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Abstract 

Title: “We borrow this earth from our children.” A study about teaching for sustainable 

development in the ecological dimension and teacher’s choice of teaching materials. 

Author: Jeanette Molin Haag, spring term 2017 

Supervisor: Tomas Bollner 

This study is an attempt to bring some light on to four teachers different perspectives on 

education for sustainable development with special focus on the ecological dimension. The 

first aim is to investigate in what subjects and how teachers in grades 1-3 are teaching for 

sustainable development with special focus on the ecological dimension. The second aim is to 

investigate the material teachers use in their lessons and if it can be linked to a specific 

environmental teaching tradition. The following questions were formulated:  

• In which school subjects do teachers teach about sustainable development in the field of 

environment and ecological sustainability? Do they teach along interdisciplinary lines? 

• What teaching materials do teachers choose to work with? 

•  Within which environmental education tradition do teachers and teaching materials belong 

to?  

In the curriculum, the concept of sustainable development appears many times and dictates that 

it should work along interdisciplinary lines. However, various reports show that teachers are 

experiencing difficulties with teaching for sustainable development. The main reasons are lack 

of time and an unclear guidance from school administrations and the curriculum. 

   This study is based on interviews and the educational materials that teachers use. It will be 

analysed based on environmental teaching traditions, the variation theory and Dewey´s views 

on democratic deliberative conversations and interdisciplinary work. 

   The results show that teachers, although they are experiencing unclear guidance, plan and 

educate for sustainable development from some school books but mostly from teaching 

materials they have found from different organizations websites. 

Keywords: Education for sustainable development, environmental education tradition, 

variation theory, interdisciplinary. 

Nyckelord: Undervisning för hållbar utveckling, miljöundervisningstraditioner, 

variationsteorin, ämnesövergripande.  
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1 Inledning 

När jag läste i den reviderade Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (2016a) uppmärksammade jag att begreppet hållbar utveckling förekommer i flera av 

läroplanens ämnen. Bortsett från de sidor gällande olika ämnens kunskapskrav återkommer 

begreppet hållbar utveckling inte mindre än tjugo gånger. Det finns med i beskrivningen över 

skolans uppdrag, övergripande mål och riktlinjer, i förskoleklassens samt fritidshemmets syfte 

och centrala innehåll, i ämnena hem- och konsumentkunskap, biologi, fysik, kemi, geografi, 

religionskunskap, slöjd, teknik och samhällskunskap. Begreppet förekommer i samband med 

termer som miljö och miljöperspektiv. Ett exempel är ”Genom ett miljöperspektiv får de 

möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.” Explicit förekommer det 

i nästföljande stycke:” Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 

leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Skolverket 2016a, s. 9). 

   I Lgr 11 står det att läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får /…/ ett 

ökat eget ansvar, får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, /…/ får 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” (Skolverket 2016a, s. 14). Vidare står det att rektorn 

har ett särskilt ansvar för skolans resultat att ”i undervisningen i olika ämnen integrera 

ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö /…/” (Skolverket 2016a, s. 18–19). 

   På skolverkets hemsida kan man läsa om fem punkter som kännetecknar ett lärande för 

hållbar utveckling. Punkterna handlar om att ha ett demokratiskt arbetssätt, inta ett kritiskt 

förhållningssätt, samarbeta ämnesövergripande, ha en mångfald av pedagogiska metoder samt 

att uppmuntra elevers delaktighet och ge dem inflytande (Skolverket 2016b: Avdelningen för 

läroplaner. Hållbar Utveckling). 

   Lärarna och forskarna i rättssociologi Per Wickenberg och Ulf Leo (2013) skriver i sin 

rapport Ett steg fram och ett tillbaka: statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom 

skollag, läroplaner och kursplaner att olika politiska formuleringsprocesser gällande 

läroplaners och skollagens beskrivning av temana miljö och hållbar utveckling har haft effekt 

på skolans realiseringsarena. Under tiden 2007 och 2011 är begrepp som miljö och hållbar 

utveckling helt borttaget ur skollagen. Det får dock stå kvar i läroplanen men författarna menar 

i rapporten att det ändå ger en tydlig signal till vad som anses viktigt att rektorer och lärare ger 

plats för i undervisningen. Enligt författarna fanns det mellan de åren en vilja och ett tydligt 

politiskt intresse att främst fokusera på skolans rena kunskapsuppdrag samt kärnämnen och där 

fanns inte plats för miljö och hållbar utveckling. År 2011 införs återigen skrivningar om miljö 
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och hållbar utveckling i skollagen, nu med den betydelsefulla ändringen av ordet bör till ska i 

skolans uppdrag gällande undervisning om hållbar utveckling och miljöfrågor. Wickenberg & 

Leo (2013) tar som exempel från Statens skolverks författningssamling Förordning om 

läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet upp att: 

utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan 

ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö 

(SKOLFS 2010:37, se Wickenberg & Leo 2013, s. 31–32).  

Författarna skriver att det har bidragit till en förvirring bland skolans rektorer och lärare 

gällande undervisning om hållbar utveckling. Skollagens formuleringar har försvårat 

realiseringsarenan i skolvärlden menar de (Wickenberg & Leo 2013).   

   I Naturskyddsföreningens rapport (2014), Hållbar utveckling i skolan - var god dröj: en 

kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner, gällande lärande 

för hållbar utveckling i Sveriges kommuners skolor, framgår det att det inte finns tillräckliga 

förutsättningar för att uppnå läroplanens mål. Var fjärde kommun anser själva att de inte ger 

skolorna tillräckligt med stöd. ”Både staten och kommunerna brister i ansvar” 

(Naturskyddsföreningen 2014, s. 2). Det framgår i en enkät utförd av Naturskyddsföreningen 

att endast var femte kommun i Sverige har avsatt medel för att kompetensutveckla lärare i 

hållbar utveckling. Naturskyddsföreningen skriver även att de rapporter och dokument som 

finns att tillgå på Skolverkets hemsida är många över tio år gamla, detta trots att lärande för 

hållbar utveckling tydligt framhålls i Lgr 11 (Naturskyddsföreningen 2014, s. 4–6).  

   Sammanlagt har jag varit ute på tre VFU-perioder och även utfört flera fältstudier på min 

VFU-plats. Jag kan inte erinra mig att jag vid något av dessa tillfällen har observerat eller 

deltagit i någon ämnesövergripande undervisning där begreppet hållbar utveckling 

förekommit. Sökningar på Skolverkets hemsida, efter material, information och underlag 

beträffande undervisning om hållbar utveckling i årskurs 1 – 3, har gjorts för att hitta förslag 

på hur en sådan ska och kan gå till. Det finns i stort sett inget material att hämta för de 

årskurserna utan riktar sig, i de flesta fall, till förskoleklassen, årskurs 4 och uppåt samt 

gymnasieskolan. Den information jag har lyckats hitta handlar mestadels om att undervisning 

om hållbar utveckling ska ske ämnesövergripande men inte hur (se Skolverket 2016b: 

Avdelningen för läroplaner. Hållbar utveckling). Värt att nämna i sammanhanget är att det inte 

ges någon förklaring till begreppet hållbar utveckling i läroplanen.  

   Med utgångspunkt i mina erfarenheter, vad som sägs på Skolverkets hemsida, i Lgr 11, i 

Wickenberg & Leos (2013) forskningsrapport och Naturskyddsföreningens (2014) rapport vill 
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jag undersöka hur lärare tolkar och planerar en ämnesövergripande undervisning om hållbar 

utveckling med fokus på den ekologiska dimensionen. Min förhoppning är att kunna bidra till 

ett svar på om och hur lärare arbetar ämnesövergripande i undervisning om hållbar utveckling 

samt vilket undervisningsmaterial, med inriktning mot årskurs 1–3, olika lärare använder. 

Vilka möjligheter och hinder ser lärare i att, utifrån sin tolkning av begreppet hållbar utveckling 

och läroplanens mål samt riktlinjer, kunna undervisa om hållbar utveckling? 

 

2 Bakgrund 

Nedan följer några exempel från Skolverkets kommentarer till olika ämnens syftestexter, vilka 

kan kopplas till undervisning om hållbar utveckling. Därefter följer en kort redogörelse för hur 

begreppet hållbar utveckling kan definieras och inkluderas i skolans undervisning. Därpå följer 

en presentation över internationella konferenser som har medverkat till etableringen av 

begreppet hållbar utveckling i och utanför skolan. 

 

2.1 Skolans demokratiska uppdrag, mål samt kommentarer till 

läroplanens syftestexter 

På Skolverkets hemsida finns det en länk med kommentarer till Lgr 11:s syftestexter i olika 

ämnen. I ämnet geografi skriver man exempelvis:  

Genom att utveckla kunskaper om hållbarhetsfrågor, geografiska verktyg och analysmetoder 

förbereds eleverna för att kunna ta ansvar både för sina egna vidare studier och för den gemensamma 

framtiden (Skolverket 2016c).  

I kemi står följande:  

Genom undervisningen i kemi utvecklar eleverna kunskaper som gör det möjligt för dem att delta i 

samhällsdebatten inom områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. 

Genom kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får de också möjligheter att bidra 

till en hållbar utveckling (Skolverket 2016c).  

I kommentaren till ämnet fysik står det att:  

Genom undervisningen i fysik kan eleverna utveckla kunskaper som gör det möjligt för dem att delta 

i samhällsdebatten inom områden som energiförsörjning /…/. Genom kunskaper om energi och 

materia får de också möjligheter att bidra till en hållbar utveckling (Skolverket 2016c).  

Kommentaren till ämnet teknik är lång, här följer några valda delar: 

I dagens samhälle är vi omgivna av teknik och beroende av den i vår vardag. I detta tekniksamhälle 

växer våra barn upp och formas. Teknikämnet i grundskolan vill göra tekniken som omger oss synlig 

och begriplig. /…/ En annan viktig uppgift för ämnet är att göra eleverna medvetna om att tekniken 
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är både praktisk och teoretisk. Den är praktisk på så sätt att tekniken handlar om att lösa problem, 

tillfredställa behov eller uppfylla önskningar. Den är också teoretisk i den meningen att den 

innefattar vetande om de skapade föremålen och människans utveckling och användning av dem 

(Skolverket 2016c). 

