. (Rektor 

2) 

 

Samma rektor fortsätter och säger att hållbarhetstänket också är den del av den kommunala 

strategin och att det blir en självklar del också när man planerar någonting så pass konkret som 

ett nytt skolcentrum. Man kan alltså förstå det som att det också på lokal eller kommunal nivå 

behöver finnas ett hållbarhetstänk. 

 



Så det är nu en sak och sen tänker jag överlag då med allt som handlar om hållbarhet 

om vi ser på sådana mera miljöfrågor i skolan, eller hur man kan lära ut också 

hållbarhet så behöver det finnas ett samarbete med de andra enheterna i kommunen. 

Att allt både med fastighetssidan och städsidan och kökssidan och så här så behöver 

man kommunicera på något sätt. Hitta de här gemensamma målen för att det ska 

fungera. (Rektor 3) 

 

I detta citat poängterar rektorn att det inom en kommun behöver finnas ett samarbete för att 

hållbarhetsarbetet ska kunna fungera. För ett gymnasiums del innebär det att flera enheter inom 

kommun ska delvis kunna samarbeta och ha samma syn på det arbete man gör i gymnasiet, 

annars fallerar det. 

 

Sedan så handlar det om att lära människor att tänka i ett visst paradigm, eller så här 

när man talar om hållbarhet så det är ju också en ideologisk fråga. Det är ju inte 

enbart en undervisningsfråga eller en som handlar om kunskap utan det delvis också 

fråga om ideologi skulle jag säga. Och det är ju som med andra stora frågor vi har i 

samhället så jag tycker att det är helt naturligt och självklart att de kommer upp i 

skolan och att skolan har dem som en del av sin vardag. (Rektor 6) 

 

Här lyfter rektorn upp en annan aspekt av samhällets hållbarhetstänk, nämligen hur hållbarhet 

kan ses som en ideologisk fråga inom samhället. Man kan tolka detta som att hen menar att den 

ideologi som råder i samhället står i ett förhållande till det paradigm eller den ideologi som styr 

i samhället. Här kan man alltså förstå att rektorn menar att ifall man i samhället inte skulle vara 

intresserad av frågor som har med hållbarhet att göra så skulle man knappast heller undervisa 

om det.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att rektorer uppfattar att hållbarheten och hållbarhetstänket 

i gymnasiet står i ett väldigt nära förhållande till hur den lokala samhället förhåller sig till 

hållbarhet, men även hur man på en nationell och internationell nivå tänker och vilka ideologier 

som styr samhället samt det innehåll som man behandlar i skolan. Här kan man tolka det som 

att gymnasiet och den undervisning som sker är till viss del beroende av vad det övriga 

samhället har för en inställning till, i detta fall, hållbarhetsfrågor. Samtidigt uppfattar rektorer 

att man i gymnasiet strävar till att hitta delvis lösningar och delvis skapa förutsättningar för att 

ett hållbarhetstänk ska finnas och förekomma på alla nivåer i samhället. 



 

5. Att tänka hållbart för framtiden 

Utifrån de svar som respondenterna gett kunde jag konstatera att rektorer vid gymnasiet 

uppfattar att hållbarhet är någonting som är förknippat med framtiden. Således blir gymnasiets 

uppgift inte enbart att tänka på nuläget utan att också fostra till att tänka på en hållbar framtid. 

I nedanstående stycken har jag samlat citat från rektorerna vid där det framkommer att 

hållbarhet är någonting som inte bara gäller här och nu, utan även ska gälla i framtiden. 

 

Nå, hållbarheten så tänker jag kanske mest sådär ur miljöperspektiv att vi ska även ha 

en bra plats att leva på även imorgon. Det vill säga att miljön, vi tänker på miljön. 

Återvinning och allt sånt hänt. Så det är nu som det konkreta första som man tänker 

på. (Rektor 1) 

 

I detta citat säger rektorn att hållbarhet är starkt förknippat med den ekologiska dimensionen av 

hållbarhet, men mera specifikt att det är någonting som också har med framtiden att göra. Mera 

konkret säger hen att det är en fråga om i hurdana omständigheter vi vill leva i och en hurudan 

planet vi vill leva på i framtiden.  

 

För mig är det nog att vi skapar ett samhälle som finns till för våra nästa generationer 

framåt. Att vi är med och skapar de här möjligheterna till att andra, att vi inte beter, 

alltså lever ett sådant liv att vi förstör det för andra eller för kommande generationer 

utan vi måste ta vårt ansvar. Att inte förstöra naturen, till exempel. Att inte slösa med 

resurser [...] och sen det här att behandla alla människor rättvist. (Rektor 2) 

 

För denna rektor handlar framtiden mera om kommande generationer och hur det vi skapar idag 

påverkar framtiden och de människor som lever efter vår tid. Samtidigt kan man förstå hens 

kommentar som att vi inte ska tänka själviskt utan också agera ansvarsfullt gentemot den 

situation vi befinner oss i idag och sträva till att frammana en förändring. Därtill kan man förstå 

det som att hen också menar att vi ska konsumera resurserna som vi har på ett ansvarsfullt sätt 

men också att vi ska agera socialt rättvist. Man kan alltså tolka detta som att vi ska agera hållbart 

i nuläget men även skapa förutsättningar för en hållbar framtid. 

 

Alltså hållbarhet handlar ju om att man ska hitta tankemodeller och strukturer som 

inte är tillfälliga utan som i ett längre perspektiv också är hållbara. Och när vi tänker 



på hållbart välmående så tänker vi just på att vi ska skapa en vardag för både elever, 

men också kanske framför allt för personalen där vi får en situation där vår hälsa och 

vårt välmående, så att säga uppmuntras och på något vis bibehålls på en bra nivå. 

(Rektor 6) 

 

I detta citat lyfter hen fram behovet av tankemodeller och strukturer som är hållbara och inte 

enbart tillfälliga. För hen blir det snarare en fråga som är förknippad med välmåendet och den 

sociala hållbarheten i gymnasiet.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att i denna kategori uppfattar rektorer hållbarhet som 

någonting som man ska tänka på idag, men ha en framförhållning kring och någonting som man 

ska ha i åtanke över längre period. Man kan alltså tolka det som att detta gäller allting från 

interna strukturer och tankemönster men även med handlingar och åtgärder för såväl individens 

välmående på sikt, men också samhället och även kommande generationers möjligheter och rätt 

till att få leva och existera i en hållbar miljö och värld.   

 

5.2.1 Sammanfattning av hur rektorer uppfattar att man arbetar 

med hållbarhet i gymnasiet 

I underkapitlen 5.2 har jag presenterat sex grupperingar om hur rektorer uppfattar hållbarhet. 

Samtliga av dessa är kopplade till min andra forskningsfråga: Hur uppfattar rektorer att man i 

gymnasiet arbetar med hållbarhet? Sammanfattningsvis kan sägas att utgående från de 

grupperingar som har gjorts så uppfattar rektorer hållbarhet som att man arbetar med hållbarhet 

på många olika sätt. Hållbarheten förekommer på många sätt i vardagen i ett gymnasium som 

såväl någonting som existerar på såväl global, samhällelig och lokal nivå och ända ner i 

klassrummen och lärarens undervisning. Därtill är hållbarhet ett fenomen som sitter i skolans 

verksamhetskultur och någonting som man ska fostra studerande till att både tänka kring och 

agera i enlighet med, såväl med tanke på det nuvarande läget men även så att det påverkar 

framtiden på ett positivt sätt. Stundvis försvinner det i bakgrunden men finns trots det aktivt 

med och påverkar och styr de val och den verksamhet som bedrivs i ett gymnasium enligt 

rektorernas uppfattningar av fenomenet. 

 



5.3 Rektorers uppfattningar av att leda hållbarhet i 

gymnasiet 

Detta underkapitel anknyter till min tredje forskningsfråga: Hur uppfattar rektorer sin roll i att 

leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor? I samband med intervjuerna har rektorerna 

reflekterat kring vad deras subjektiva uppfattning om fenomenet att leda gymnasiets arbete med 

hållbarhetsfrågor innebär. Syftet har varit att rektorerna ska beskriva vad de har för 

uppfattningar av detta arbete på ett så uttömmande sätt som möjligt. På denna fråga kunde jag 

identifiera åtta olika grupperingar. För att underlätta läsarens förståelse har jag sammanställt 

rektorernas uppfattningar i följande tabell (se Tabell 4, s. 77). Här nedan kommer jag sedan att 

redogöra för varje gruppering. Sammanlagt identifierades åtta stycken kategorier för 

forskningsfråga två. Därtill kommer jag att presentera en sammanfattning av dessa grupperingar 

i 5.3.1 

 

Tabell 4: Rektorers uppfattningar av att leda hållbarhet i gymnasiet 

Rektorers uppfattningar av att leda hållbarhet i gymnasiet 

1. Hållbart ledarskap 

2. Hållbarhet som en del av arbetsplatsvälmående 

3. Att utveckla verksamhetskulturen i ett gymnasium 

4. Att skapa nätverksbaserade och organisationsöverskridande verksamhetsformer 

5. Att leda hållbarhet tillsammans  

6. Hållbarhet som en uppmaning som ska ledas utgående från styrdokument 

7. Att profilera gymnasiet som hållbart 

8. Att leda hållbarhet som en förebild 

 

1. Hållbart ledarskap 

Den här kategorin av rektorers uppfattningar kring hur man leder hållbarhet, och självfallet 

heter den första grupperingen hållbart ledarskap, som uppstod eftersom det i samband med 

intervjuerna kunde identifieras att rektorerna uppfattar att man som rektor behöver ha ett 



hållbart tankesätt. Rektorerna nämner att man dels behöver fatta hållbara beslut men även 

planera på ett hållbart sätt den verksamhet som man ska driva och leda. Dessutom uppfattar 

många rektorer att hållbarhet är en osynlig del av deras ledarskap och i hur de leder 

verksamheten vid ett gymnasium. 

 

De beslut man gör så vill man ju alltså att ska vara hållbara. Inte bara idag utan även 

framåt. Att man har en framförhållning som gör att det beslutet då ska kunna ligga i 

flera år till och med framåt. Att vi har hela tiden en utveckling. Så är det bara. Det är 

hela tiden en utveckling och så ska det vara. Och då det gäller att göra sådana beslut 

som att det då ska också vara hållbart. Att det är i tid också håller och inte bara för 

dagen. (Rektor 1) 

 

I detta fall tänker rektorn att de beslut hen gör behöver vara hållbara såväl i stunden men även 

med tanke på framtiden. Man kan tolka detta som att hen menar att man som rektor behöver 

överväga de beslut man gör också i fråga om vad som är mest hållbart på sikt. 

 

Nå idag har jag ju till exempel försökt planera skolåret så att det ska vara så bra som 

möjligt och kännas bra för nästa skolår. Så att vi ska fortsättningsvis ha det bra i 

kommunen och i det här lärarkollegiet och så. Det är ju en sak kanske då om man 

tänker på det här med att jobba för ett bra skolår i fortsättningen. (Rektor 2) 

 

I ovanstående citat tänker rektorn mera praktiskt kring beslut som gäller nästa läsår. Hen tänker 

mera på kollegiets trivsel och välmående för att alla ska kunna fortsätta att arbeta på bästa 

möjliga sätt.  

 

Och sen ur arbete så är det ju liksom på något sätt försöka leda eller förmedla ett, 

liksom, sånt synsätt till kollegiet. Ett liksom hållbart ledarskap kan man väl kalla det, 

att då tänker jag det nog ur många, alla de här synvinklarna, just då att både förstås 

det här globala ansvaret och miljöfrågor, men och hur vi utvecklar den sidan men 

också just det här med välmående och att man har gemensamma värderingar som 

bygger på ett hållbart synsätt. (Rektor 3) 

 



Här kommenterar rektorn att man både ska agera och förmedla ett sorts hållbart ledarskap. Hen 

tänker då att man behöver vara medveten om hållbarhetens olika dimensioner och hur man ska 

tänka och agera kring de värderingar som förknippas med hållbarhet. 