De ovanstående kommentarscitaten kan kopplas till skolans värdegrund och uppdrag i Lgr 11 

där det står att man i undervisningen ska förmedla kunskaper om grundläggande demokratiska 

värderingar. Dessutom ska undervisningen i sig bedrivas i demokratiska arbetsformer för att 

förbereda eleverna till att aktivt kunna delta i samhällslivet i framtiden. Genom att eleverna får 

möjlighet att delta i och ta ansvar för planeringen av undervisningen samt utvärdera densamma 

utvecklas förmågan att ta ett personligt ansvar och utöva inflytande (Skolverket 2016a, s. 8). 

Ett av skolans mål är att varje elev ska, efter att de lämnat grundskolan, kunna ”göra och 

uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter 

och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter /…/” (Skolverket 

2016a, s. 12).  

 

2.2 Hållbar utveckling 

Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östman återger i boken Miljödidaktik: naturen, skolan 

och demokratin en definition av hållbar utveckling som: ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (2003, s. 47), vilken kom till i och med Brundtlandkommissionens slutrapport 1987. 

Hållbar utveckling kan ses utifrån tre olika dimensioner; ekonomisk, social och ekologisk. En 

ekonomisk dimension behandlar bland annat fördelningsfrågor mellan generationer samt 

mellan rika och fattiga. Den sociala dimensionen kan handla om att se hållbar utveckling ur ett 

demokratiskt perspektiv där rättvisa, mänskliga rättigheter och folkhälsa eftersträvas. I den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling ser man till den fysiska miljön, det vill säga det 

naturliga kretsloppet, där levande organismer och andra naturresurser inkluderas och måste 

skyddas samt bevaras för en ekologisk hållbarhet (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 55 – 

68).  

   I boken beskrivs tre olika miljöundervisningstraditioner: faktabaserad undervisning, 

normerande undervisning samt undervisning om hållbar utveckling som alla har en egen 

miljösyn och undervisningsfilosofi (Sandell, Öhman & Östman 2003). Närmare beskrivning 

av dessa undervisningstraditioner om hållbar utveckling kommer att finnas i teoridelen. Den 

tredje miljöundervisningstraditionen kallas även för en pluralistisk tradition vilken kommer att 

redogöras för i teoridelen. 
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   Definitionen av hållbar utveckling som nämns här ovan har, enligt Gustav Helldén (2013), 

blivit den som fått störst acceptans i världen, troligtvis beroende på att definitionen i sig har en 

inkluderande karaktär. Den inkluderande prägeln av begreppet hållbar utveckling är nödvändig 

för att olika natur- och samhällsfunktioner ska kunna inbegripas (Helldén 2013, s. 14). I Lgr 

11 står det i avsnittet om övergripande mål och riktlinjer att skolans mål är att alla elever ska 

visa ”respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.” 

(Skolverket 2016a, s. 12). Helldén (2013) hänvisar till Lgr 11 som säger att skolan har ansvar 

för att alla elever ska efter genomgången grundskola ha kännedom om förutsättningar för en 

god miljö samt att de ska förstå grundläggande ekologiska sammanhang. Författaren menar att 

grundläggande ekologiska samband handlar om materiens kretslopp i olika former; villkor för 

liv, växande och nedbrytningsprocesser. Med den pedagogiska grundinställningen i sin 

naturvetenskapliga undervisning, där miljöfrågor får ta en central plats, ger man eleverna ett 

bra utgångsläge för att i framtiden kunna ta ställning i viktiga miljöfrågor (Helldén 2013, s. 

16).  

   Gustav Helldén, Gunnar Jonsson, Inger Karlefors och Anna Vikström (2010) skriver att 

orden natur och miljö ofta blandas ihop och får samma betydelse. Natur kan kopplas till den 

värld av stenar, djur, växter och landformer som finns omkring oss, vilka kan studeras inom de 

naturvetenskapliga kunskapsområdena. Miljö betyder omgivning eller omgivande förhållande 

och brukar användas för att beskriva samspelet mellan organismer och deras omgivningar. Ord 

som miljöhot, miljöförstöring, miljöproblem och miljövård används i samhällsdebatter för att 

beskriva hur människans handlingar resulterar i förändringar i naturen. Ordens betydelse vävs 

in i varandra när man betraktar hur natur blir till miljö när mänskliga agerande resulterar i 

miljöproblem på den verkliga omgivningen, närmare bestämt naturen (Helldén m.fl. 2010, s. 

204).  

   Det har förts diskussioner om det ska heta undervisning för eller om hållbar utveckling. 

Sandell, Öhman och Östman (2013) skriver att det har i debatten, om vilken preposition som 

ska föregå begreppet hållbar utveckling, förekommit åsikter om att de medför olika 

värderingar. Man menar att undervisning för hållbar utveckling signalerar att det finns ett rätt 

sätt att tänka gällande hållbar utveckling och att det har en normerande karaktär. Begreppet 

undervisning om hållbar utveckling menar man kan kopplas till en undervisning där lärare ger 

eleverna mer utrymme att delta i debatten kring hållbar utveckling där olika värderingar samt 

åsikter tillåts att höras (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 217).  
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2.3 Internationella konferenser och etableringen av begreppet hållbar 

utveckling 

I SOU:s betänkande Att lära för hållbar utveckling (2004:104) kartläggs fem milstolpar inom 

de internationella miljökonferenserna som ägde rum mellan åren 1972 – 2002. 

Miljökonferenserna medverkade till en etablering av begreppet hållbar utveckling, vilka jag 

kommer att i korthet redogöra för i det följande, tillsammans med en kort redogörelse för 

dekaden för lärande för hållbar utveckling: 

Stockholmskonferensen 1972, i FN:s regi, antog bland annat en miljödeklaration och ett 

handlingsprogram. Ett internationellt samarbete gällande miljöfrågor påbörjades. FN startade 

samma år miljöprogrammet UNEP (United Nations Environmental Programme) där alla stater 

skulle ansvara för att deras exploatering av olika naturresurser inte orsakade någon miljöskada. 

Begreppet hållbar utveckling hade ännu inte etablerats men Stockholmskonferensen var ändå 

startskottet för dess framväxt (SOU 2004:104).  

   Brundtlandkommissionen 1983–1987 kom att kallas så efter Gro Harlem Brundtland som var 

ordförande i den grupp utsedd av FN att analysera de allvarliga miljö- och utvecklingsfrågorna. 

Det officiella namnet var egentligen The World Commission for Environment and 

Development (Världskommissionen för miljö och utveckling). Rapporten Our common future 

(Vår gemensamma framtid) betonade för första gången miljöproblemen som globala och 

gränsöverskridande. Begreppet hållbar utveckling blev internationellt känt och framhöll 

speciellt att kommande generationers resursbehov måste tillgodoses (SOU 2004:104).  Linda 

Soneryd och Ylva Uggla (2011) skriver även de om att man inte längre kunde se miljöproblem 

och miljöfrågor som något nationellt utan som globala problem där miljöfrågan inte kunde 

separeras från andra samhällsfrågor. Hållbar utveckling skulle ses ur tre dimensioner; den 

ekonomiska, den ekologiska och den sociala, vilka var åtskilda men ömsesidigt beroende av 

varandra (Soneryd & Uggla 2011, s. 32). 

   Rio-konferensen 1992 om utveckling och miljö utformade en omfattande och detaljerad 

handlingsplan, Agenda 21, om hållbar utveckling. Handlingsplanen betonade särskilt länders 

lokala betydelse i arbetet för en hållbar utveckling. I Sverige kom nästan alla i kontakt med 

Agenda 21 eftersom arbetet med handlingsplanen startades upp i landets alla kommuner. 

Utbildning för att höja det allmänna miljömedvetandet var en av punkterna (SOU 2004:104). 

   FN:s millennietoppmöte i New York 2000 resulterade i den så kallade milleniedeklarationen 

vilken antogs av världens ledare och hade som mål att ta hand om globala utvecklingsfrågor, 



11 
 

till exempel utbildning, jämställdhet, fattigdomsutrotning, miljömässig hållbar utveckling samt 

fördelning av resurser mellan rika och fattiga (SOU 2004:104). 

   Johannesburg-toppmötet 2002 om hållbar utveckling resulterade i en handlingsplan där det 

fastslogs att all utveckling måste vara hållbar. Sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter 

måste inräknas i en hållbar utveckling. Tio år efter Rio-konferensen slogs en ny deklaration 

och genomförandeplan fast där fattigdomsbekämpning, bevarande av naturresurser, 

vattenhushållning, minskning av hälso- och miljöeffekter samt hållbara konsumtions-och 

produktionsmönster var några av målen. Utarbetade strategier och utbildningar för hållbar 

utveckling i alla länder rekommenderades och skulle vara klara senast år 2005 (SOU 

2004:104).  

   FN:s dekad för lärande för hållbar utveckling 2005–2014, där beslöts efter flera decenniers 

ökade globala miljöproblem att utbildning för hållbar utveckling skulle stå i centrum. Avsikten 

var att alla länder skulle med hjälp av en tvärvetenskaplig undervisning och med en helhetssyn 

på arbetet börja sträva mot ett ämnesövergripande perspektiv på utvecklingen av 

undervisningen. Eleverna skulle uppmuntras till delaktighet i skolan och utveckla förmågan att 

tänka kritiskt. De viktigaste punkterna i dekaden var bland annat att utbildningen ska verka för 

ett ämnesövergripande och tvärvetenskapligt samarbete samt uppmuntra till nya och innovativa 

lösningar. Under demokratiska arbetsformer ska de tre dimensionerna av hållbar utveckling 

synliggöras. För att som framtida samhällsmedborgare kunna ta beslut i olika intressekonflikter 

ska eleverna uppmuntras till att aktivt delta i debatter och skaffa sig kunskap i samspel med 

andra (WWF 2010, s. 10 & 12). 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka i vilka ämnen och hur lärare väljer att bedriva undervisning om hållbar 

utveckling inom den ekologiska dimensionen samt om det sker ämnesövergripande. Det andra 

syftet är att undersöka om lärarnas undervisning samt val av undervisningsmaterial kan kopplas 

till specifika miljöundervisningstraditioner. Undersökningen avser årskurs 1–3. 

3.1 Frågeställningar 

• I vilka ämnen undervisar lärare om hållbar utveckling inom området miljö och ekologisk 

hållbarhet? Sker det ämnesövergripande? 

• Vilket undervisningsmaterial väljer lärare att arbeta med? 
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• Inom vilka miljöundervisningstraditioner tillhör lärarnas undervisning och 

undervisningsmaterial? 

 

4 Teori 

I detta kapitel kommer en redogörelse för de tre olika miljöundervisningstraditionerna som 

enligt Sandell, Öhman och Östman (2003) kan förekomma i en undervisning om hållbar 

utveckling. John Deweys syn på lärande, där kommunikation samt ämnesintegrerad 

undervisning har en central del i kunskapstraderingen, kommer även den redogöras för 

tillsammans med en kort redogörelse för det deliberativa samtalet.  

   Variationsteorin kommer att presenteras i korthet. Beskrivningen av variationsteorin är inte 

djuplodande utan ambitionen är att på ett enkelt vis förklara hur den skulle kunna användas 

som metod, främst i undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena.  

 

4.1 Miljöundervisningstraditioner i skolan 

Det finns tre olika miljöundervisningstraditioner som alla har en egen miljösyn och 

undervisningsfilosofi, vilka kommer redogöras för här nedan. De tre 

undervisningstraditionerna är faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning 

och undervisning om hållbar utveckling. Den senare undervisningstraditionen benämns numera 

oftast som en pluralistisk tradition. 

 

4.1.1 Faktabaserad miljöundervisning 

Den faktabaserade undervisningen utformas, enligt Sandell, Öhman och Östman (2003), under 

1960- och 1970-talet i och med att miljöundervisningen växer fram. Kännetecknande för den 

faktabaserade undervisningstraditionen är att den utgår från att miljöproblem är en ekologisk 

och vetenskaplig fråga. Det är främst kunskapsproblem som ger miljöproblem och kan åtgärdas 

med mer forskning kring miljöfrågor samt information till allmänheten. Det är således de 

vetenskapliga, huvudsakligen de naturvetenskapliga, experterna som förväntas lösa de 

miljöproblem som orsakats av bland annat industrins produktion. I första hand vill man 

säkerställa människans välstånd och utveckling genom att kontrollera användningen av 

naturens resurser. Naturens värde baseras på hur den kan vara till nytta för människan (Sandell, 

Öhman & Östman 2003, s. 134–135). 
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   Utbildningsfilosofiskt ligger fokus i undervisningen på att förmedla grundläggande 

ämneskunskaper om varför miljöproblem har uppstått. Den faktabaserade undervisningen utgår 

från en objektiv och vetenskaplig förmedling av fakta och begrepp. Utifrån den förmodade 

objektiva undervisningen förväntas eleverna därefter kunna ta ställning och fatta egna beslut. 

Elevernas medverkan i undervisningen sker i den mån läraren uppmärksammar deras 

uppfattningar samt attityder och kan använda dem i sin lektionsplanering. Vanligast är en 

lärarledd undervisning där laborationer och andra undersökande övningar görs för att belysa 

en (natur)företeelse. Ibland kan även studiebesök samt exkursioner förekomma (Sandell, 

Öhman & Östman 2003, s. 134–135). 

   Johan Öhman (2009) skriver i sin artikel Att utbilda för hållbar utveckling: Ett pluralistiskt 

perspektiv att fördelen med en faktabaserad undervisning är att den är tydlig och ger eleverna 

en gemensam kunskapsbas vilken är enkel att bedöma. Nackdelen är att miljöproblem enbart 

ses som ett resultat av en kunskapsbrist och man bortser från människors värderingar (Öhman 

2009, s. 5–6).  

4.1.2 Normerande miljöundervisning 

Under 1980-talet kom synen på miljöfrågor samt miljöundervisning att präglas av 

samhällsdebatter där exempelvis kärnkraftsfrågor diskuterades. I undervisningstraditionen ser 

man miljöproblem som en konflikt mellan människa och natur och är huvudsakligen en 

värderingsfråga. Enligt traditionen kan miljöproblem lösas om man tillägnar sig en miljövänlig 

värdering. Vetenskapliga kunskaper om naturen ger bestämda värderingar vilka styr ens 

handlingar. Synen på samhällsutvecklingen är självklar; eftersom ett miljövänligt samhälle och 

miljövänliga värderingar anses vara de goda, och står för det goda samhället, förväntas 

människor handla därefter. Människor ska anpassa sig efter naturens lagar och den ska vårdas 

och kontrolleras, inte bara för nutida människors skull utan även för framtidens (Sandell, 

Öhman & Östman 2003, s. 103–105, 135–136). 

   Utbildningsfilosofiskt tillhör undervisningen en miljömoralisk tradition där målet är att 

elever ska utveckla miljövänliga beteenden och värderingar. För att utveckla miljövänliga 

värderingar och förmåga att göra miljömoraliska beslut anses kunskap om exempelvis 

ekologiska grundförutsättningar medföra att eleverna kommer handla miljövänligt. Kunskapen 

ska vara vetenskapligt grundad och belysa hur människan bör anpassa sig till naturens 

förutsättningar för att trygga människors samt naturens hälsa nu och i framtiden. Utmärkande 

för undervisningen är även att den har ett samhällskritiskt kännetecken. I den ingår 

huvudsakligen de naturvetenskapliga ämnena men även de samhällsvetenskapliga. 
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Undervisningen benämns främst som tematisk, det vill säga att den har ett ämnesövergripande 

innehåll under bestämda perioder där miljöundervisningen behandlar både globala och lokala 

problem. I den tematiska undervisningen innefattas även problematik rörande resursfördelning 

och befolkningsutvecklingsfrågor (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 136–137).  

   För att undervisningen ska få den önskade effekt som avses utgår den främst från elevernas 

erfarenheter och föreställningar, vilka läraren sedan planerar sin undervisning kring. 

Grupparbeten där eleverna aktivt ska söka efter fakta och information är vanligt tillsammans 

med utomhusaktiviteter där de ska studera olika naturfenomen. Läraren planerar 

undervisningen tillsammans med eleverna där kombinationen av ett elevaktivt problemlösande 

arbetssätt och vetenskapliga fakta integreras (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 136–137).  

   Öhman (2009) menar att en fördel med en normerande tradition är att den kan skapa ett starkt 

miljöengagemang hos eleverna vilket medför en miljövänlig attityd. Nackdelen är att 

undervisningen kan framstå som om det enbart finns en korrekt värdering och bortse från andra 

aspekter, exempelvis sociala och ekonomiska (Öhman 2009, s. 6). 

 

4.1.3 Undervisning om hållbar utveckling eller den pluralistiska traditionen 

Undervisningstraditionen kan ses som en vidareutveckling av den normerande undervisningen 

och utvecklades i början av 1990-talet. Traditionen tar avstamp i ovissheten kring miljöfrågor 

och den ökade mängden skilda uppfattningar i miljödebatter. Miljösynen och 

miljöproblematiken är en politisk fråga som bottnar i olika människors varierande syn samt 

värderingar på vad eller hur allvarligt ett miljöproblem är och hur de skapar konflikter. 

Miljöbegreppet ersätts av begreppet hållbar utveckling i och med att miljöproblematiken anses 

vara förknippad med samhällsutvecklingen vilken i sin tur kan ses ur ett ekologiskt-, socialt-, 

och ekonomiskt perspektiv. Demokratiska debatter om miljöfrågor där människors synpunkter 

och värderingar sätts i fokus blir viktiga inslag i frågor som rör förutsättningar för ett 

välmående samhälle (Sandell, Öhman & Östman 2003, s.137–138). 

   I undervisningstraditionen finns en utbildningsfilosofi vars mål är att elever ska ges 

förutsättningar att aktivt delta och kritiskt kunna värdera miljö- och utvecklingsfrågor utifrån 

olika perspektiv. Demokratiska samtal kring dessa frågor anses engagera elever till att ta 

ställning till hur ett hållbart utvecklat samhälle bör utformas. Miljöundervisningen behandlar 

både globala och lokala miljöproblem där även ekonomiska och sociala perspektiv 

sammanflätas i undervisningen tillsammans med det ekologiska. Med en faktabaserad grund 

beaktar man olika synsätt beträffande hållbar utveckling och tillsammans lyfts dessa fram i 
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undervisningen utifrån natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Författarna menar att 

utgångspunkten för den här typen av undervisning är pluralismen, det vill säga att det finns en 

mångfald av åsikter som får göras hörda. I undervisning om hållbar utveckling är det viktigt 

att eleverna får samtala om de olika uppfattningar samt konflikter som miljö- och 

utvecklingsfrågor kan orsaka (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 137–138).  

   Iann Lundegård (2007) skriver i sin avhandling På väg mot pluralism: elever i situerade 

samtal kring hållbar utveckling att allteftersom demokrati blivit ett mer centralt begrepp inom 

undervisning för hållbar utveckling har man börjat fokusera på själva processen av den. I en 

pluralistisk undervisning är det meningen att eleverna, i samtal, ska inta en öppenhet gentemot 

den andres argument, inte för att nödvändigtvis nå en gemensam samsyn utan för att inse att 

det egna argumentet enbart utgör en möjlighet bland många andra. Detta skiljer sig något från 

en traditionell undervisning där demokrati handlat om att eleverna genom deliberativa samtal 

ska komma till konsensus, det vill säga att de genom deliberation slutligen når en gemensam 

samsyn. Det egna argumentet och perspektivet kan genom pluralistiska samtal, och i 

motsättningen med andra, komma att förändras. Författaren menar att istället för att nå en 

konsensus ska just oenigheten och de stundtals konfliktfyllda sätten att se på olika förhållande 

i världen vara utgångspunkten för lärandet om hållbar utveckling (Lundegård 2007, s. 91–92).  