 

Nå i en skola [...] så tänker jag kanske lite mera på den här sociala hållbarheten. 

Liksom att hur man leder så att det är hållbart i längden för lärarna [...] Man måste 

ju som planera på ett sådant sätt att lärarna känner sig trygga och de vet att de har en 

ledare som de kan lita på och att man skapar en sådan miljö. Det tänker jag att är 

mera som den där sociala hållbarheten i just det här jobbet. (Rektor 4) 

 

I detta citat tänker rektorn att man ska leda arbetskollegiet på ett hållbart sätt vilket innefattar 

planering så att alla ska trivas och ha en trygghetskänsla. Hen tänker mest på den sociala 

hållbarheten. Samtidigt lyfter hen också upp betydelsen av att det finns en tillit gentemot rektorn 

från kollegiets sida.  

 

Nå om jag tänker på det här med sociala hållbarheten så då är det ju varje dag i och 

med att vi har ju lärarna här som kommer med sina saker och har frågor om det här 

och det där och det där. Och då är väl det där bemötandet också en del av att hur man 

leder också. Men inte tänker jag ju på det som såhär att när någon trampar in här och 

då bemöter jag den här människan då att det här “Hej, det här var nu den där, liksom, 

nu är det här en del av min hållbara ledning.” att inte tänker jag ju på det sättet inte 

utan att det blir ju ganska sådär naturligt. (Rektor 4) 

 

Här menar rektorn att man inte alltid tänker på att man leder hållbart utan att det mera är en 

fråga om en naturlig egenskap som förekommer i rektorns ledarskap och tankesätt. 

 

Sedan tycker jag kanske om man sådär tänker hållbarhet från ett personalpolitiks 

perspektiv så handlar det väl också det om att man har en skälig arbetsbild, skälig 

arbetsbelastning, inte bränner ut sig. Det är också hållbart, än att vara på sjukledigt 

eller måsta ha vikarier, byta ut personal, stor rotation bland med personalen. [...] Att 

nog ser jag på det rektorsjobbet väldigt mycket på det viset att på något vis man leder 

genom sina lärare och då handlar det nog också om i rekryteringen så handlar det 

liksom att hitta sådana individer som passar in i liksom, och kanske då i den sociala 

hållbarheten mera. Det kan handla då om att hitta den puzzelbit i kollegiet som man 



saknar och på det viset få en fungerande palett. Så det är någonting nog som 

genomsyrar verksamheten men som kanske ligger i bakgrunden och syns inte alltid 

utåt. (Rektor 5) 

 

I det ovanstående citatet så tänker rektor att hållbarheten är förknippad med personalpolitiken 

och hur man leder genom det kollegium som man har i ett gymnasium. Hen tänker också på 

den sociala hållbarheten och hur man får sammansatt ett trivsamt kollegium. Hen vidhåller att 

detta sätt att leda på inte är ett som direkt heller syns utåt, men som är någonting som man som 

rektor behöver tänka till kring. 

 

Jag tycker att det är en del av arbetet. Att, jag kan nu inte säga liksom att det skulle 

påverka mig. Det är ju klart att gör jag mina val så måste jag ju tänka efter att jag kan 

inte bara slösa med resurser och sätta pengar på allt möjligt och köpa och köpa, utan 

att jag tänker noggrant efter är det här något som vi faktiskt behöver till skolan. 

(Rektor 2) 

 

I ovanstående citat säger rektorn att hen inte direkt reflekterar kring hållbarhet som sådant, utan 

att det framkommer främst i samband med resursanvändning. Detta kan man tolka som något 

motsägelsefullt, men här kan man tolka det som att det också är ett så pass naturligt tankesätt 

att man inte behöver uppmärksamma det desto mera. 

 

Nå inte vet jag specifikt om man tänker såhär att man tar det ut ur liksom kontexten 

hållbarhet [...] så inte sitter jag något aktivt och funderar på det här med hållbarhet 

utan jag tänker att det är kanske en naturlig del av den där planeringen av att det 

kommer fram där utan att sitta och tänka “Nå, hur ska jag tänka på det här nu ur den 

aspekten, från hållbarhetsaspekten.”, om inte det är specifikt då att vi har som ett, 

tyngdpunktsområde som heter då fast just något “Hållbar utveckling” eller något 

sådant här, att vad vi då sätter dit. Då är det ju specifikt men att annars om jag tänker 

på skolans funktion och verksamhetskultur så sitter jag inte aktivt och funderar på 

hållbarhet, utan jag tänker att så som jag leder på ett sådant sätt som är rättvist. 

(Rektor 4) 

 



I detta citat säger rektor att hållbarhet inte är något som hen aktivt tänker eller funderar på utan 

det är snarare en naturlig del av hens arbetssätt, ifall att hållbarhet inte är någonting specifikt 

som ska arbeta med eller utveckla. 

 

Utan det är någonting som kommer ganska naturligt på något vis för mig [...] Så jag 

tror nog att de här senaste tio åren har vi pratat i samhället så mycket om hållbarhet 

så för min generation och för den skola som jag har jobbat i mitt yrkesverksamma liv 

så har det varit en självklarhet hela tiden. (Rektor 5) 

 

Här lyfter rektor upp hur samhällsdiskussionen om hållbarhet har existerat så länge att det har 

blivit en naturlig del av vardagen och hur det således också är en självklarhet i ens arbete som 

rektor. 

 

Det är väl egentligen ingenting jag har dirket som funderat på, utan här också igen så 

återkommer jag till det här som jag har sagt, att hållbarhet idag så tas egentligen så 

pass mycket för givet att man ser inte det som någonting man definierar som ett särskilt 

uppdrag eller som en särskild uppgift. Utan den är så att säga så integrerad egentligen 

i vårt tankesätt och i det vi gör och de beslut vi fattar [...] Det är helt enkelt inte 

någonting jag har som funderat på som rektor att är faktiskt det här, så här och så här 

många procent av min arbetsdag, eller såhär stor del av mitt jobb. Jag tror att det har 

integrerats till en så pass naturlig del av vårt tankesätt i olika frågor att vi ser det inte 

som ett hållbarhetsproblem [...]. (Rektor 6) 

 

I detta citat säger rektorn sedan att hållbarhet är någonting som man tar för givet och att det inte 

är någonting som man funderar aktivt på. Hållbarhet förekommer som en integrerad del i ens 

tankesätt och i de beslut man gör som rektor och hur man leder. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att rektorer upplever att en del av att leda hållbarhetsfrågor i 

gymnasiet är förknippade till de hur man tänker som en ledare. Det handlar om såväl beslut som 

man fattar samt om hur man bygger upp ett bra socialt arbetsklimat för resten av personalen. 

Många rektorer uppfattar också hållbarhet som någonting som man inte reflekterar över i sitt 

ledarskap eftersom det är en naturlig del av ens tankesätt. Således blir hållbarheten i vissa fall 

någonting osynligt, men ändå närvarande i hur en rektor tänker, agerar och leder ett 

gymnasiums verksamhet. 



 

2. Hållbarhet som en del av arbetsplatsvälmående 

Den här kategorin av rektorers uppfattningar kring hur man leder hållbarhet, hållbarhet som en 

del av arbetsplatsvälmående, uppstod eftersom det i samband med intervjuerna kunde 

identifieras att rektorerna uppfattar att man som rektor behöver tänka på och leda personalens, 

men även studerandes välmående i gymnasiet.  

 

Nå, jag har försökt satsa mycket just på det där med välmående att både lärarnas och 

studerandes välmående att det ska liksom synnas i vår vardag och vi ska liksom jobba 

med det att folk ska kunna må bra och tid också för återhämtning och få verktyg och 

redskap liksom för återhämtning i vardagen, eftersom många är stressade och trötta 

nog i dagens värld och samhälle. Så jag tror att det måste vi hela tiden arbeta med att 

liksom, hållbarhet inom den egna orken eller egna liksom livet och orken så där, det 

tycker jag att där har jag försökt satsa mycket att vi har liksom olika kurser och 

studieavsnitt i sådant som ska ge redskap för återhämtning och positiv psykologi och 

en stor del av lärarkåren har också skolat sig i positiv psykologi. (Rektor 3) 

 

I detta citat framhåller rektorn att hen synliggör såväl personalens som studerandes välmående. 

Hen anser att detta är viktigt att alla har kunskap och verktyg för att kunna hantera det egna 

välmåendet. Man har också i satsat mycket på positiv psykologi vid detta gymnasium. Detta 

kan man förstå som ett medvetet val från rektorns sida att ta in och blir således ett sätt för hen 

att leda arbetet med hållbarhet. 

 

[...] allting det här tycker jag ju liksom lite som kulminerar till det här välmåendet på 

något vis. Att om inte det finns det här hållbara sättet att leda en skola då leder man 

nog den som ganska sådär kortsiktigt och det är liksom…jag tror inte att den har en 

så bra framtid den där skolan ifall man det där inte tar de här sakerna i beaktande 

och jobbar för dem. (Rektor 4) 

 

Här lyfter också rektorn också upp vikten av att leda ett gymnasium med välmående i åtanke 

ifall man vill att man vill att gymnasiet ska klara sig. Med detta kan man tolka det som att hen 

menar att studerande och personal skulle vantrivas ifall man inte arbetade med dessa saker och 

det skulle bidra till en nedgång för hela gymnasiet. 

 



Eventuellt så kommer det fram i just de här frågorna som gäller personalens, till 

exempel då, välmående eller såhär. Att där kanske jag har ett tydligt uppdrag på att 

leda till hållbart ska vi säga då välmående. (Rektor 6) 

 

Även här lyfter rektorn upp att personalens välmåendet är någonting som är såväl förknippat 

med hållbarhet samt med rektors ledarskap.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att rektorer uppfattar att en del deras ledarskap handlar om 

att leda såväl personalens som studerandes välmående vid ett gymnasium. Detta kan ske i form 

av fortbildning för personalen eller via studieavsnitt för studeranden. De anser att välmåendet 

är någonting viktigt och därför också någonting som man som rektor ska leda och satsa på. 

 

3. Att utveckla verksamhetskulturen i ett gymnasium 

Den här kategorin av rektorers uppfattningar kring hur man leder hållbarhet, att utveckla 

verksamhetskulturen i ett gymnasium, uppstod eftersom det i samband med intervjuerna kunde 

identifieras att rektorerna uppfattar att man som rektor ska på olika sätt arbeta med att utveckla 

gymnasiets verksamhetskultur. Rektorerna nämner att man såväl behöver arbeta för att utveckla 

hållbara värderingar samt att planera och skapa nya studieavsnitt för studeranden.  

 

Nå, nu är det ju viktigt att man liksom bygger upp gemensamma värderingar som en 

grund för det här. Om det sedan handlar både om hållbart, sådär liksom ur 

miljösynvinkel och hållbart ur liksom välbefinnande så behövs det ju finnas 

gemensamma värderingar som man kan tillsammans forma och sen försöka se till att 

alla följer dem och utgår från dem här i vardagen. Och att få alla liksom med där på 

samma tåg och jobba mot liksom samma gemensamma mål så är ju kanske det som är 

utmaningen i ett stort kollegium. Att få alla med här på samma linje. (Rektor 3) 

 

I detta citat vikten av att rektorn upplever att hen behöver vara den som leder arbetet med att 

skapa hållbara värderingar vid ett gymnasium så att alla vet vad de står för och arbetar med dem 

i vardagen i sitt arbete.  

 

Det ena konkreta exemplet är att jag startade upp här ett nytt projekt ifjol. Det heter 

faktiskt “Hållbart” det här projektet. Det är en studiehelhet, studieavsnittshelhet som 

innefattar egentligen i grunden en tvärvetenskaplig kurs där man plockar in ämnen 



som samhällslära, biologi, kemi, fysik och så syr man ihop det till en helhet och då 

liksom på något vis försöker man sudda ut de här gränserna mellan ämnena och i 

stammen, om man tänker, när vi tänker det som ett träd, ett hållbart träd så finns på 

något vis den här hållbarhetsaspekten. Det är allting från avfallssortering till 

köttproduktion till skog liksom, det har varit liksom mycket kläder, mycket sådant. Och 

så har vi försökt bygga kronan kring det där, där man sedan plockar på ämnena som 

man annars också läser men att det är liksom att studerande skulle se kopplingen. Så 

det är ett konkret exempel på att leda ett hållbart, hållbarhetsarbete sådär på skolan. 

(Rektor 5) 

 

Här lyfter rektorn upp ett exempel om hur hen har utvecklat verksamheten genom att man 

startade upp ett nytt projekt i formen av en studiehelhet som är förknippad med hållbarhet. Detta 

kan man tolka som ett sätt att förstå hur en rektor kan utveckla verksamheten vid ett gymnasium. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vissa rektorer uppfattar att utvecklingen av gymnasiets 

verksamhetskultur är någonting som hör till rektorns sätt att leda arbetet med hållbarhetsfrågor. 

Detta kan ske via exempelvis nya projekt eller genom att man inom kollegiet gemensamt arbetar 

med olika värderingar och frågor som är förknippade till hållbarhet. Dock så är rektors uppgift 

att leda och styra denna verksamhet. 

 

4. Att skapa nätverksbaserade och organisationsöverskridande verksamhetsformer 

Denna kategori av rektorers uppfattningar kring hur man leder hållbarhet uppstod eftersom jag 

i samband med intervjuerna kunde identifiera att rektorerna uppfattar att man som rektor ska 

skapa olika former av nätverk och organisationsöverskridande verksamhet. Rektorerna nämner 

bland annat samarbete med olika tredje sektorns organisationer. 

 

Jo, att det är kanske viktigt tycker jag också för rektorn att man inte bara sitter inom 

sina fyra väggar, utan att man går ut i samhället och själv skaffar sig de här nätverken 

som man kan ha nytta av när man då har sitt arbete och kan komma med det till skolan. 

(Rektor 2) 

 

I ovanstående citat påpekar rektorn att hen anser att man som rektor behöver skapa nätverk som 

sträcker sig bortom gymnasiet och som man får nytta i såväl för sitt eget arbete med även för 

skolans bästa. 



 

Jag skulle inte säga såhär att jag lyfter fram det som att jag skriver hållbarhet överallt 

utan att det finns ju så mycket som man måste använda i sitt ledarskap och tänka på. 

Jag har ju samarbete till exempel med det finska gymnasiet och det har blivit liksom 

mer och mer. Där kanske mitt ledarskap kommer i det också att jag har lyft fram tanken 

att vi kan ju ha samma lärare och ha en blandad grupp till exempel om vi har ett ämne 

som har väldigt få studerande. Så det är ju också ett sätt liksom, att tänka att vi gör 

det tillsammans. Så det kanske syns i mitt ledarskap. Att jag kommer gärna med 

alternativ. Och liksom att hur kan vi göra det här på ett sätt. (Rektor 2) 

 

I detta fall lyfter rektorn upp betydelsen av ett samarbete mellan det finska och det svenska 

gymnasiet i kommunen och hur man tillsammans kan samarbeta kring undervisningsfrågor. 

Hen lyfter också upp betydelsen av att kunna hitta alternativa lösningar till de utmaningar som 

förekommer i vardagen och föra dem vidare. 

 

Jo, vi har ju till exempel nog företag eftersom vi har entreprenörskap som är en del 

som man kan läsa på vårt gymnasium, så är det ju klar att vi har samarbete med 

företagare runt omkring här i närsamhället. Vi har med föreningar, med församling 

och med idrottsföreningar och med olika andra föreningar. Låt oss säga till exempel 

Rotary så sponsrar och betalar till exempel mental träning för våra ungdomar [...] 

(Rektor 2) 

 

Här nämner samma rektor olika företag, föreningar och församlingen som man samarbetar med 

kring gymnasiet och ett hurdant utbyte det kan vara fråga om. Detta kan man tolka som att 

rektorn menar att det finns en gemensam nytta av att samarbeta och att detta då är någonting 

som rektorn ska leda. 

 

Nå egentligen så handlar det väl om som rektor också hur mycket utrymme man ger 

det. Och väldigt olika tror jag från skolor till skolor och kommuner till kommuner 

vilka, ska vi säga då sådana här större frågor som egentligen är aktuella just då. [...] 

Vi kommer antagligen under nästa läsår, jag tror inte det blir på hösten ännu men 

våren nästa läsår, så kommer vi att ha, eller göra ett försök åtminstone att starta upp 

Ungdomens Klimatkonferens, som skulle kunna bli en återkommande klimatkonferens 

för gymnasieungdomar som skulle vara en opolitisk arena där man diskuterar 



klimatfrågor för vi upplever ju kanske att det inte finns en sådan just nu i Finland och 

inte på finlandssvenskt håll åtminstone. Och gymnasierna skulle där kunna få ett 

uppdrag att om det nu skulle gå från skola till kommun, eller skola till skola, kommun 

till kommun varje år att ordna den här, men det kräver ju förstås förhandlingar och 

ett engagemang från övriga kommuner också. Men att där ser jag nu som ett konkret 

exempel på hur den här hållbarhetsfrågan kan tangeras och göras som en del av 

vardagen. För såväl mig som rektor men också förstås för hela skolvärlden eller 

gymnasievärlden, om vi säger som så. (Rektor 6) 

 

I detta citat lyfter rektorn upp ett exempel om hur man via ett projekt som skulle innebära ett 

samarbete mella olika gymnasier och som då också skulle involvera ett samarbete i längden 

mellan olika kommuner. Rektorn här visionerar alltså om hur detta kunde fungera ifall att ett 

dylikt projekt skulle förverkligas. Dock kan man här tolka det som att rektor också är positivt 

inställd till ett bredare samarbete mellan gymnasierna och också i förlängningen mellan 

kommunerna och över språkgränserna. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samarbete med det övriga samhället, såväl på lokal 

nivå men även i en bredare bemärkelse inom samhället, mellan gymnasier och över 

språkgränserna är någonting som rektorer uppfattar som ett arbete som hen ska göra och leda 

för allas gemensamma nytta. 

 

5. Att leda hållbarhet tillsammans 

Den här kategorin av rektorers uppfattningar kring hur man leder hållbarhet, att leda hållbarhet 

tillsammans, uppstod eftersom jag i samband med intervjuerna kunde identifiera att rektorerna 

uppfattar att man på olika sätt ska arbeta med att leda arbetet med hållbarhetsfrågor 

tillsammans, främst med kollegierna och lärarna, men även med studerande.  

 

Alltså jag har på så sätt har jag ju som rektor möjlighet att påverka. Men jag tycker 

mycket så handlar om också i diskussion med olika grupper. Allt från studerande till 

personal så att, här har vi nu en sak som vi sku behöva hitta en lösning på och så 

diskuterar vi till fram, att vad sku det kunna vara som man sku kunna göra här för att 

det ska vara både smidigt på olika sätt och ekonomiskt hållbart och försvarbart. 

(Rektor 1) 

 



I detta citat lyfter rektorn upp vikten av att man för en gemensam diskussion kring problem som 

behöver lösas. Detta sker via en dialog med såväl studerande som lärare vid gymnasiet så att 

lösningen blir gynnsam för samtliga involverade. 

 

Sen tycker jag att ledarskapet, om det ska vara hållbart, så behöver det också vara 

öppet och så här transparent och delaktigt ledarskap. Så jag vill att lärarna ska ju 

liksom kunna vara med i alla beslutsprocesser och i hela vår uppbyggnad av vår 

verksamhet att den ska vara liksom såhär delaktig. Och nog ser jag det som en del 

också av ett hållbart ledarskap att det är just såhär öppet, transparent och liksom 

jämlikt. (Rektor 3) 

 

Här lyfter rektor upp vikten av ett transparent och delaktigt ledarskap. Hen poängterar att 

lärarna behöver vara delaktiga i alla beslutsprocesser som handlar om gymnasiets verksamhet. 

Detta kan man tolka som att rektorn menar att det samtidigt skapar en känsla av inklusion och 

jämlikhet via detta transparenta och delaktiga sättet att leda. 

 

Jag tänker på det här lite på sådant som just samarbete och kollegialt lärande. Det är 

väl också kan man tänka som en del av det här hållbarhet, att liksom lärarna 

tillsammans håller kurser och studieavsnitt och mera tar nytta av varandras styrkor 

och kompetenser och lite mera kommer bort från det här med att man är en man eller 

en kvinnas show där i klassen, utan att man mera jobbar tillsammans. Att det här har 

vi då försökt ganska mycket få in, och det är ju många ganska ovana ännu med för att 

de flesta är vana att jobba liksom ensam i klass och i sitt ämne. Men där tänker jag på 

liksom sikt nog det här med hållbarhet också inom undervisningen också är det bra 

om man är flera och tar tillvara på varandras kompetenser och samarbetar i högre 

grad än vad man har gjort tidigare. (Rektor 3) 

 

Här poängterar samma rektor att man ska uppmuntra och uppmana lärarna till att samarbeta 

kring olika ämnen eller teman vilket i längden är gynnsamt och hållbart för kvaliteten i 

undervisningen. Därtill kan man tolka detta som att rektorn tänker att det sker ett utbyte av 

information lärarna emellan, vilket leder till ett utökat samarbete och en bättre förståelse om 

varandra som kollegor, vilket gynnar verksamheten på sikt.  

 



Nå, nog ser jag ju främst är det nog den här ömsesidiga respekten. Jag tycker ju inte 

att man ska ha så stora trösklar mellan ledarskap och det här lärarna, att det ska vara 

ett sådant här delat ledarskap. Förstås är det ju då sedan när det ska göras ett beslut 

och det ska göras, inte kan man hålla på och vela om olika saker hur länge som helst 

att då måste man bara liksom göra ett beslut. Som överlag så här att man ska få känna 

sig delaktig och säga sitt och våga säga sitt. (Rektor 4) 

 

Även denna rektor lyfter upp betydelsen av delat ledarskap, att lärarna ska få känna sig delaktiga 

och att kontakten mellan lärarna och rektorn ska ha en låg tröskel. Dock vidhåller hen att man 

i slutändan också ska kunna fatta beslut när det behövs.  

 

Jag kan väl inte säga att jag synliggör det såhär riktigt som ensam tjänsteinnehavare 

direkt, utan jag ser nog att ett begrepp som hållbarhet eller såhär är någonting vi gör 

tillsammans här i skolan. [...] Men när jag tänker på de här andra punkterna, ekonomi 

och kanske någon form av ekologisk hållbarhet så där ser jag nog att det här 

uppdraget är någonting vi gör tillsammans och oftast så om man diskuterar en 

verksamhetskultur som finns i en skola, så är det ju inte någonting som rektorn själv 

sätter utan där är det nog kollegiet och kanske till och med hemmen och även förstås 

då våra studerande som är i fokus. Så på det viset så gör jag väldigt lite, så att säga 

själv, utan det är nog sådan som vi gör tillsammans i sådana fall som på det viset syns 

i vår vardag. (Rektor 6) 

 

Denna rektor är inne på samma linje som de tidigare rektorerna om att hållbarhet är någonting 

som man leder tillsammans vid ett gymnasium. Detta sker via diskussioner med såväl 

kollegierna, men även i vissa fall med hemmen och studerandena beroende på vad saken gäller. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att rektorer uppfattar att hållbarhet är någonting som 

leds gemensamt vid ett gymnasium och är således ingenting som enbart vilar på rektors ansvar. 