   Öhman (2009) skriver att fördelen med en pluralistisk tradition är att den genom sitt 

demokratiska förhållningssätt, där eleverna uppmuntras till ett kritiskt tänkande, minskar risken 

för indoktrinering. De elevaktiva och demokratiska samtalen kring hållbarhetsfrågor ger 

eleverna en viktig kompetens inför framtiden. Någon nackdel kan inte författaren se, möjligtvis 

kan en pluralistisk undervisningstradition vara tidskrävande och medföra svårigheter att 

komma fram till svar på hur klimatfrågan ska lösas. Han menar dock att en pluralistisk tradition 

är den som främst kan kopplas till skolans demokratiska uppdrag och därtill John Deweys syn 

på utbildning (Öhman 2009, s. 7–8).  

 

4.1.4 Sammanfattning av miljöundervisningstraditionerna 

Sammanfattningsvis kan man i de tre ovan nämnda undervisningstraditionerna urskilja vissa 

skillnader. Målet med en faktabaserad miljöundervisning är att eleven får kunskap om olika 

miljöproblem utifrån en objektiv och vetenskapligt förmedlad faktaundervisning där enskilda 

ämnen behandlas. Naturvetenskap är det centrala ämnet och kunskapsområdet inom denna 

tradition.  
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   Inom en normerande undervisning vill man att eleven aktivt ska utveckla en miljövänlig 

värdering utifrån undervisning där ekologiska baskunskaper förmedlas. Undervisningen 

organiseras oftast tematiskt i naturorienterande ämnen, det vill säga kemi, fysik och biologi 

och i samhällsorienterande ämnen, det vill säga geografi, historia, religion- och 

samhällskunskap.  

   I en undervisning om hållbar utveckling, även kallad den pluralistiska traditionen, vill man 

att eleven ska utveckla en förmåga att kritiskt bedöma olika synsätt och perspektiv på miljö- 

och utvecklingsproblem. Undervisningen integrerar centrala ämnen och kunskapsområden som 

berör ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 140).  

 

4.2 Variationsteorin i undervisningen 

Helldén m.fl. (2010) skriver att naturvetenskaplig undervisning om hållbar utveckling inte bara 

handlar om en okomplicerad och enkel kunskapsöverföring. Som lärare behöver man kunna 

hjälpa eleverna att förstå olika begrepp och se ett ämnesövergripande sammanhang. Vidare 

behöver läraren fundera över vad det innebär att kunna något och hur man kan tydliggöra ett 

så pass komplext lärandeobjekt som hållbar utveckling för barnen. En metod kan vara att utgå 

från variationsteorin (Helldén m.fl. 2010, s. 216).  

   Helldén m.fl. (2010) skriver att hållbar utveckling i sig inte är ett skolämne utan beskrivs ofta 

som ett bildningsideal vilket ska genomsyra all pedagogisk verksamhet i skolan. Framförallt 

handlar ämnet om att utveckla eleverna till att bli kritiskt tänkande individer kapabla till att ta 

ställning i olika samhällsfrågor. För att kunna göra ställningstaganden behöver eleverna många 

olika sorters kunskaper och förmågor men kunskapsöverföringen är, som sagt, inte helt 

okomplicerad. Läraren behöver tänka över vad det är eleverna ska lära sig och vad det innebär 

att kunna något om just det lärandeobjektet samt hur man kan få det att framstå tydligt för dem. 

Det kallas för de kritiska aspekterna och är det vi behöver synliggöra för att eleverna ska lära 

sig det som förväntas. Därtill behöver läraren fråga sig vad eleverna måste upptäcka för att de 

tydligt ska kunna se och lära sig något. Ett sätt att förklara variationsteorin ur ett didaktiskt 

perspektiv skulle kunna vara att man måste veta vad något inte är för att kunna ta reda på vad 

något faktiskt är. Ytterligare ett sätt att förklara variationsteorin är utifrån en 

ämnesövergripande undervisning där ett och samma fenomen behandlas från olika perspektiv.  

   Ett exempel som lyfts fram är hur man skulle kunna förstå fenomenet brinnande ljus utifrån 

olika kvalitativa sätt. En vardaglig förklaring kan vara att ljuset avger värme och ljus, det bidrar 

till en vacker och stämningsfull atmosfär, det brinner upp och man behöver iaktta ett 
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brandsäkert sätt. I en naturvetenskaplig undervisning kan man utvidga och komplettera 

förståelsen ytterligare med hjälp av nya begrepp som till exempel att det rör sig om en kemisk 

reaktion där det bildas vatten och koldioxid. Det handlar även om omvandlingar av en energi 

till en annan. För att ytterligare bygga på kunskaper i fysik och kemi kan man komplettera med 

att i detalj beskriva den kemiska reaktionen. Om man vill göra eleverna kapabla till att diskutera 

klimatfrågor bör ett brinnande ljus förklaras med begrepp som förbränning och inte enbart som 

en mysfaktor hemma (Helldén m.fl. 2010, s. 23–27, 183 & 216). 

 

4.3 Demokratisk och ämnesintegrerad undervisning enligt John Dewey 

Sven Hartman (2012) skriver att den som har bekantat sig med den svenska läroplanen kan 

känna igen sig i John Deweys pedagogiska texter. Dewey menade att en undervisning där man 

via samtal får ett fritt utbyte mellan elever, lärare och lärostoffet bidrar till elevernas personliga 

utveckling. I hans texter är demokrati ett återkommande begrepp och han menade att de 

viktigaste byggstenarna för ett samhälle och dess invånare är möjliggörandet av fri 

kommunikation och interaktion. Detta är lika viktigt i undervisningen ansåg han. Dewey ansåg 

att en ämnesintegrerad undervisning var att föredra då elevernas världsbild inte är 

ämnesindelad. Dessutom är ett ämne inte statiskt utan ny kunskap tillkommer allteftersom nya 

vetenskapliga rön förändrar den. Därför behöver lärare arbeta ämnesintegrerat och organisera 

en interaktion mellan elevers världsbild, kunskapsområden och den kunskap som finns i olika 

ämnen (Hartman 2012, s. 301–310).  

   Roger Säljö (2011) beskriver på likartat vis Deweys åsikter om skolans roll och dess 

undervisning. För att skolan ska kunna upprätthålla en demokratisk anda ska undervisningen 

innehålla elevaktiva arbetssätt där tema- och grupparbeten gör det möjligt för eleverna att delta 

i samtal och kritiskt värdera dessa. Dewey menade att det är i de så kallade deliberativa 

samtalen som den centrala processen för lärande äger rum. Genom deliberativa samtal får 

eleverna delge sina egna tankar och åsikter samtidigt som de övas i att lyssna på andras. Att 

kunna formulera sig och jämföra sina kunskaper samt tankar med andras gör att eleverna vidgar 

sin världsbild (Säljö 2011, s. 173–174). 
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5 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tre olika avhandlingar redovisas i korthet. Avhandlingarna är 

publicerade med fyra års mellanrum och beskriver bland annat lärares syn på undervisning för 

hållbar utveckling samt de möjligheter och hinder de möter i arbetet. 

I Johan Öhmans (2006) doktorsavhandling i pedagogik Den etiska tendensen i utbildning för 

hållbar utveckling: meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv framgår det bland annat i 

en kartläggning, på uppdrag av Skolverket, att undervisningsperspektivet hållbar utveckling 

fortfarande inte hade fått den effekt i svensk skola som hade beskrivits i internationella 

policydokument och att många lärare kände osäkerhet inför vad begreppet utbildning för 

hållbar utveckling innebar. I kartläggningen framgick även att det hade skett en tillbakagång 

både i intresset för miljöundervisningen i skolan och i den allmänna samhällsdebatten kring 

miljöfrågor. Många av lärarna i undersökningen uppgav dessutom tidsbrist som en orsak till 

att miljöundervisningen hade avstannat och att det var ett lågt prioriterat ämne av skolledning 

och myndigheter (Öhman 2006, s. 27 – 29). 

   Norska Karen V. Lykke Syse (2010) har skrivit en mastersavhandling gällande filosofi i 

kultur, miljö och hållbar utveckling kallad No Child in the Norwegian Woods? A Study on 

Education for Sustainable Development in Norwegian Primary Schooling. I avhandlingen 

framkommer det att i Norge har det funnits en lång tradition av att vistas i skogen och 

närmiljön, något som benämns som friluftsliv. Tiden norska barn och ungdomar spenderar i 

naturen har avtagit enligt det norska Miljøverndepartementet. Det ställer författaren i relation 

till att det i den norska läroplanen förut stod att elever skulle vistas ute en dag i veckan. När 

avhandlingen skrevs år 2010 hade det kravet försvunnit ur den norska läroplanen för 

grundskole- och gymnasieutbildningen. Sammantaget har det bidragit till att undervisning om 

hållbar utveckling blivit lidande då det har varit en tradition att koppla den med självupplevda 

moment i utomhuslektioner. Det finns en grundtanke i att låta utomhuslektioner vara ett 

verktyg för att skapa ett hållbart tankesätt hos eleverna. Så småningom leder det till en högre 

medveten och ett miljöansvar, tanken är att elevernas koppling mellan naturfenomen och sig 

själva ska bidra till det. Miljömedvetenheten bland både lärare och elever har minskat i takt 

med att kopplingen och samhörigheten med naturen avtagit. Integreringen av naturvetenskaplig 

och ämnesövergripande undervisning med utomhusvistelse har även den avtagit enligt 

avhandlingen.  

   I avhandlingen framkommer det även att det finns lärare som inte har hört talas om begreppet 

hållbar utveckling och känner därför osäkerhet kring att både förklara samt undervisa om det. 
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De lärare som arbetar regelbundet och ämnesövergripande är de så kallade eldsjälarna vilka 

personligen anser att undervisning om hållbar utveckling är viktig. I stort sett alla lärare som 

intervjuades anser att läroplanen är tydlig med vad som förväntas av dem gällande undervisning 

om hållbar utveckling samt att undervisningen ska integreras i alla ämnen. Det lärare anser är 

svårt är hur den ämnesintegrerade undervisningen ska gå till samt att det lokalt på skolorna ofta 

är ett eftersatt ämne där lärare förväntas främst undervisa i matematik och norska. När det 

undervisas ämnesövergripande i hållbar utveckling sker det oftast i de naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnena. Samtidigt anses det finnas en stor potential för lärarna att 

undervisa i hållbar utveckling och att de har friheten att planera sina lektioner som de själva 

vill (Syse 2010, s. 55–62). Tidsbrist och resultatfokus på kärnämnen som matematik och norska 

motverkar även det lärarnas ambition att undervisa om hållbar utveckling (Syse 2010, s. 81). 