Många rektorer anser att det är viktigt med ett delaktigt och transparent ledarskap och att man 

involverar och diskuterar olika angelägenheter med sina kollegor, studerande och även med 

andra parter enligt behov. 

 

6. Hållbarhet som en uppmaning som ska ledas utgående från styrdokument 



Den här kategorin av rektorers uppfattningar kring hur man leder hållbarhet uppstod eftersom 

jag i samband med intervjuerna kunde identifiera att rektorerna uppfattar hållbarhet som en 

uppmaning utifrån som ska ledas. Detta sker främst via uppmaningar från styrdokument såsom 

läroplanen men även på en bredare front där hållbarheten är en uppmaning från samhället.  

 

[...] men det har ju som kommit in hela tiden och man påverkas ju både inifrån och 

utifrån. [...] så länge man umgås med människor och så länge vi har ett samhälle som 

förändras så har vi ju input från olika håll där då en, där det kommer någon form av 

förändring eller uppmaning eller sådär och så antingen tar man lyra på den direkt 

eller så kan det vara något som snurrar i bakhuvudet och så helt plötsligt så 

konkretiseras det då också i en skola. (Rektor 1) 

 

I detta citat påpekar rektorn att hållbarheten är någonting som finns som en uppmaning både 

inom gymnasiet men att det också kommer utifrån samhället överlag vartefter samhället 

förändras. Hen säger också det som sker i samhället också på sikt konkretiseras i skolan på ett 

eller annat sätt. Detta kan man tolka som att hållbarheten, men också övriga fenomen i 

samhället, med tiden blir aktuella att behandla i gymnasiet.  

 

Nå, det ingår ju där just i hur jag liksom leder hela den här vår verksamhet. Att jag 

behöver liksom tänka på de här sakerna och kunna leda och handleda kollegiet 

utgående från de här värderingarna som ju nog finns inskrivet i läroplan och i sådana 

här styrdokument men som man ändå behöver liksom lyfta upp i kollegiet varje år och 

fundera att hur jobbar vi sedan rent praktiskt med de här sakerna. Så det är väl kanske 

den främsta hur det syns i mitt arbete. [...] Och hela begreppet hållbarhet och hållbart 

så tycker jag har kommit väldigt starkt under de senaste åren. Att visst har man talat 

om det liksom tidigare under hela min lärarbana, men det har nog liksom, det har nog 

kommit i den här nya läroplanen och det har kommit liksom starkare från alla håll om 

det här med både hållbart ledarskap och hållbar undervisning, hållbar framtid och 

hållbar utveckling i skolorna. (Rektor 3) 

 

I detta citat lyfter rektorn upp betydelsen av att agera som ledare och handledare av hållbara 

värderingar. Därtill poängterar hur dessa saker förekommer i diverse styrdokument såsom 

läroplanen. Man kan även tolka det som att hen antyder att det förekommer dylika uppmaningar 

i kommunens övriga styrdokument som påverkar gymnasiets verksamhet. Hen vidhåller också 



att detta är någonting synligt i hens arbete. Hen säger vidare att hållbarhet är någonting som har 

tilltagit i synligheten under de senaste åren. 

 

Sedan är det ju förstås nog i den här, alltsom om man tänker ännu på den här 

hållbarheten så överlag så den finns ju i den nya läroplanen ganska sådär starkt. Att 

det ska ju komma fram alla de här, mångsidiga kompetenserna som läroplanen nu 

innehåller så de ska ju komma fram i varenda ämne, någonstans under gymnasietiden. 

Inte är det så att alla de här kompetenserna behöver komma i varje studieavsnitt och 

så, men att de måste som komma. (Rektor 4) 

 

Här lyfter även denna rektor upp hur hållbarhet som ett begrepp har lyfts starkare fram än 

tidigare samtidigt som det är en del av de mångsidiga kompetenserna som studerande ska lära 

sig. Här kan kan också tolka det som att samtliga ämnen på ett eller annat sätt ska tangera 

hållbarheten under diverse studieavsnitt under gymnasiet och någonting som på sätt eller annat 

måste förekomma. 

 

Nå en del av skolans vardag så är det ju definitivt på många sätt. Dels är det ju 

inskrivet i våra läroplansmål, både i kursmål så pratar man väldigt tydligt om sådana 

här hållbarhetsaspekter. [...] Så, i dem så finns det ju som väldigt tydligt i målen för 

gymnasieutbildningen. Både i kurs-, vad heter det nu, innehållen och sedan i 

verksamhetskulturen i väggarna. Så nu är det i allra högsta grad är det liksom också 

en fostrande sak det här som skolan ska och har hållit på med väldigt länge. [...] 

Kanske det att en skola som inte, eller gymnasium som inte håller på med hållbarhet 

idag så är nog inget gymnasium eller skola, utan nog är det liksom någonting som är 

så tydligt både i våra styrdokument, jag talar främst om läroplanen här, förankrat att 

det ligger i verksamhetskulturen. Så man kommer liksom inte ifrån det utan det är en 

del av vardagen och man behöver bara, jobbet är att belysa det. Plocka fram det och 

gör det tydligt, både mot personalen, det är viktigt i rektors uppdrag och i 

förlängningen då till studerande. (Rektor 5) 

 

I detta citat lyfter också denna rektor upp hållbarheten som någonting anknutet till läroplanen 

och gymnasiets vardag. Hen menar också att hållbarhet är ett av gymnasieutbildningens 

målsättningar som den studerande ska lära sig, men också någonting som ska läras ut. Hen går 

också så långt som att hävda att ett gymnasium som inte sysslar med hållbarhet inte är ett 



gymnasium. Hen tolkar också hållbarheten som någonting oundvikligt som ska belysas i det 

vardagliga arbetet för såväl lärare och studerande. 

 

Och jag tror nu, om man börjar lusläsa läroplanen till exempel så tror jag ju att 

hållbarhetsbegreppet kommer fram i så gott som alla ämnen. Att det behandlas nog 

här i skolan och lärarna inom respektive ämnen så diskuterar om hållbarhet i olika 

utsträckning förstås. (Rektor 6) 

 

Här lyfter också rektorn fram läroplanens betydelse för undervisningen och hur den återkommer 

i flera ämnen. Dock menar hen att hållbarhetens plats i de olika ämnena får olika betydelse och 

tonvikt.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att hållbarhet är någonting som många rektorer 

upplever att förekommer och tas in i gymnasiet via olika styrdokument, främst via läroplanen 

men även på andra sätt. Hållbarhet blir alltså någonting som de uppfattar som en direkt eller 

indirekt uppmaning till att ska ledas inom gymnasiet.  

 

7. Att profilera gymnasiet som hållbart 

Denna gruppering av rektorers uppfattningar kring hur man leder hållbarhet, att profilera 

gymnasiet som hållbart, har uppstått som ett resultat som kunde förknippas med rektors 

uppdrag. Här menar rektorn att man behöver tänka på att ens gymnasium ska vara hållbart 

profilerat för att vara attraktivt och konkurrenskraftigt. 

 

Det som jag som rektor kan göra är ju att se till att vår skola, vi vill profilera oss som 

när-gymnasiet i tiden [...] det är kanske den här “i tiden” som plockar de här 

hållbarhetstänkena och att man på något vis ska vara en aktuell spelare. Så där syns 

det kanske i mitt jobb, eller det syns. Jag sätter ganska mycket fokus på just på att leda 

digitaliseringen i vår skola och för mig så handlar det om att ligga i tiden och det 

handlar också om en hållbarhetsfråga det där. (Rektor 5) 

 

I detta citat lyfter rektorn upp betydelsen av att man genom att vara ett hållbart gymnasium 

också är ett gymnasium som är aktuellt och tidsenligt. Hen uppfattar det också som sin uppgift 

att säkerställa att hens gymnasium såväl följer ett hållbarhetstänk och är uppmärksam kring 

hållbarhetsfrågor. 



 

Så nog tänker jag väl att det påverkar profileringen av skolan. Man ska vara 

grönprofilerad idag för att räknas och allt annat och då, jag menar det är bara att 

titta på företagen och skolan är ingen enskild ö från samhället, utan nog är vi med 

där. Vi är lite långsammare än alla andra. Det har både positiva sidor och negativa 

sidor. Främst tycker jag positiva, men vi är nog med där i samhällsutvecklingen som 

en trygg pelare som hela tiden nog ska fönster och dörrar uppe för strömningarna. Så 

nog tycker jag att där kanske det syns väldigt tydligt sådär i profilering och man ska 

liksom tänka grönt [...]. (Rektor 5) 

 

Här fortsätter samma rektor med att säga att gymnasiet behöver vara grönprofilerat och menar 

att man måste följa med samhällstrender och ta in dem vartefter de blir aktuella. Hen lyfter upp 

att man behöver vara lyhörd för vad som sker i samhället och ta in dem och stå i en samverkan 

med samhället istället för att försöka isolera sig.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vissa rektorer upplever det som viktigt att ens 

gymnasium ska följa samhällets trender och också profilera sig därefter, i alla fall när det gäller 

hållbarhetsfrågor. Detta menar rektor att är viktigt för skolans rykte och påverkar också hur 

pass attraktiv man är som en utbildningsplats. Detta blir alltså en fråga som rektor och i 

förlängningen hela gymnasiet behöver arbeta för och sträva till. 

 

8. Att leda hållbarhet som en förebild 

Den här kategorin av rektorers uppfattningar kring hur man leder hållbarhet, att leda hållbarhet 

som en förebild, uppstod eftersom jag utgående från intervjumaterialet kunde identifiera att 

rektorerna uppfattar att man som rektor ska föregå med gott exempel när det gäller 

hållbarhetsfrågor, gentemot såväl lärare som studerande. Nedan har jag samlat citat som lyfter 

fram denna uppfattning. 

 

Jo nog tror jag att rektorn så har en, kan ha, eller har en liksom viktig roll i det här 

hur man liksom styr den här verksamheten i en mera hållbar utvecklingslinje. Att om 

man inte alls är själv intresserad av de här frågorna så är det ju svårare att leda det i 

kollegiet fast man kan ha, det kan finnas lärare då som tar ett större ansvar. [...] Men 

nu tycker jag att rektorn har en viktig roll liksom att ändå visa ett engagemang och 

man visar ju själv med sitt intresse. Nog är man på ett sätt en förebild för de lärarna. 



Så det är ju lättare om man själv liksom brinner för de här frågorna än om man inte 

alls är intresserad av dem. (Rektor 3) 

 

I detta citat lyfter rektorn upp hur hen uppfattar att man som rektor ha en betydande roll i hur 

man styr verksamheten i fråga om hållbarhetsfrågor. Hen menar att man måste själv ha ett visst 

intresse för ämnet och att ifall man saknar detta så blir det också svårare att vara övertygande 

som rektor och i ens uppdrag att leda arbetet kring hållbarhet. Detta kan man förstå som att man 

som rektor borde ha ett genuint intresse för frågor som är förknippade med hållbarhet. 

 

Sedan handlar det nog liksom förstås om en sund studerande kontakt också i den mån 

som de har med rektorn att göra. Dörren ska vara öppen. De ska känna att de har haft 

både förtroende och komma in med sina vardagliga problem. Sedan handlar det nog 

om en människosyn kanske, sådär som att man respekterar, oberoende i alla lägen. Så 

nog är det väl sådana kanske saker som också har med hållbarhet att göra. (Rektor 5) 

 

Här lyfter rektor fram vikten av att påvisa och upprätthålla goda relationer och att man föregår 

med gott exempel genom att visa respekt gentemot de övriga vid gymnasiet, oavsett om det 

handlar om studerande eller lärare. Hen uppfattar detta som en del av sitt arbete som rektor och 

också hur hen uppfattar sig som en ledare av verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en del rektorer uppfattar sitt ledarskap i frågan om 

hållbarhet, som någonting som är förknippat med ens egna värderingar och attityder samt hur 

man bemöter och behandlar andra i sin professionella kapacitet. 

 

5.3.1 Sammanfattning av hur rektorer uppfattar att leda arbetet 

med hållbarhetsfrågor i gymnasiet 

I 5.3 har jag presenterades åtta grupperingar som är kopplade till min tredje forskningsfråga: 

Hur uppfattar rektorer sin roll i att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor?. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utgående från de grupperingar som har gjort så uppfattar 

rektorer sitt arbete med att leda hållbarhet på många olika sätt. Att leda arbetet med hållbarhet 

varierar från hur man ska tänka hållbart till att utveckla gymnasiets verksamhetskultur och 

skapa samarbeten med aktörer i kommunen samt inom samhället på bred front. Därtill uppfattar 

rektorer sin uppgift med att leda hållbarhet som någonting som förväntas av samhället och styr 



gymnasiets verksamhet via olika styrdokument såsom läroplanen. Samtidigt lyfter rektorerna 

upp betydelsen av att hållbarhetsfrågor är någonting som man inte leder ensam som rektor, utan 

sker i samspel med lärare och studerande. Många vidhåller också att hållbarhet har blivit ett 

naturligt tankesätt i det vardagliga arbetet som man sällan reflekterar kring men som trots det 

finns med i bakgrunden och påverkar såväl de beslut som man tar som rektor men också hur 

den är med och formar gymnasiets verksamhet på såväl en konkret nivå som på ett mera allmänt 

plan. 

 

5.4 Sammanfattning av resultaten 

För att sammanfatta detta kapitel uppfattar rektorer vid gymnasiet hållbarhet och sin roll i att 

leda arbetet med hållbarhetsfrågor väldigt komplext. Uppfattningarna om fenomenet hållbarhet 

och hur man leder frågor relaterade till hållbarhet tar sig i uttryck i många dimensioner där 

rektorer utövar sitt ledarskap väldigt olika och tar fasta på olika delar i sitt arbete av att leda 

gymnasiet. I resultatredovisningen ovan beskrivs dessa olika dimensioner med hjälp av olika 

kategorier och grupperingar så som jag upplever att sammanfattar de sätt som rektorer uppfattar 

av fenomenet hållbarhet och hur de i sin tur leder arbetet med hållbarhetsfrågor. 

 

På ett allmänt plan kan man säga att rektorerna uppfattar fenomenet hållbarhet som en 

kombination av hållbarhetens tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala 

dimensionen. Därtill uppfattar de hållbarhet som någonting som man arbetar med vid gymnasiet 

på olika nivåer. Delvis förekommer den i samband med undervisningen men även i gymnasiets 

övriga verksamhet som någonting som både ska undervisas i och fostras till. Många rektorer 

uppfattar också att hållbarhet, hållbarhetstänket och hållbara värderingar har blivit en naturlig 

del av vardagen som man inte alltid tänker på. 

 

I resultaten framkommer att rektorers uppfattningar av att leda arbetet med hållbarhetsfrågor så 

återkopplar delvis till ens roll och position som ledare för gymnasieutbildningen och hur man 

som rektor förhåller sig till och arbetar med hållbarhet i vardagen. Många av rektorerna 

uppfattar att hållbarhet är någonting som man leder tillsammans med såväl lärare och 

studerande samtidigt som man ska vara medveten om den diskussion och de värderingar som 

förekommer i samhället och på sätt eller annat plocka in det i verksamheten. Rektors jobb består 

också av att aktivt arbeta med hållbarhet genom att skapa och upprätthålla nätverk till övriga 

aktörer inom kommunen och samhället men också genom att höja och skapa en hållbar profil 



för att vara konkurrenskraftig och attraktiv som en studieplats. Även här uppfattar rektorerna 

att deras ledarskap inte direkt lyfter fram hållbarheten desto mera nämnvärt utan att detta också 

är integrerat i deras sätt att leda gymnasiet. 

  



6 Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuterar jag resultaten som framgår i kapitel 5 i förhållande till syftet med denna 

undersökning: att beforska ledning av gymnasieskolors arbete med hållbarhet ur ett 

rektorsperspektiv. Syfte med denna avhandling har varit att beforska ledning av 

gymnasieskolors arbete med hållbarhet ur ett rektorsperspektiv där jag avsett ta reda på hur 

rektorer uppfattar hållbarhet som fenomen, vilka dimensioner av hållbarhet som rektorerna 

fokuserar på i sitt arbete kring hållbarhet samt hur de uppfattar sin roll som ledare för 

hållbarhetsfrågor. Detta har jag gjort utgående från mina tre forskningsfrågor: 1) Hur uppfattar 

rektorer fenomenet hållbarhet?, 2) Hur uppfattar rektorer att man i gymnasiet arbetar med 

hållbarhet? och 3) Hur uppfattar rektorer sin roll i att leda gymnasiets arbete med 

hållbarhetsfrågor? Resultaten diskuteras i förhållande till den teori som tidigare har 

presenterats i denna avhandling och huruvida det förekommer en överensstämmelse mellan 

resultaten och den existerande teorin. 

 

6.1 Hur rektorer uppfattar fenomenet hållbarhet 

Utgående från denna undersöknings resultat kan det konstateras att rektorer vid gymnasiet 

uppfattar hållbarhet som ett komplext och svårplacerat fenomen. Det vill säga att rektorer 

uppfattar hållbarhet i förhållande till många olika dimensioner. I kapitel 2 Hållbar utveckling 

och i tillhörande underkapitel 2.1 De fyra dimensionerna av hållbar utveckling råder det 

oenighet om vad begreppet hållbarhet betyder och det råder också en oenighet om hur många 

dimensioner av hållbar utveckling som existerar (Soini & Birkeland, 2013). Soini och Birkeland 

(2013) menar att mycket av det som framkommer i artiklar och i litteraturen hänvisar endast till 

tre dimensioner: den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

Termen hållbarhet och konceptet hållbar utveckling har även kritiserats, främst i relation till 

vagheten med tanke på vad hållbarhet och hållbar utveckling egentligen innebär (Missimer, 

Robèrt & Broman, 2016; Soini & Birkeland, 2021). Detta härstammar från att det existerar 

många olika koncept, metoder och verktyg vilket gör att det är svårorienterat och lätt leder till 

missförstånd om hur man ska närma sig hållbarhet. Således efterfrågas en tydligare och 

fungerande definition samt hur dessa termer, förhållanden, koncept och metoder relaterar till 

varandra och hur man kan förena dem på bästa möjliga sätt. (Missimer, Robèrt & Broman, 

2016.) Detta stämmer också väl in på hur rektorer uppfattar hållbarhet som fenomen, det vill 

säga utgående från flera olika dimensioner av hållbarhet. Detta korrelerar till stor del med de 



fyra dimensionerna av hållbarhet enligt Dessein, Soini, Fairclough och Horlings (2015) (se 

Figur 2, s. 28). Dock kan man konstatera att till skillnad från den modellen så framträder inte 

den kulturella aspekten av hållbarhet i resultaten eller i det intervjumaterial som samlades in. 

Man kan även upptäcka tydliga tecken av att rektorer uppfattar att den sociala dimensionen har 

en betydande plats i resultaten, vilket också korrelerar med tanken om att den sociala 

dimensionen är viktig för att man ska kunna uppnå de ekologiska målen (Soini & Birkeland, 

2013). 

 

Därtill kan det konstateras att rektorers uppfattning om hållbarhet som ett undervisningsinnehåll 

korrelerar väl med teorin om hållbarhet ur ett utbildningsperspektiv, vilket förutsätter en bred 

kunskap om ekologi, ekonomi, samhälle och politik ur ett helhetsperspektiv. För att lyckas 

krävs ett samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner, medborgaraktivitet samt 

medvetenhet kring dessa frågor. Politisk makt som styrmedel är således viktigt, eftersom 

politikerna bär ansvar för att prioritera, göra handlingsplaner, utveckla styrmedel och utbildning 

för att säkerställa att alla arbetar för att uppnå de globala målen kring hållbarhet. Det som är 

grundläggande för detta är kunskap och utbildning och detta innebär att man ska involvera 

eleverna att vara med och påverka beslut som är förknippade med skolmiljön. Detta gör att det 

blir en demokratisk process, vilket samtidigt förutsätter en aktiv kommunikation på samtliga 

nivåer i samhället. Detta bidrar till att öka intresset för hållbar utveckling samt att sprida 

kunskap om hur man ändra sina beteenden gällande livsstil och konsumtion. Alla medborgare 

ska kunna delta på lika villkor eftersom målet är att utveckla ett tryggt hållbart samhälle åt alla. 

(Persson & Persson, 2020, s. 184⎼188.) 

 

6.2 Hur rektorer uppfattar att man i gymnasiet arbetar med 

hållbarhet 

Också rektorernas uppfattningar av att fostra till hållbarhet är i linje med Utbildningsstyrelsens 

(2021b) uppmaning om att de centrala uppgifterna i det pedagogiska ledarskapets uppgift är att 

man ska stödja elevernas, studerandes, lärarnas och hela skolsamfundets lärande och 

utveckling. Därtill beskriver man att dimensioner i anknytning till implementeringen och 

genomförandet av läroplanen, arbete med skolans verksamhetskultur och strategier samt 

skolans grunduppdrag är väsentliga delar i denna helhet. 

 



Rektorernas uppfattningar av att hållbarheten också har en framtidsdimension stämmer väl 

överens med den teori och de styrdokument som existerar. Brundtlandkommissionen 1987 

skrev: 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Konceptet “behov”, 

speciellt behoven hos världens fattiga bör ges högsta prioritet samt idén om att tekniken och 

social organisation begränsar miljön möjligheter att möta nuvarande och framtida behov. 

(Gulliksson & Holmgren, 2018, s. 13.) 

Även Mellner & Aronsson (2018) skriver att hållbarhet kan definieras som förmågan att kunna 

möta kraven i arbetssituationer utan att sätta framtida resurser, såsom hälsa och deltagande i 

arbetslivet, på spel. Således behöver kraven vara i balans med de resurser som är tillgängliga. 

Alternativt behöver resurserna utvecklas i balans med kraven. Även i grunderna för gymnasiets 

läroplan 2019 framkommer hållbar framtid 53 gånger (Utbildningsstyrelsen, 2021a.). I 

grunderna för gymnasiets läroplan står också: 

Mångsidig kompetens inbegriper en god allmänbildning och att den studerande ska växa upp 

till en god människa och ha färdigheter att bygga upp en hållbar framtid. Mångsidig 

kompetens omfattar också kunskaper, värderingar, attityder och vilja som behövs för att 

bygga upp färdigheter för fortsatta studier, arbetsliv och internationalisering. 

(Utbildningsstyrelsen, 2021a.) 

 

Därtill har de mångsidiga kompetenser en samordnande uppgift inom gymnasieutbildningen 

där delområdena som ingår i den mångsidiga kompetensen utgör målsättningar för läroämnena 

i gymnasiet. Målen är att skapa en god allmänbildning, färdigheter att bygga upp en hållbar 

framtid samt goda färdigheter för fortsatta studier samt arbetslivs- och internationella 

färdigheter. Framtidstänket är starkt förankrat i läroplanen och i de sex mångsidiga 

kompetenserna: 1) kompetens för välbefinnande, 2) kommunikativ kompetens, 3) 

tvärvetenskaplig och kreativ kompetens, 4) samhällelig kompetens, 5) etisk kompetens och 

miljö kompetens samt 6) global och kulturell kompetens. (Utbildningsstyrelsen, 2021a.)  