   Ingela Bursjöös (2014) doktorsexamen i naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig 

inriktning heter Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, 

kompetenser och samarbete. Den handlar om hur lärare hanterar sitt uppdrag att undervisa i 

hållbar utveckling och hur de följer de styrdokument som finns. I sin sammanfattning skriver 

hon att lärare uppfattar tid som bristvara och därför får många lärare prioritera bort 

undervisning om hållbar utveckling. Möjliga orsaker till bristen på tid är att det, under 

avhandlingsprocessen, skedde flera stora förändringar inom skolsystemet, bland annat kom en 

ny läroplan, skollag och lärarutbildning med lärarlegitimation som krav samt ökade krav på 

kunskapsmätningar och nya betygskriterier. Sammantaget har det bidragit till att lärare inte 

hinner undervisa i hållbar utveckling eller medverka i kompetensutvecklande kurser (Bursjöö 

2014, s. 5).  

   Vidare skriver hon att avhandlingen skrevs under en sjuårsperiod där samma lärare 

intervjuades vid flera olika tillfällen. I de sista intervjuerna uttrycker lärarna en besvikelse över 

att hållbar utveckling bortprioriteras i skolan trots att det i samhällsdebatter beskrivs som 

viktigare än någonsin. Bristen på tid nämns återigen som en av orsakerna men även en 

förvirring över förändringar i läroplanen och vilka förmågor lärare förväntas att utbilda sina 

elever i (Bursjöö 2014, s. 69–71). Lärarna i studien anser att undervisning om hållbar 

utveckling är invecklat. Försämringar av arbetsvillkor och hög arbetsbelastning gör att lärarna 

inte mäktar med allt merarbete en ämnesövergripande undervisning om hållbar utveckling, där 

eventuellt fler lärare förväntas samarbeta, skulle innebära. Under perioden för studiens 

datainsamling framgår det att samarbetet mellan lärare till och med minskat. Trots det 

värdesätter lärarna ett ämnesövergripande samarbete och menar att det ger eleverna ett 

tydligare sammanhang och mer kvalitet i utbildningen. Lärarna beskriver hur ett 
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ämnesövergripande samarbete ökar elevernas intresse för naturvetenskap och motivation för 

undervisningen. Elevernas engagemang tycks öka då undervisningsinnehållet berörs ur olika 

perspektiv, exempelvis sociala, kulturella, vetenskapliga, ekonomiska och ekologiska. Lärarna 

menar att även om de kan förklara begreppet hållbar utveckling behöver de en 

kompetensutveckling gällande uppdraget att undervisa om hållbar utveckling, vilket de inte har 

fått. Innehåll till sin undervisningspraktik och vilka redskap de ska använda är något de själva 

har fått söka upp via webbresurser och science centers (Bursjöö 2014, s. 77–90). 

 

6 Metod och material 

Det empiriska materialet till uppsatsen insamlades genom intervjuer samt det 

undervisningsmaterial som lärarna visade. I boken Handbok i kvalitativa metoder (2015) 

skriver författarna Göran Ahrne och Peter Svensson att triangulering innebär att man 

kombinerar minst två olika metoder för att utföra en kvalitativ studie. Genom att använda sig 

av triangulering görs uppsatsen mer trovärdig för läsaren (Ahrne & Svensson 2015, s. 25 – 26). 

I min studie har metoderna intervju och textanalys använts. Jag intervjuade fyra lärare och bad 

att få ta del av det material de använder sig av när de undervisar om hållbar utveckling främst 

inom den ekologiska dimensionen. Intervjuerna var ett sätt att få tillgång till lärarnas 

undervisningsmaterial samt ett sätt att få en redogörelse för lärarnas uppfattning och 

beskrivning av en ämnesövergripande undervisning om hållbar utveckling. Valet av metoder 

har således styrts av studiens syfte och frågeställningar.  

   Det material lärarna använder samt den undervisning de beskriver kommer att analyseras för 

att se om de tillhör någon särskild miljöundervisningstradition. Avsikten är också att undersöka 

om en demokratisk samt ämnesintegrerad undervisning sker enligt John Deweys beskrivning. 

Slutligen kommer variationsteorin vara ett analysverktyg för att undersöka lärarnas val av 

undervisningsmaterial samt beskrivning av undervisning.   

   Jag har medvetet använt mig av båda uttrycken undervisning om hållbar utveckling och 

undervisning för hållbar utveckling i min studie. Detta för att undvika att fastna i debatten, som 

jag nämnde avslutningsvis under rubriken om hållbar utveckling, gällande vilka värderingar 

som kan tillskrivas de olika prepositionerna. 

   Mail skickades till olika skolors lärare i årskurs 1 – 3 för att be om en intervju (se bilaga 1). 

En intervjuguide utformades med frågor som skickades ut några dagar i förväg till de skolor 

som besöktes (se bilaga 2). Därtill informerades alla berörda om varför och hur studien skulle 

göras. För att avgränsa min uppsats valde jag att främst fokusera på undervisning om hållbar 
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utveckling inom den ekologiska dimensionen. Det var en svår avgränsning då de sociala, 

ekonomiska och ekologiska dimensionerna ofta är tätt sammanlänkade, vilket även kommer att 

framgå i studiens resultat och analys. 

 

6.1 Urval 

Sammanlagt skickades mail till sju olika skolor i kommuner söder om Stockholm. I fem av 

skolorna skickades mailen direkt till lärarna och i två till rektorerna. Att mailen skickades direkt 

till rektorerna i två av fallen berodde på att det inte fanns några kontaktuppgifter till lärarna. 

Totalt skickades över 60 mail ut med en förfrågan om besök och intervju. En rektor svarade att 

de inte hade möjlighet att ta emot mig för tillfället, tre lärare tackade nej då de var fullt upptagna 

med de nationella proven i årskurs tre. Av de sex lärare som återkom med svar valdes fyra 

stycken ut eftersom de kunde träffas inom den planerade tidsram för studien som bestämts och 

var nödvändig för att alla moment skulle ske i tid. Tre stycken av lärarna arbetar i årskurs 1–3 

och en i årskurs 1–6. 

   En anledning till att resten av de tillfrågade inte återkom med svar skulle kunna vara att de 

var upptagna med de nationella proven, upplever en tidspress där de inte kan avsätta någon tid 

eller inte har emottagit mailet. De fyra lärarna som medverkat i intervjuerna kan inte 

representera hur alla lärare i skolor runtom i Sverige undervisar om hållbar utveckling. 

Däremot kan de bidra till en förståelse över hur vissa lärare tolkar, beskriver och planerar sin 

undervisning om hållbar utveckling. Deras val av material och tankar kring sin undervisning 

kan tjäna som ett bidrag till, och förslag på, hur en sådan kan se ut. 

 

6.1.1 Undervisningsmaterialet 

Det stora omfånget av redovisat material lärarna använder i sin undervisning medförde att jag 

fick välja bort en del som skulle tagit alldeles för lång tid att analysera till fullo. Det hade gjort 

min studie för lång om jag skulle redovisa och analysera allt material. 

 

6.2 Intervjun 

Inför mina avtalade intervjumöten med lärarna utarbetade jag en semistrukturerad 

intervjuguide enligt Monica Dalens (2015, s. 34) beskrivning där intervjufrågorna var 

formulerade för att ge svar på speciella ämnen och teman som speglade studiens syfte. Staffan 

Stukát (2011) skriver att i en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från en frågeguide 
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som täcker det ämnesområde man vill undersöka. Samma huvudfrågor ställs till alla men kan 

vara i olika följd och med olika följdfrågor. Ett exempel på följdfråga kan vara att fråga 

informanten om det hen sagt har uppfattats rätt av intervjuaren. På så vis blir intervjun följsam, 

anpassningsbar och bidrar till en djupare interaktion mellan aktörerna (Stukát 2011, s. 44). Jag 

har försökt att anpassa min intervjuguide och själva intervjun enligt båda författarnas 

beskrivning. Min ambition var att intervjun skulle påminna om ett samtal men med ett antal 

fasta frågeställningar som behövde besvaras. Utöver de fasta frågeställningarna fick intervjun 

fortlöpa efter vad informanten berättade. Informanten fick mest talutrymme av oss båda, jag 

ställde mestadels följdfrågor. 

   Intervjun i sig hade två syften, att låta lärarna förklara sin syn på begreppet hållbar utveckling 

samt undervisningen om densamma och att lärarna fick tillfälle att visa sitt 

undervisningsmaterial. Inför varje intervju hade jag med mig både penna, papper och diktafon 

för inspelning. Intervjuerna spelades in men för att vara på den säkra sidan antecknade jag även 

stödord under intervjun ifall inspelningen skulle ha misslyckats. Jag fotograferade även det 

undervisningsmaterial lärarna visade men inte kunde låta mig låna eller få. Det mesta materialet 

fick jag dock låna eller behålla. Tre av intervjuerna skedde i ett enskilt rum på skolan där de 

arbetade och vi kunde tala ostört. En av intervjuerna skedde i skolans lärarrum. Visserligen var 

det sent på eftermiddagen och skolan hade slutat för dagen men det var fortfarande lärare som 

gick ut och in i lärarrummet, vilket medförde en del bakgrundsljud på inspelningen. Det var 

enbart vid något tillfälle jag hade svårt att höra vad som sades men det var inget som förstörde 

resultatet av inspelningen. Däremot tappade jag själv koncentrationen vid några tillfällen och 

det var tur att jag hade möjlighet att spela in intervjuerna, annars hade risken varit stor att jag 

hade missat att anteckna något.  