 

Också Uljens (2021b, s. 38) skriver att skolans mål och innehåll formuleras huvudsakligen 

utifrån våra föreställningar om vår framtid och handlar om vad man anser att eleverna behöver 

lära sig, vilka kunskaper, färdigheter och värderingar som är viktiga. Detta korrelerar väl med 

hur rektorer uppfattar och beskriver att hållbarhet är förknippat med framtiden. 

 



6.3 Hur rektorer uppfattar sin roll i att leda gymnasiets 

arbete med hållbarhetsfrågor 

Utgående från denna undersöknings resultat kan det konstateras att rektorer vid gymnasiet 

uppfattar arbetet med att leda hållbarhetsfrågor som en mångsidig uppgift, vilket stundvis 

återkopplar till ledandet av den operativa verksamheten eller personalledning i formen av 

arbetsplatsvälmående. Därtill kan rektors ledarskap i hållbarhetsfrågor vara anknutet till hur 

man samarbetar och skapar nätverk såväl inom gymnasiet som med utomstående parter eller 

hur man profilerar sig utåt för att vara attraktiv och konkurrenskraftig som en utbildningsplats. 

Även här uppfattar rektorer att hållbarheten inte alltid är någonting som man aktivt leder utan 

någonting som försvinner in i bakgrunden, men trots det är en naturlig del av deras ledarskap, 

men någonting som man inte alltid stannar upp och reflekterar kring. 

 

Enligt Wolff och Zilliacus, (2021, s. 439⎼440) är hållbarhet samhällskrav och politiskt krav 

som berör alla samhällssektorer, inklusive utbildningen. Frågan om hur man uppnår hållbarhet 

behöver preciseras på alla pedagogiska ledarskapsnivåer och ledarskapet i sig behöver bli 

hållbart. Hållbarhet är samtidigt en uppmaning till förändring och ansvarstagande inom alla 

sektorer och på alla nivåer i samhället. För att åstadkomma denna förändring behövs ledarskap 

och förnyade ledarskapsmetoder. Expertkunskap om hållbarhetsfrågor är av central betydelse 

för att det ska vara möjligt att utveckla strategier för att motverka klimatförändringen. Därför 

behöver alla utbildningsnivåer stödja en transformativ förändring där det centrala är en 

utveckling av relationer mellan människor på en global nivå och andra organismer och deras 

krav. Transformation är en komplex process som sker både på samhällelig och individuell nivå. 

I pedagogiska och politiska diskurser är det ofta oklart vad, hur och varför transformationen ska 

ske, samt vilka konsekvenser en dylik förändring kan medföra. (Wolff & Zilliacus, 2021, s. 

439⎼440.) 

Detta stämmer väl överens med hur rektorerna uppfattar hållbarhet och sitt arbete med att leda 

arbetet kring hållbarhet vid ett gymnasium. 

 

Svedberg (2019, s. 192-196) menar att rektor ska kunna balansera mellan att ha betydande 

befogenheter, leda det pedagogiska arbetet, vara vägledande och inspirerande och å andra sidan 

samarbeta i kollegial anda och respektera lärares frihet att utforma sin egen undervisning. 

Spänningen mellan individ och kollektiv går inte att avskaffa, utan är snarare ett dialektiskt 

förhållande som klokt och ödmjukt hanterat kan ge energi till spänningen mellan olika 



perspektiv. Pedagogiskt ledarskap handlar om makt och makt behövs för att göra gott. Således 

kan makt ses som en garant för demokrati. Skolledare behöver ta skolans maktutrymme i 

anspråk, vilket innebär ett ledarskap som bygger på professionell gemenskap och ansvar. 

Pedagogiskt ledarskap är en central aspekt av och en kvalitet i den professionella relationen 

mellan rektor, lärare och huvudman. Att leda lärande på skolnivå förutsätter för rektors del en 

uttalad legalitet från huvudmannen och en förtroendefull legitimitet från lärarna. Det bygger på 

en personligt integrerad förståelse av meningen med skolan och dess demokratiska uppdrag. 

(Svedberg, 2019, s. 192⎼196.). Även en undersökning gjord i England av Jackson (2007), 

påpekar att skolors strategier för att bli hållbara behöver utarbetas eftersom det finns ett växande 

behov för att behandla hållbarhet i skolor. Undersökningen framhäver också att rektorers 

attityder och agerande i deras roller som ledare har stor betydelse för att framhäva hållbarhet i 

sina skolor, vilket också omsätts i attityder och handlingar hos övriga personer inom 

skolkollegiet. För att framgångsrikt ta sig an en hållbar agenda i en skola krävs att man som 

rektor är medveten om skolans plats i det lokala och globala samhället, har en vilja att utveckla 

sig själv och andra kring värderingar förknippade med hållbarhet samt att stödja 

inlärningsmöjligheter för alla i skolan via ett distribuerat ledarskap. (Jackson, 2007, s. 45⎼49.) 

Detta tillsammans med Viggósen & Riddersporre (2006, s. 175.) vilka skriver att rektorn är 

samtidigt en pedagogisk ledare och en förebild för sina medarbetare, vilket gör att många följer 

rektors exempel. Det som får stor betydelse för rektors arbete med att utbilda andra är hens 

kompetens som ledare. Det finns därför ett behov att systematiskt samla in och tolka 

information, vilket blir desto viktigare för den som ska leda andra så att man kan tolka och 

förmedla basen för det gemensamma arbetet.  

Detta korrelerar tydligt med hur rektorer uppfattar att man såväl ska agera som förebild för 

andra i fråga om att leda arbetet med hållbarhet men även om att hållbarhet är någonting som 

man leder tillsammans med ens lärarkollegor. 

 

Enligt Elos (2021, se Figur 1, s. 28) modell kring utbildningsledarskap, beskriver han att den 

delas in i fem nivåer. I den första ordningens ledarskap leder läraren elevens lärande. I de andra 

ordningen leder rektor lärarnas lärande. På den tredje nivån leder kommunerna rektorernas 

lärande och i den fjärde nivån leds kommunerna av staten. På den femte nivån led staten av 

överstatliga aktörer såsom OECD och EU. Dock saknar dessa överstatliga aktörer ett formellt 

och juridiskt inflytande över den nationella nivån när det gäller utbildningsfrågor. Samtidigt 

sker en växelverkan mellan den statliga nivån och den kommunala nivån i formen av politiskt 

ledarskap och tjänstemannaledarskap. Därtill förekommer en växelverkan med det omgivande 



samhället, till exempel med föräldrar, närsamhället, arbets- och näringslivet och olika 

intresseorganisationer. (Elo, 2021, s. 127⎼128.). Detta korrelerar på ett allmänt plan om hur 

rektorerna uppfattar hållbarhet och hur det anknyts på de olika nivåerna och med deras arbete 

att leda hållbarhetsfrågor. Därtill nämner rektorerna också den konkreta undervisningen som 

sker i klassrummet, hur de tar i beaktande vad som sker i kommunen, samarbetet med 

närliggande företag föreningar och andra aktörer inom tredje sektorn. Grunderna för gymnasiets 

läroplan 2019 nämndes ofta som ett styrdokument vilket formar och påverkar hur gymnasiets 

utbildnings formas och samtidigt hur rektorerna också uppfattar att det förekommer en 

uppmaning i läroplanen att ta hållbarhet i beaktande, såväl gällande undervisning men också 

när det gäller att planera för och implementera den på olika sätt.  Den nivå som förblir mest 

osynlig är den femte nivån i detta fall, men de övriga förekommer desto tydligare i hur 

rektorerna uppfattar hållbarhet och deras arbete med att leda hållbarhetsfrågor. 

 

Mogren och Gericke (2016) menar att en gemensam och delad vision eller en holistisk idée 

inom skolan är en central faktor i arbete. Likaså borde skolan som organisation ta intryck och 

riktning av eleverna eller studerandena när man planerar och undervisar. Kontakt med 

lokalsamhället är viktigt och skolan som organisation och en del av lokalsamhället är viktigt. 

Skolan kan involvera lokalsamhället som en resurs för undervisning och inlärning, även om 

rektorer i denna studie oftare påvisade det som en möjlighet att synliggöra skolans arbete och 

en möjlighet för eleverna att få en insyn i arbetspraktiker, framom att skolan kunde lära sig från 

samhället. Rektorer behöver även förstå hur samhället påverkar skolan och hur detta tolkas i 

skolan över tid. Således blir rektorns fokus och ansvar på såväl en organisationsnivå men också 

som ansvarsperson för den pedagogiska nivån att driva på och stödja förändringar inom 

utbildningen på basis av intryck från samhället. (Mogren & Gericke, 2016.). Detta korrelerar 

väl med rektorers uppfattning om att man såväl ska skapa nätverk och 

organisationsöverskridande verksamhetsformer mellan gymnasiet och olika organisationer, 

företag och föreningar i samhället som att man ska ta in dem som en del av undervisningen. 

 

Enligt Utbildningsstyrelsens (2021b) sidor kring ledarskap och fostran inom utbildning, 

beskrivs de centrala uppgifterna i det pedagogiska ledarskapets uppgift som att man ska stödja 

elevernas och de studerandes, lärarnas och hela skolsamfundets lärande och utveckling. Därtill 

beskriver man att dimensioner i anknytning till implementeringen och genomförandet av 

läroplanen, arbete med skolans verksamhetskultur och strategier samt skolans grunduppdrag är 

väsentliga delar i denna helhet. Svedberg (2019, s. 34) skriver att det pedagogiska ledarskapet 



har gradvis kompletterats från att ha varit i huvudsak inriktad på undervisning i klassrummet 

till att ha utökats med ett ansvar att utveckla skolan enligt läroplanens mål och riktlinjer. Detta 

står i samklang med hur rektorer beskriver att de uppfattar hållbarheten som en uppmaning som 

ska leda till handling, speciellt i fråga om arbetet med implementerandet av läroplanen. 

 

Müller, Lude och Hancock (2020) samt Müller, Hancock, Stricker och Wang (2021) skriver att 

det råder en generell överenskommelse om att utbildning spelar en avgörande roll i 

utvecklingen av hållbara samhällen och ekonomiska system. Därtill förväntas skolorna stödja 

utvecklingen för mera hållbara sätt att arbeta, tänka och leva. De vidhåller att rektorer är i en 

central roll och har en betydande påverkan av hur utbildningen av hållbar utveckling omsätts 

och således är hållbarhet en fråga för skolans ledarskap. För att kunna uppnå en inlärnings- och 

undervisningsmiljö som är orienterad mot hållbarhet kräver det en omfattande holistisk 

förändrings- och utvecklingsprocess och kritiskt reflektion. Rektorer behöver också anta en 

passlig och transformativ inställning och agera i enlighet med den för att bland annat uttrycka 

förväntade värderingar och visioner, reflektera och utveckla sin vision för att bemöta 

föränderliga förhållanden i miljön och uppmuntra kollegor till nya utmaningar. (Müller, Lude 

& Hancock, 2020; Müller, Hancock, Stricker & Wang, 2021.). Detta har ett samband med hur 

rektorer uppfattar faktumet att man behöver ha hållbarhet i åtanke när man leder arbetet med 

hållbarhetsfrågor. I detta fall betyder det att man måste tänka hållbart som rektor i sitt arbete. 