 

6.3 Transkribering och kodningsprocess 

Transkriberingen av de fyra intervjuerna gjordes i anslutning till att dessa hade avslutats. Jag 

ville minimera risken av att glömma bort händelser, mina egna reflektioner samt intryck av 

lärarnas svar och reaktioner. Det var ett tidskrävande arbete att transkribera alla intervjuer 

vilket gjordes i två steg. I första steget skrev jag ner ordagrant vad som sades, vilka pauser som 

gjordes och om något hände runtomkring intervjun. Därefter skrev jag om transkriberingen och 

utelämnade namn på personer, skolor och kommuner. I omskrivningen av transkriberingen 

försökte jag behålla alla ord på det sätt de uttrycktes men med satser och meningar för att det 

skulle bli mer lättläst. Jag skrev tre punkter för att signalera längre pauser samt behöll uttryck 
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som ”eeh” och ”eehm” för att visa när jag eller informanterna var något eftertänksamma innan 

vi talade. När något var ohörbart skrev jag det inom parentes. Samma sak vid skratt. 

   Vid själva kodningsprocessen började jag med att sätta parentes kring stycken i 

transkriberingarna som inte svarade på studiens syfte eller frågeställningar. Därefter strök jag 

under stycken som väckte mitt intresse och skrev kommentarer till dessa i kanten. Efter det 

noterade jag till vilka frågor som kommentarer och svar i intervjun besvarade. När den första 

utgallringen var klar började jag, med hjälp av olika markeringspennor, markera särskilt 

intressanta svar. Markeringarna gällde bland annat huruvida svaret kunde tolkas utifrån en viss 

miljöundervisningstradition, variationsteorin, som ämnesövergripande undervisning, 

informantens syn på begreppet hållbar utveckling samt undervisningen om densamma och om 

svaren kunde kopplas till det undervisningsmaterial informanterna redovisade för mig. 

   Bearbetningen av det tillhandahållna undervisningsmaterialet skedde på ett likartat 

tillvägagångssätt som vid transkriberingarna. Först började jag med att läsa igenom materialet, 

strök under det som var av särskilt intresse för min studie samt svarade på mina 

frågeställningar. Sedan antecknade jag den första tanken som infann sig, när jag läste ett stycke, 

i kanten av materialet. Därefter noterade jag om materialet kunde tolkas utifrån samma kriterier 

som vid transkriberingen men även om det kunde kopplas till informanternas syn på hållbar 

utveckling samt undervisning. Jag noterade även varifrån materialet var hämtat och om det 

kunde kopplas till vad Lgr 11 nämner om hållbar utveckling.  

 

6.4 Etisk hänsyn och övervägande 

Lärarna fick, som tidigare nämnts, intervjufrågorna per mail några dagar inför varje inplanerat 

besök. I mailet framgick vad intervjun i huvudsak skulle röra sig om och hur lång tid den 

uppskattningsvis skulle ta att utföra. Innan intervjuerna startade informerades lärarna, det vill 

säga informanterna, om syftet med intervjun och studien som sådan. Eftersom ambitionen var 

att spela in intervjuerna tillfrågades informanterna om lov. De informerades om sina rättigheter 

att när som helst avbryta intervjun och därtill neka till att bli inspelade.  

   För att uppfylla vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudprinciper, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, gjordes en 

genomgång av dessa inför varje intervju. Enligt informationskravet delgavs informanterna om 

syftet med studien, sin uppgift i den och att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet delgavs i termer som att informanterna själva 

bestämde över sin medverkan samt under vilka villkor de skulle delta i intervjun. Informanterna 
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underrättades om konfidentialitetskravet genom att det klargjordes hur deltagarnas 

personuppgifter skulle avidentifieras. Informanternas kön, ålder och namn ändrades i texten 

för att göra det praktiskt omöjligt att identifieras. Information om vilka skolor de arbetar på 

behandlades med konfidentialitet. Gällande nyttjandekravet upplystes informanterna om att 

inspelningar av intervjuer samt transkriberingar av desamma skulle förvaras på säkert ställe 

som ingen utomstående kan få tillgång till. Informanterna försäkrades om att allt material ska, 

efter avlutad studie och att uppsatsen är godkänd, makuleras. Dessutom underrättades 

informanterna om att inget av de inspelade materialet eller dess transkriberingar ska användas 

till eller av någon annan än uppsatsskrivaren. 

 

7 Resultat och analys 

 

7.1 Resultat 

Under följande rubrik kommer resultaten av intervjuerna med de fyra lärarna redovisas. Därtill 

kommer det undervisningsmaterial som lärarna uppgivit att de använder sig av i sin 

undervisning om hållbar utveckling redogöras för. För att tydliggöra redovisningen av 

resultaten kommer intervjuerna delas upp under en rubrik och det redovisade 

undervisningsmaterialet under en annan. Informanterna har i studien fått heta Maria, Bengt, 

Anita och Marianne. Som redan nämnts under ovanstående rubrik har uppgifter utelämnats 

som kan identifiera informanterna. Däremot stämmer information om när informanterna tagit 

sin lärarexamen, och i vilken årskurs de undervisar i, med verkligheten.  

 

7.2 Kort beskrivning av informanterna 

Maria tog sin lärarexamen år 2001. Undervisning om hållbar utveckling ingick inte i hennes 

lärarutbildning och hon har inte gått några kompetensutvecklande fortbildningskurser gällande 

undervisning för hållbar utveckling. Hon undervisar för närvarande i årskurs 1. 

   Bengt tog sin lärarexamen år 2006. I hans lärarutbildning ingick det ingen kurs om 

undervisning om hållbar utveckling och han har inte gått några fortbildningskurser gällande 

detsamma. För närvarande undervisar han i årskurs 2. 

   Anita tog sin lärarexamen år 2008. Hennes inriktning i lärarutbildningen var inom NO och 

där ingick även undervisning om hållbar utveckling. På eget initiativ har hon under årens lopp 
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gått flera kompetensutvecklande fortbildningskurser som berör hållbar utveckling på olika vis. 

Hon har gått flera kurser på Stockholm Universitet, bland annat kurser i geologi som hon menar 

även berör hållbar utveckling. Anita undervisar för närvarande i årskurs 4 men har arbetat med 

samma klass sedan årskurs 1. Hennes medverkan i intervjun är intressant då hon kunde berätta 

hur undervisningen om hållbar utveckling i klassen har gått till under årskurs 1–3 men också 

hur den har fortskridit i årskurs 4.    

   Marianne tog sin examen år 2010 och även om hennes inriktning var inom NO menade hon 

att det inte i någon större utsträckning ingick undervisning om hållbar utveckling i någon kurs. 

Hon sa att det möjligtvis hade ingått en liten del om hållbar utveckling i kursen om ämnet 

biologi. Marianne har inte gått någon fortbildningskurs som berör undervisning om hållbar 

utveckling. Hon undervisar för närvarande i årskurs 2. 

 

7.3 Resultat av intervjuer 

7.3.1 Marias intervjusvar 

Maria ansåg sig inte arbeta ämnesövergripande med undervisning om hållbar utveckling och 

att det var ett nytt ämne i skolan. Hon menade att arbetet med hållbar utveckling var något som 

inte skedde ämnesövergripande särskilt ofta. När det sker är det oftast i samband med Earth 

Hour, skräpplockardagar samt temaveckor och tack vare att hennes lärarkollega planerat 

arbetet. Maria refererade till lärarkollegan som en ”eldsjäl” när det kom till miljöfrågor. Då 

kan delar av NO, SO och matematik förekomma i undervisningen. Hon berättade om en heldag 

där eleverna hade tagit med sig saker hemifrån, som de inte längre använde, till en så kallad 

utbytardag:  

Alla barnen fick ta med sig saker hemifrån och så hade vi en lektion där vi skulle värdera de här 

sakerna tillsammans. Så tog vi in matte på det sättet, efter varje sak fick de bönor och för en stor sak 

fick de fem bönor. Varje elev fick ett visst antal bönor för sina grejer, bönorna var ju pengar och 

hade ett värde. Alla barn hade ansvar för olika bord och placerade alla grejer som var värda en böna 

på ett bord, två bönor på ett annat bord och så vidare. Sen kunde de gå runt, vi hade två våningar 

och så fick de komma tillbaka och handla, föräldrarna fick komma, den dagen hade de jätteroligt 

och ALLT gick bort, vi hade två böcker kvar i slutet tror jag. 

Maria berättade att hon upplevde begreppet hållbar utveckling som ”luddigt” och att det 

saknades anvisningar i Lgr 11 och på Skolverkets hemsida angående undervisning om hållbar 

utveckling. Dessutom uppgav hon att tid var en bristvara och att det därför blev ett försummat 

ämne då andra ämnen prioriterades. Det spelar ingen roll om det handlar om temaveckor eller 
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ämnesövergripande undervisning tillsammans med andra lärare eller inte, undervisning om 

hållbar utveckling tar för mycket tid ansåg hon. Om det förekommer någon undervisning om 

hållbar utveckling på hennes lektioner gör det oftast det i form av diskussioner med eleverna. 

Hon brukar börja med att ta sitt hemland som exempel, där det är mycket avgaser och smutsig 

luft jämfört med Sverige. Vidare berättade Maria att hon ofta fortsätter med att förklara hållbar 

utveckling genom att säga: 

Jag säger att ”den här jorden lånar vi av våra barn!” då skrattar de och säger ”va, vadå, vad menar 

du med det?” Då blir det lätt diskussioner också. Att det som nu finns här ska vi spara och snåla med 

och värna om, såna diskussioner. Jag har väldigt mycket diskussioner i mina klasser och de tycker 

dom är jättekul och då tror de att de slipper jobba (skratt). 

Beträffande samtal och diskussioner utgår hon ofta från sin och elevernas hemmiljö: 

Ja, att man inte spolar vattnet själv när man borstar tänderna. Oftast står man och tänker på något 

annat och så vattnet rinner. Och då berättar jag alltid det för barnen, hur jag gör, att jag gjorde fel 

och då är det ok för barnen att säga att de också gör fel, jag gör det. Då kommer diskussionen igång 

med eleverna ”min pappa säger att jag inte ska göra så”, det blir en väldig bra diskussion. Så på det 

sättet, att man börjar hemma, vad är det man komposterar t.ex. när man använder något, till 

återvinning, hur gör man när man sopsorterar.  