 

Mäkelä (2007, s. 199) beskriver hur han har undersökt vilka ansvarsområden som rektorsarbetet 

i grundskolan består av. Enligt hans resultat består rektors arbete av fyra ansvarsområden: 1) 

administrations- och ekonomiförvaltning (33%), 2) ledandet av samarbetsnätverk (31%), 3) 

personalledning (22%) och 4) pedagogiskt ledarskap (14%).  Varje ansvarsområde består av 

flera huvuddelar. Till administrations- och ekonomiförvaltningen hör fyra delar: 1) lagar, 

förordningar och kollektivavtal, 2) ekonomiplanering och elev- eller studentförvaltning, 3) 

beslutsfattande och mötespraxis samt 4) arbetstidens förläggning. Till ledandet av 

samarbetsnätverk hör tre delar: 1) omvärldsrelationer (eng. public relations), 2) 

inlärningsmiljöer och 3) informationsverksamhet. Personalledningen består av fyra delar: 1) 

personalskolning och organiserandet av introduktionstillfällen, 2) rekrytering, 3) personalens 

välmående och 4) innovativt ledarskap. Till det pedagogiska ledarskapet hör två delar: 1) 

organiserandet av undervisning och 2) utvecklings- och läroplansarbete. Samtliga av dessa 

korrelerar med hur rektorer uppfattar arbetet med att leda hållbarhetsfrågor, såväl när det gäller 

administrativa och ekonomiska angelägenheter, hur man leder samarbetsnätverk, 



personalledningen, till exempel personalens välmående och rekrytering och det pedagogiska 

ledarskapet. Dock är denna undersökningens fokus inte på huruvida Mäkeläs fördelning 

stämmer överens med hur rektorerna uppfattar arbetet med att leda hållbarhet, men säkerligen 

finns det likheter. 

 

6.4 Sammanfattning 

På basis av den teori och de empiriska resultat från min undersökning kan jag konstatera att 

rektorers uppfattning om hållbarhet som fenomen och hur de uppfattar att leda hållbarhetsfrågor 

i gymnasiet innefattar många dimensioner, vilka har beskrivits med hjälp av de grupperingar 

som har presenterats i kapitel 5 och 6. 

 

Rektorerna i denna undersökning anser att hållbarhet är ett mångsidigt fenomen som är en 

naturlig och återkommande del av gymnasiets vardag och deras ledarskap, trots att det inte alltid 

syns eller reflekteras kring. De uppfattar att hållbarhet är någonting som såväl sker i 

klassrummet som att det genomsyrar hela verksamheten och rektorernas tankesätt och 

förhållning till gymnasiets verksamhet. De uppfattar att deras ledarskap är anknutet till frågor 

gällande planering och ledandet av den operativa verksamheten, personalledning, 

resurshantering och samarbetsfrågor. Därtill uppfattas hållbarhet som att det är någonting som 

förväntas existera vid ett gymnasium, såväl från kommunalt håll som från samhället, men även 

från staten i form av diverse styrdokument, varav den främsta av dessa är grunderna för 

gymnasiets läroplan 2019. Slutligen anser många rektorer att hållbarhet är en naturlig och 

återkommande del av vardagen, ens handlingar och de beslutsprocesser som man gör vid ett 

gymnasium och således ingenting man stannar upp och reflekterar över.   

 

Resultaten för denna undersökning påvisar att rektorer uppfattar och förhåller sig till fenomenet 

hållbarhet på väldigt olika sätt och att de även har ett varierat fokus och medvetenhet om 

fenomenet och hur de arbetar med det. Deras roll och uppgift blir i många fall att såväl leda 

som utveckla arbetet med hållbarhetsfrågor utgående från läroplanen, samhällets förväntningar 

och personalens värderingar. Detta sker i ett samarbete med såväl studerande, kollegor, 

hemmen, kommunen och samhället överlag. 

 

Det som resultaten också visar på, men som inte direkt framkommer i denna avhandling eller i 

teorin är delvis hur rektorer uppfattar såväl fenomenet hållbarhet som ledandet av hållbarhet 



som någonting som man inte tänker på eller alltid ens tar i beaktande. De uppfattar hållbarhet 

som en naturlig del av gymnasiets vardag, i form av undervisning, planering eller administrativa 

handlingar och personalens ledning samt som en del av deras ledarskap, men att de ofta tänker 

i termen hållbarhet. Även uppfattningen om att man behöver profilera sitt gymnasium som 

hållbart var någonting som inte framkommit i samband med tidigare forskning eller den teori 

som har presenterats i denna undersökning. 

  



7 Avslutande diskussion 

I detta kapitel sammanfattas denna avhandlings resultat i form av en metoddiskussion och en 

sammanfattande diskussion. Avslutningsvis presenteras också förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

I denna avhandling har jag undersökt gymnasie rektorers uppfattningar av hållbarhet samt hur 

de har uppfattat att leda arbetet med hållbarhetsfrågor. Detta kapitel innehåller en kritisk 

diskussion om valet av metod och genomförandet av undersökningen. Jag valde att bygga upp 

undersökningen med hjälp av en fenomenografisk ansats. Som datainsamlingsmetod valder jag 

att använda mig av halvstrukturerade intervjuer eftersom jag ville undersöka rektorers 

uppfattningar av hur de uppfattar hållbarhet och arbetet med att leda hållbarhetsfrågor. 

 

När man använder sig av fenomenografi är avsikten att man lyckas fånga upp variationer av 

olika uppfattningar. Detta framkommer enligt mig i resultaten. I denna bemärkelse lyckades 

avhandlingen hitta breda utfallsrum av uppfattningar hos respondenterna. Halvstrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod lämpar sig bra för den fenomenografiska 

forskningsansatsen. Datainsamlingen gjordes per distans via programmet Zoom, eftersom det 

rådande pandemiläget och avstånden till rektorerna inte möjliggjorde fysiska möten. För 

intervjuerna användes en intervjuguide som underlag för de halvstrukturerad temaintervjuerna. 

Intervjuguiden som användes vid intervjutillfällena fungerade relativt bra. Frågorna var få till 

antalet och jag ville vara öppen för att skapa en smidig diskussion kring temat. Dock undrar jag 

ifall några fler frågor kunde ha gynnat mera uttömmande svar. I samband med intervjuerna är 

det viktigt att man hitta det centrala i det som respondenten säger. Men hjälp av den teori som 

jag har presenterat i denna avhandling och mina tidigare erfarenheter av ämnet så upplever jag 

att jag har kunde föra en smidig dialog med respondenterna och ställa lämpliga följdfrågor för 

att få mera uttömmande svar till de forskningsfrågor som jag ville få svar på. De svar som jag 

fick av respondenterna var inte motsägelsefulla och jag upplever att goda och givande 

diskussioner fördes. Dahlgren och Johansson (2019, s. 182⎼183) talar om att man i samband 

med fenomenografiska intervjuer ska ha stöd av intervjuguiden som ska vägleda intervjuaren 

De menar också att ordningen av frågorna i guiden ska ta hänsyn till de olika fenomen eller 

teman som intervjun har för avsikt att beröra. De talar om att man kan använda sig antingen av 

projektion där forskaren bäddar in fenomenet som undersökningen gäller istället för att fråga 



rakt ut vad något innebär eller hur det uppfattas, probing där intervjuaren ställer följdfrågor av 

typen “Hur menar du?” eller “Kan du utveckla ditt svar lite mera?”. De vidhåller också att det 

är nödvändigt att spela in intervjuerna för att sedan skrivas ut i sin helhet så att man ska kunna 

utföra analysarbetet på ett grundligt och tillförlitligt sätt (Dahlgren & Johansson, 2019, s. 182-

183). I samband med att intervjufrågorna planerades var jag noggrann med att frågorna inte 

skulle vara ledande för respondenterna. I samband med intervjuerna upplever jag att inga 

ledande frågor ställdes och respondenterna kunde i många fall ge innehållsrika och uttömmande 

svar på de frågor och följdfrågor som ställdes. Jag intervjuade sex rektorer vid svenskspråkiga 

gymnasier i Finland. Jag upplever att antalet informanter var lämpligt med tanke på 

undersökningens syfte och målsättning. Jag upplever också att respondenternas svar var öppna 

och ärliga. Jag vet dock inte ifall ett större antal respondenter ytterligare hade ökat på mängden 

uppfattningar eller ifall de skulle ha fortsättningsvis varit likartade till de uppfattningar som har 

presenterats i samband med resultaten. 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant i enlighet med Åbo Akademis transkriberingsregler i 

Google Dokument. Genom att lyssna på intervjuerna flera gånger fick jag ta del av materialet 

upprepade gånger och blev på det viset bekant med materialet. Detta underlättade senare 

tolkningen och analysen av materialet. Datamaterialet samlades in och behandlades enligt det 

som kommits överens om med respondenterna och de etiska riktlinjer som förekommer i 

samband med Forskningsetiska delegationens Etiska principer för humanforskning och 

etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland (2020). Eftersom materialet genomgående 

har behandlats konfidentiellt torde också respondenternas anonymitet vara tryggad.  För 

analysen av materialet har jag använt mig av Dahlgren och Johanssons sjustegsmodell från 1991 

(Dahlgren & Johansson, 2019, s. 183⎼187). Jag har arbetat igenom de sju stegen som beskrivits, 

analyserat och sammanställt materialet utgående från dem. Detta gjorde det möjligt för mig att 

bekanta mig ytterligare med materialet, vilket gör att jag anser att jag har gjort en grundlig 

analys av intervjumaterialet och bedömer att de resultat som jag har presenterat är trovärdiga. 

Således anser jag att de resultat som jag har presenterat i avhandlingen motsvarar verkligheten. 

I och med att människor uppfattar och tolkar material på olika sätt är det dock möjligt att någon 

kan ställa sig kritisk till de resultat och de grupperingar som jag har presenterat. Jag anser att 

sjustegsmodellen fungerade bra för mitt analysarbete och i sammanställningen av resultaten. 

 

Jag upplever också att jag är nöjd med såväl val av ansats och metod. Därtill är jag nöjd över 

att jag har lyckats slutföra avhandlingen inom den planerade tidsramen.  



 

7.2 Sammanfattande diskussion 

Syfte med denna avhandling har varit att beforska ledning av gymnasieskolors arbete med 

hållbarhet ur ett rektorsperspektiv där jag avsett ta reda på hur rektorer uppfattar hållbarhet som 

fenomen, vilka dimensioner av hållbarhet som rektorerna fokuserar på i sitt arbete kring 

hållbarhet samt hur de uppfattar sin roll som ledare för hållbarhetsfrågor. Detta har jag gjort 

utgående från mina tre forskningsfrågor. På basis av resultaten som redovisats och diskuterats 

i kapitel 5 och resultatredovisningen i kapitel 6, kan jag dra slutsatsen att rektorer vid gymnasier 

uppfattar fenomenet hållbarhet på ett väldigt brett sätt. Samma sak kan sägas om hur de 

uppfattar att leda arbetet med hållbarhetsfrågor. De uppfattar fenomenet att bestå av såväl en 

ekologisk, ekonomisk och social dimension men även att mycket om hållbarhet handlar om hur 

man arbetar med det vid ett gymnasium. I detta fall kan man nämna hur rektorer uppfattar att 

det handlar om såväl undervisning som gymnasiets verksamhetskultur, men också en fråga som 

tangerar fostrande till ett hållbarhetstänk och en framförhållning i frågan om att man på sikt ska 

tänka och kunna agera hållbart. Rektorerna uppfattar också sitt arbete med att leda 

hållbarhetsfrågor som någonting som tangerar många olika områden av verksamheten vid ett 

gymnasium, så som personalledning, nätverksbyggande och någonting som ska ledas via 

styrdokumentens uppmaningar.  

 

Jag kan konstatera att avhandlingens teoretiska referensram motsvarar rektorernas 

uppfattningar av hållbarhet som fenomen och i hur de som pedagogiska ledare ska ta i beaktande 

och agera och leda frågor relaterade till hållbarhet och den hållbara utvecklingen. Såväl den 

teori och de studier som har presenterats samt rektorerna är tämligen överens om hållbarhetens 

roll och betydelse för gymnasiets verksamhet och rektors uppgift i att leda hållbarhetsfrågor.  