Avslutningsvis berättade Maria i intervjun att hon upplever att miljöengagemanget både i samhället i 

stort och på skolan har minskat de senaste fem åren. Hon upplevde mer samtal om exempelvis 

källsortering då än nu och erkände att hon själv var relativt ointresserad. 

7.3.2 Bengts intervjusvar 

Bengt berättade sin tolkning av begreppet hållbar utveckling och att den utgår från de tre dimensionerna 

ekonomisk, social och ekologisk. I sin förklaring som han brukar ge till sina elever berättar han bland 

annat följande: 

Jamen, hållbar utveckling är ju att utveckla produkter så att det i en livslängd…så att det håller i 

framtiden. Man utvecklar något som inte går sönder och man utvecklar något som är snällt mot 

miljön, framförallt. Att tänka på att det inte är så mycket gifter och kemikalier i det som skapas. Det 

är också att du tänker på att du själv har ett ansvar, att du tänker på att ta hand om…miljön till 

exempel. Att inte slänga skräp i naturen, att eeh…tänka på var du gör av dina mjölkförpackningar. 

Tänka på att källsortera, att inte slänga glas i kompost till exempel. Tänker man på det så blir ju det 

liksom…allting mer hållbart också. 

 Han förklarade att det mestadels blev en ämnesövergripande undervisning inom miljödimensionen och 

att det pratas mycket om närmiljön. Enligt Bengt pratar han mycket om vad vi alla har för ansvar och 

kan bidra till för att hjälpa miljön: 
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Alltså, jag undervisar ju ganska mycket inom SO och NO. Men där blir det definitivt att man pratar 

väldigt mycket om närmiljön. Hållbar utveckling är också väldigt mycket mer än så men liksom i 

korta ordalag handlar det mycket om att…tänka på hur man beter sig, helt klart. Att man …vad vi 

har för ansvar och vi kan bidra till att…eehm…miljön, marken ska må bra. Till exempel 

källsortering, återvinning, energiåtervinning och hur man i hemmet kan tänka på där för att bidra till 

att hjälpa.  

Beträffande arbetsmaterial, tips och anvisningar från Skolverkets hemsida och Lgr 11 anser 

Bengt att det knappast finns något att hämta, framförallt inte för årskurs 1–3. Däremot anser 

han att det har blivit lättare att hitta undervisningsmaterial på annat håll, till exempel från olika 

sidor på internet. 

   Undervisning om hållbar utveckling blir mer intensiv under temaveckor om miljö i skolan 

berättar han. Temaveckorna brukar starta med skräpplockardagarna, en årligt återkommande 

tävling anordnad av Håll Sverige Rent som alla skolor frivilligt kan anmäla sig till. 

7.3.3 Anitas intervjusvar 

Det första Anita tänkte på när hon skulle förklara vad begreppet hållbar utveckling innebär är 

att vi inte ska använda mer resurser än vad jorden klarar av. För att kommande generationer 

ska ha lika mycket resurser att använda behöver vi ta hand om och hushålla med naturen. Hon 

menade att det berör vatten, luft, växter, djur och naturen i stort. En liknande förklaring brukar 

hon även ge till sina elever i ett första skede.  

   Mycket av undervisningen sker ämnesövergripande och Anita ser inga hinder trots att hon 

anser att Skolverket och Lgr 11 inte bidrar till någon information om hur en sådan undervisning 

ska gå till. En ämnesövergripande undervisning underlättas av att hon undervisar i många olika 

ämnen berättade hon. I de ämnen som hon främst arbetar ämnesövergripande är inom NO och 

SO. Hennes tankar kring undervisningen var många: 

Jag undervisar ju i SO och NO och engelska framför allt. Både i SO och NO ingår hållbar utveckling, 

ja dels ingår det ju som sagt tvärs över i allting men eeh…där har man ju väldigt många möjligheter 

att prata om dom sakerna. Som i biologi, om när man eeh…hugger ner regnskogar, arter som 

försvinner eehm…hajar, alltså det kommer mycket saker i nyheterna som man kan plocka upp och 

använda. Just nu håller vi på med temat elektricitet, det är fysik framförallt, och det är i kemi och då 

kommer du upp i hela kraftverksdelen så att du har energiproduktionskedjan. Är det förnybara 

resurser eller är det inte det och vad är skillnaden och såna saker. Så då kommer den biten upp, i 

geografin är det stort. Så där ingår det ju också att titta på människan, fördelningar av befolkning 

och då kommer man också in på hållbar utveckling och då kommer du in på dom bitarna som 

är…som är ekonomi till exempel. Varför gör man kanske i ett land som är fattigare, befolkningen är 

fattig, då kanske man hugger ner mer träd eller odlar palmolja och eeh…och hugger ner regnskog 
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och såna saker. För att man ska ha mat, och då kommer du in på eeh… ja, multinationella 

företag…jamen alltså det är så stor bit. 

I intervjun berättade Anita att i de högre årskurserna arbetar eleverna ännu mer med begreppet 

hållbar utveckling ur alla tre dimensionerna men att hon även berör orsaker till varför och hur 

olika miljöproblem kan uppstå i de lägre årskurserna. Hon anser att det är svårt att inte berätta 

orsakernas sammanhang för eleverna och därför berörs alla tre dimensionerna men fokus ligger 

på den ekologiska. I sin undervisning om hållbar utveckling uppmuntrar hon eleverna till att 

diskutera och tänka källkritiskt. När eleverna börjar fyran bedömer hon de förmågorna och 

menar att de då ska börja kunna resonera i tre led och tog bin som exempel: 

Men…andra saker som ekosystemtjänster till exempel, det kommer inte förrän i fyran heller och det 

är väldigt stort inom just det här att du sätter ett pengavärde på bin. Då blir det väldigt mycket mer 

intressant, det handlar i och för sig ganska mycket om samhällskunskap men det ligger ju i biologin 

och eeh…då får du ju mycket större möjligheter att göra någonting när man säger att: ”de här 

kommer att kosta”, än att bara säga: ”det är synd om bina” så att säga. Och när du kommer upp i de 

resonemangen, i och för sig i samhällskunskap, ska du kunna resonera i tre led. Det är svårt att göra 

det om du inte verkligen har lärt dom hur man gör. Hållbar utveckling är ju ett så stort område så att 

göra bedömningar i det…där handlar det väldigt mycket om vad elever säger i diskussioner. 

Avslutningsvis berättade Anita att hon sällan arbetar utifrån ett givet läromedel när hon 

undervisar om hållbar utveckling, istället letar hon material själv från olika internetsidor och 

tv-program. En anledning är att hon anser att skolans läromedel redan är passé när den ska 

börja användas i klassrummet. Hon menar att nya rön tillkommer hela tiden och därför är det 

lättare att hålla sig uppdaterad via olika organisationers hemsidor. Några exempel hon nämner 

är lektion.se, pantamera.nu, världsnaturfonden (wwf.se), naturskyddsföreningen 

(naturskyddsforeningen.se), Svenskt Näringsliv (svensktnaringsliv.se) och Espresso 

(liber.se/espresso). 

7.3.4 Mariannes intervjusvar 

Marianne berättade att de hade precis startat med tema ”klimatsmart” som skulle fortskrida i 

några temaveckor. Hela skolan, från förskoleklass upp till årskurs nio, skulle arbeta 

temainriktad under några veckor. Vid frågan om vad hållbar utveckling innebar för henne och 

hur hon förklarar det för sina elever kom hon återigen in på uttrycket klimatsmart:  

Klimatsmart. Hur ska vi ta hand om vår jord eeh…framöver och man ska liksom ha, man ska ju 

fortsätta utveckla samhället och världen men utveckla så att man är rädd om naturen och alla våra 

resurser. Klimatsmart! Så vi…ja hållbar utveckling, hur ska vi ta hand om vår planet? Vår jord, på 

bästa sättet? Och allt vi gör, gör ju avtryck på jorden, så vi pratar om fotavtryck. Vi gör ju spår på 
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våran jord som blir som fotavtryck, så vi ska jobba med fotavtryck. Och så började vi prata lite om 

eeh…att allt vi gör påverkar ju någon annan, så pratar vi lite om… nedskräpning, vi tittar ut genom 

fönstret: det här är vår jord och natur, och så börjar vi prata lite om att löven faller ju ner, tas hand 

om insekterna och maskarna och bryts ner så blir det näring. Till det här trädet eller till nya växter 

och så går det här runt som i ett kretslopp. Men om vi lämnar, vad är det vi lämnar i naturen? Om vi 

lämnar en massa andra saker, andra material, metall, plast, bryts ju inte ner på samma sätt. Utan det 

byggs ju bara på och blir mer och mer. Så började vi! 

Eleverna får i samband med temaveckorna titta på filmer om miljö och hållbar utveckling. 

Filmerna kommer bland annat från UR, Nationalencyklopedin och andra internetsidor. 

Marianne betonade vikten av att det förmedlas ett hopp till eleverna, att det går att vända den 

negativa åverkan vi gör på naturen genom att vi förändrar vårt beteende och våra vanor. 

   På frågan om hon arbetar ämnesövergripande med hållbar utveckling svarade Marianne att 

hon gör det emellanåt och oftast i samband med temadagar. När hon arbetar med en 

ämnesövergripande undervisning om hållbar utveckling inkluderas SO, NO och matematik. I 

ämnet geografi diskuteras olika länders förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling. Inom 

matematiken kan det handla om att räkna ut hur mycket pengar man får om man pantar ett visst 

antal burkar och olika flaskor, vilka har olika pengavärden. Det kan även handla om att göra 

enkla diagram över hur mycket mat eleverna har slängt eller inte under en veckas tid under 

lunchen, där hjälper kökspersonalen till att föra statistik som de sedan tillsammans går igenom 

med eleverna. Materialet som vårens temaveckor utgick ifrån var Världsnaturfondens och i det 

ingår NO-relaterad text och fakta, vilket kommer att redogöras för senare.  