 

Utifrån resultaten för denna avhandling anser jag att rektorer vid gymnasierna uppfattar att de 

på olika sätt uppmärksammar och arbetar med hållbarhet i gymnasiets vardag och sin uppgift 

som ansvarspersoner för gymnasieutbildningen, såväl när det gäller gentemot studerande som 

personal. Detta tar sig i olika uttryck beroende på omständigheterna och möjligheterna som ges 

samt rektors egna intresse och engagemang i hållbarheten. Rektorer uppfattar samtidigt att det 

hör till deras uppgift att vara medvetna om och styra arbetet kring hållbarhet enligt de behov 

och krav som förväntas och behövs vid gymnasiet. Detta arbete kan dock göras delvis ensamt 



av rektorn eller i samarbete med lärare och studerande samt i en växelverkan med det lokala 

samhället. 

 

Rektorerna lyfter fram hur hållbarheten har trätt fram allt starkare såväl i samhälleliga debatten 

och även i aktuella styrdokument såsom grunderna för gymnasiets läroplan 2019. De finns alltså 

en medvetenhet att hållbarhet som fenomen är någonting aktuellt som man såväl diskuteras 

aktivt i samhället och som uppmärksammas på såväl internationell, nationell som lokal nivå, 

hela vägen ner till klassrummet och den undervisning som bedrivs av lärarna. Det förväntas att 

lärarna på basis av läroplanen behandlar hållbarhet på ett sätt eller annat i sina ämnen under 

gymnasietiden och befäster det i anknytning till de mångsidiga kompetenserna som studerande 

ska lära sig under gymnasiet.  

 

Samtidigt upplever rektorer att hållbarhet inte alltid är en sak som de fäster uppmärksamhet vid 

eftersom det enligt många har blivit en del av vardagen, det vardagliga handlandet och 

tänkandet. Hållbarheten tar alltså samtidigt ett steg in i bakgrunden och finns samtidigt med i 

ämnesundervisningen och styrdokumenten samt den samhälleliga diskussionen, men även som 

en osynlig kraft som påverkar de beslut som fattas och den attityd som rektorerna har i sitt 

vardagliga arbete. Detta gör att hållbarheten får en något paradoxal position hos rektorerna där 

man å ena sidan ska vara medveten om och agera i enlighet med den, medan den samtidigt har 

fått en så pass stor plats i vardagen över en lång tid att den har befäst sig som en naturlig del av 

rektors agerande, tänkande, värderingar och beslutsfattande. 

 

Avslutningsvis anser jag att denna undersökning har gett mig en god insyn i hur rektorer vid 

gymnasier arbetar med ett pedagogiskt ledarskap och hur rektorer arbetar med att lyfta fram 

hållbarhetsfrågor och hur de förhåller sig till det som fenomen. Avhandlingen har också 

synliggjort den komplexitet som ligger bakom hållbarhet som fenomen och hur rektorers 

uppfattning om detta också är komplext och mångdimensionellt.  Personligen har jag fått 

fördjupa min förståelse och kunskap om begreppet hållbarhet och det pedagogiska ledarskapet. 

Jag upplever att det har varit både intressant och givande att forska kring detta ämne utgående 

från ett studerandes perspektiv. Denna kunskap kommer att kunna användas i mina framtida 

yrken och på mina framtida arbetsplatser, oavsett var och med vad jag kommer att arbeta med. 

Avhandlingens resultat kan vara till nytta för att diskutera om hållbarhetens komplexitet och 

rektorers arbete och uppfattningar av hållbarhet och frågor förknippade med hållbarhet. 

 



7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utgående från den undersökning som har gjorts finns det indikeringar på att rektorers 

uppfattningar av hållbarhet är mångsidiga. Detta resultat kan dock inte generaliseras på en 

nationell nivå eftersom samplet av respondenter är för litet. En liknande undersökning med 

samma forskningsansats och metodologiskt val kunde omfatta ett större sampel av 

respondenter, vilket kunde vara intressant för att få mera vetenskapligt hållbara resultat. En 

dylik undersökning skulle ge en helhetsbild om rektorers uppfattningar vid gymnasier i Finland 

om hur de uppfattar hållbarhet och hur de uppfattar arbetet med att leda hållbarhetsfrågor.  

 

Ett annat alternativ skulle vara att man skulle undersöka olika stadiers rektorers uppfattningar 

av hållbarhet och hur det påverkar arbetet med hållbarhetsfrågor och ifall det förekommer 

skillnader i hur de leder arbetet med dessa frågor. Detta kunde då omfatta allting från ledare vid 

småbarnspedagogiken till rektorer vid grundutbildningen och tredje stadiets utbildningar. Det 

skulle också vara intressant att veta hur rektorer vid yrkesskolor uppfatta hållbarhet och hur de 

leder arbetet med hållbarhetsfrågor eftersom utbildningarna ser tämligen olika ut till 

uppbyggnad och struktur.  

 

Vidare vore det intressant att göra mera specificerade undersökningar kring de dimensioner 

som har framkommit av rektorers uppfattningar kring hållbarhet samt i hur de uppfattar att leda 

arbetet med hållbarhetsfrågor. Här tänker jag mig i första hand att man kunde fokusera på de 

enskilda dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. I 

detta fall skulle det kanske vara intressant att beforska den kulturella aspekten mera eftersom 

den i denna avhandling har förblivit osynlig i resultaten och var inte heller framträdande bland 

respondenternas svar. Finns det någon orsak till varför den kulturella dimensionen inte 

framkommit och i sådana vilka saker gör att rektorer inte uppmärksammar denna dimension av 

hållbarhet? 

 

Ytterligare en aspekt av hållbarhet som vore intressant att fördjupa sig och bedriva forskning 

kring är hur hållbarhet tar sig i uttryck i diverse styrdokument i relation till utbildning, så som 

regeringsplanen, läroplanen och övriga kommunala styrdokument eller internationella 

dokument som Agenda 2030. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1:1 (1) Intervjuguide 

 

Inledning 

 

1. Hur länge har du jobbat som rektor? 

 

2. Hurdana arbetsuppgifter hör till din vardag?  

 

3. Är hållbarhet en del av rektorns och gymnasiets vardag? 

 

Tema 1: uppfattningar av hållbarhet 

 

4. Vad betyder hållbarhet för dig?  

 

5. På vilka sätt förekommer hållbarhet i gymnasiets vardag? 

 

6. Hur ser du på hållbarhetens uppgift i skolsammanhang? 

 

7. På vilket sätt anser du att hållbarhet påverkar gymnasiets och rektors uppdrag? 

 

Tema 2: Att leda hållbarhet 

 

8. På vilka sätt arbetar du med hållbarhet i ditt arbete?  

 

9. Hur leder du hållbarhet och hållbarhetsfrågor i ditt arbete?  

 

10. Hur anser du att hållbarhet påverkar rektors ledande av gymnasiet? 

 

Möjliga följdfrågor:  

 Kan du berätta/förklara mera?  

 Hur menar du? 

 Hur återkommande är ärenden kopplade till hållbarhet i ditt arbetet? 

 Hade du förväntat dig att jobba med hållbarhetsfrågor till den utsträckning som du 

gör?  

 Följer du med samhällstrender förknippade med hållbarhet?  

 Hur arbetar man med hållbarhet i gymnasiet?  

 På vilka fler sätt kunde man arbeta med hållbarhet i gymnasiet? 

 

  



Bilaga 2:1 (1) E-postmeddelande till informanter 

 

Bästa deltagare i forskningsintervju, 

 

Tack för att du deltar i min undersökning! Mitt namn är Carl Tengman och jag studerar vid Åbo 

Akademi i Vasa för att avlägga en högre högskoleexamen inom området för pedagogiskt 

ledarskap och utveckling. Min handledare är professor Janne Elo. 

 

Studien som utförs är en pro gradu-avhandling med syfte att undersöka vilka uppfattningar 

rektorer inom gymnasiet har om hållbarhet och hur de uppfattar att leda hållbarhet i sitt 

gymnasium. De forskningsfrågor som är centrala för denna studie är:   

1) Hur uppfattar rektorer begreppet hållbarhet? 

2) Hur uppfattar rektorer sin roll i att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor? 

 

Intervjun kommer att ske på en på förhand överenskommen plats och den räcker cirka 30 

minuter. Intervjun bandas in och skrivs ner efteråt. Diskussionen som förts under tillfället 

behandlas konfidentiellt och materialet är tillgängligt endast för mig och handledaren. 

Materialet används endast till denna undersökning och kommer att förvaras på ett säkert ställe 

utom räckhåll för obehöriga. Deltagarnas identitet kommer inte att synas i det slutliga arbetet 

och efter att studien är klar under våren 2022, kommer allt insamlat material att förstöras. 

 

Jag vill påpeka att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas, samt att det som 

diskuteras under tillfället inte förs vidare till utomstående. Ifall frågor eller funderingar uppstår 

efter intervjutillfället, ber jag er ta kontakt med mig omedelbart. 

 

Ifall du vill ha mera information om undersökningen, vänligen kontakta mig på e-post på 

carl.tengman@abo.fi. 

 

Med vänlig hälsning, 

Carl Tengman 

  

mailto:carl.tengman@abo.fi


Bilaga 3:1 (1) Blankett för informerat samtycke 

 

Samtycke att delta i studien 

 

Vänligen bekanta dig med följande text före intervjutillfället och hämta med den undertecknad 

till intervjutillfället den __________________________________.  

Alternativt kan du skriva ut blanketten, underteckna den, skanna in den undertecknade 

blanketten och sänd den tillbaka till mig som bifogad fil per e-post före intervjutillfället. 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i intervjun som har som syfte att synliggöra det pedagogiska 

ledarskapet som lärare inom småbarnspedagogik utför i sitt eget arbetsteam. De centrala 

frågorna som undersökningen vill ge svar på är: 

1) Hur uppfattar rektorer begreppet hållbarhet? 

2) Hur uppfattar rektorer sin roll i att leda gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor? 

 

Undersökningens innehåll har klargjorts för mig och jag ger mitt samtycke till att hela intervjun 

spelas in och sedan skrivs ner. Jag har blivit försäkrad om att allt material förstörs efter att 

studien är klar. Jag har blivit informerad om att allt som sägs under intervjun inte delges med 

någon utomstående och min identitet kommer inte att synas i arbetet. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta när som helst 

utan orsak. Ifall frågor och tankar uppstår efter intervjutillfället är jag omedelbart i kontakt med 

forskaren. 

 

Namn:  _______________________________________________ 

 

Datum:  _______________________________________________ 

 

Underskrift: _______________________________________________ 

  



Bilaga 4:1 (1) E-postmeddelande till rektorer 

 

Hej! 

Jag heter Carl Tengman och studerar på magisternivå vid Åbo Akademi i Vasa på 

utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete med huvudämnet allmän 

pedagogik. Jag genomför för tillfället min magisteravhandling med fokus på hur rektorer 

uppfattar och leder hållbarhet i gymnasiet. Som metod för studien har jag valt att intervjua 

personer som arbetar som rektorer och undrar därför om du vill medverka i studien.  

 

Medverkan i studien skulle vara anonym och ta uppskattningsvis 30⎼60 minuter. Intervjun 

skulle fokusera på dina tankar om hållbarhet och hur du som rektorer leder arbetet med 

hållbarhet i gymnasiet. På grund av de rådande omständigheterna skulle intervjuerna utföras 

över Zoom i mars eller april månad. 

 

Ifall du är intresserade av att delta i studien, vänligen bekräfta eller tacka nej genom att svara 

på detta mail.  

 

Ifall du är intresserad så kan vi bestämma en passande tid för intervjun. Har du frågor eller 

funderingar om studien är det bara att maila så berättar jag gärna mera om studiens syfte och 

utförande. 

 

Tack på förhand för ditt svar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Carl Tengman 