   Marianne ansåg att Lgr 11 och Skolverkets hemsida inte är tydliga med vad som förväntas 

gälla i en undervisning för hållbar utveckling. Lektionstips och dylikt saknas till årskurs 1–3 

på Skolverkets hemsida men finns för andra årskurser. Det behöver förbättras och tydliggöras 

menade hon. Trots det anser hon att en ämnesövergripande undervisning är lättare för en lärare 

i årskurs 1–3 då man oftast undervisar i alla ämnen själv, och kan planera den som man vill, 

jämfört med en högstadielärare.  

 

7.4 Resultat av undervisningsmaterial 

7.4.1 Marias undervisningsmaterial 

Maria hade svårt att redogöra för något undervisningsmaterial gällande hållbar utveckling då 

hon inte använde sig av det. Hon pratade om en internetsida som heter utbudet.se och om en 

talande groda som pratade om energi. Ingen information eller klarhet i vilken film det kunde 
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röra sig om framkom, trots flera sökningar på hemsidan. Hemsidan tillhandahåller gratis 

undervisningsmaterial till skolor och kan skickas efter fraktfritt. 

7.4.2 Bengts undervisningsmaterial 

Bengt visade två läroböcker i vilka det står om hållbar utveckling, den ena var en NO-bok 

(Boken om NO. 1–3 av Hans Persson 2013) och den andra en SO-bok (Boken om SO. 1–3 av 

Annica Hedin och Elisabeth Ivansson 2013). Båda böckerna kan användas tillsammans för en 

ämnesövergripande undervisning med tillhörande diskussions- och instuderingsfrågor. Hedin 

och Ivansson (2013) beskriver i ett kapitel hur människan är beroende av naturens välmående 

enligt följande: 

Tänk så många vi är som lever på samma jordklot! Vi är flera miljarder människor. Här finns apor 

och igelkottar och små myror. Här finns träd och blommor. Alla är en del av naturen. Vi människor 

använder det som finns i naturen på många sätt. Vi får mat från djur och växter. Vi bygger hus och 

möbler av träd. Vi behöver rent vatten att dricka och ren luft att andas. Därför är det viktigt att vi tar 

hand om naturen. Vi får inte förstöra den. Vi ska dela rättvist på det som naturen ger. Det kallas för 

hållbar utveckling (Hedin & Ivansson 2013, s. 42–45). 

Därefter ger författarna handfasta tips på vad man kan göra för att ta hand om naturen. Bland 

annat ges förslaget att sätta upp en skylt på sin brevlåda där man tackar nej till reklam. I en 

faktaruta står det att trehundra papperstidningar är lika med ett träd. Efter det tipsas det om att 

dricka kranvatten istället för att köpa flaskvatten, på så sätt blir det mindre utsläpp från 

fabrikerna som gör flaskorna och de lastbilar som kör ut dem till affärerna. Vidare står det att 

man inte ska ta mer mat än man orkar äta upp för att minska svinnet, köpa begagnade saker för 

att spara på pengar och naturen, gå eller cykla för att minska avgasutsläppet från bilar i luften 

(Hedin & Ivansson 2013, s. 43). Därefter kommer ett kapitel om sopor och vad man kan göra 

för att minska det så kallade sopberget:  

En del saker som vi slänger innehåller gift. Giftet läcker ut i naturen. Det är bättre att vi tar hand om 

våra sopor. De kan ofta användas till nya saker. En glasflaska kan tvättas och användas igen. 

Tidningar kan bli nya tidningar eller toapapper. Mycket av det som inte kan bli nya saker kan istället 

brännas. Värmen från elden kan användas till att värma upp hus. Plast kan användas till nya 

plastsaker. En dinosaurie av plast blir en diskborste (Hedin & Ivansson 2013, s. 44–45).  

Kapitlet avslutas med en diskussionsfråga där det frågas vad begreppet återvinna kan betyda 

och att det låter som att man vinner något (Hedin & Ivansson 2013, s. 45).  

   Ett arbetsblad tillhörande kapitlet finns i en annan bok skriven av Annica Hedin, Elisabeth 

Ivansson, Marie Kiovsky och Linda Engvall (2014). En uppgift handlar om att utifrån fem olika 
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påståenden kryssa för de tre som handlar om hållbar utveckling, det vill säga stämmer:  ”Vi 

behöver inte naturen. Vi ska ta hand om naturen. Vi ska dela rättvist på naturen. Förstör naturen. 

Vi behöver rent vatten.” (2014, s. 22). En annan uppgift handlar om att fylla i rätt ord i meningar 

där ett ord har utelämnats. Ett exempel är ”Drick kranvatten inte flaskvatten från affären.” 

(Hedin m.fl. 2014, s. 22). 

   Persson (2013) tar i sin lärobok upp vikten av rent vatten och ren luft. Han beskriver vattnets 

kretslopp med hjälp av bilder och korta meningar och ger tips på hur man med hjälp av en 

glasburk, ett lock, hett vatten och isbitar kan göra ett kretslopp i miniatyr: 

1. Häll i 1 dl kokhett vatten i burken. 2. Lägg locket upp- och nervänt på toppen av burken. 3. Lägg 

isbitar på locket. /…/ Vad tror du kommer hända med isen i locket? Hur kommer det att se ut på 

insidan av burken? Hur kommer det att se ut på undersidan av locket? (Persson 2013, s. 33). 

Därefter berättar Persson (2013) om vattnets väg till kranen, hur det kom dit och vart det tar 

vägen. Han beskriver hur kranvattnet i Sverige oftast kommer från någon sjö, hur det renas i 

ett vattenverk, kommer upp i kranen, spolas ned i avlopp, når ett avloppsreningsverk och släpps 

ut i havet eller någon sjö igen. Författaren betonar även vikten av att vi renar det smutsiga 

vattnet innan det släpps ut: ”Men först måste det smutsiga vattnet bli rent. Annars skulle allt 

liv dö där vattnet släpps ut, och tänk vad det skulle lukta.” (Persson 2013, s. 43). 

   Efter det fortsätter författaren att förklara hur livsviktig luften är för allt levande och att 

avgaser från bilar och skorstensrök från fabriker kan förorena luften: 

Luften är livsviktig. Vi andas och då hamnar luften i våra lungor. En sak som är jättebra med luften 

är att den innehåller syre! Vi människor och alla andra djur behöver syre för att leva. Tyvärr gör 

avgaser /…/ att luften blir förorenad. Avgaserna försvinner inte ut i rymden. Det vi släpper ut i luften 

stannar kvar på jorden. Allt som lever på jorden mår bättre av ren luft (Persson 2013, s. 48–49). 

Bengt (läraren) använder sig även av material från olika organisationers hemsidor och från 

olika tv-program, till exempel UR. Han använder mycket material från Håll Sverige Rent 

(www.hsr.se), till exempel sagan Rädda havet med hajen Kaj (2016) skriven av Ann-Christin 

Björnfot. I den finns det anvisningar till pedagogen om hur materialet är tänkt att användas. 

Anvisningarna till pedagogen består av fem punkter; första punkten uppmanar pedagogen att 

titta på en film, Strömmar av plast, där man får en överblick av problemen en marin 

nedskräpning orsakar. Filmen finns i en bifogad länk från YouTube och man ska helst titta på 

den tillsammans med sina lärarkollegor. Den andra punktens uppmaning handlar om att 

pedagogen ska läsa igenom sagan och därefter, som tredje punkt, diskutera tillsammans med 

kollegor om vad man kan själv göra för att minska nedskräpningen i havet. Den fjärde 

http://www.hsr.se/
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rekommenderar pedagogen att fundera på hur man kan samtala och diskutera om sagan med 

barnen. I den femte punkten står det att man ska läsa sagan tillsammans med barnen och ”prata 

om innehållet, utforska, förklarar och fånga upp barnens tankar och idéer.” (Björnfot 2016, s. 

3).  

   I materialet riktat till pedagogen finns det fakta om hur situationen ser ut idag i våra hav 

globalt, var skräpet kommer ifrån och vilka skador de medför samt förslag på man kan göra åt 

problemet, bland annat öka elevers medvetenhet. Materialet har en egen rubrik som handlar 

om pedagogens förhållningssätt, där man hänvisar till forskning som menar att barn är 

medvetna om olika miljöproblem, exempelvis nedskräpning och klimatförändringar (Björnfot 

2016, s. 4–5). Forskningskälla saknas men i samma text hänvisar man återigen till den och 

menar att ”barn ofta saknar förståelse för orsakerna och framför allt för lösningarna. Samma 

forskning pekar även på att medvetenhet i sig inte är tillräckligt för att driva en förändring – 

om inte denna kan omvandlas till konkreta handlingar.” (Björnfot 2016, s. 5). Senare i 

anvisningarna till pedagogen belyser man att samtalet om sagan måste utstråla framtidstro och 

ett positivt budskap till barnen vilken ska vara att det finns lösningar på den negativa 

utvecklingen. Pedagogen ska se till att främja barnens förståelse för de förändring de själva kan 

vara med att skapa och att ”vi alla kan bidra genom förändrade livsmönster, attityder och 

beteendeförändringar.” (Björnfot 2016, s. 5). 

   Sagan om hajen Kaj handlar om en liten pigghaj och hans vänner som ger sig ut på ett äventyr 

där de ska rädda storspiggen Sammis bror som blivit tillfångatagen av en marulk. Under deras 

färd stöter de på en mängd saker som inte ska finnas i havet, bland annat får de rädda en val 

som fastnat i ett nät några fiskare har tappat. Vännerna hittar även en rostig cykel, plastpåsar, 

däck, burkar, glasflaskor och papper. De pratar om varför människorna skräpar ner i deras hav 

och hur viktigt det är för deras hälsa att havet är rent från skräp. Sammi blir hungrig och är 

precis i färd med att äta plankton när en av vännerna stoppar henne. Det visar sig att det hon 

trodde var plankton i själva verket var små, små plastbitar. Det ges i texten en förklaring till 

varför det finns så små plastbitar i vattnet:  

-Människorna kastar plasten och så går den sönder i mindre och mindre bitar. Ibland tror djuren att 

det är plankton och äter dem, men då får de magen full av plast och blir sjuka. - Men varför kastar 

människorna plasten i vattnet? undrade Sammi förbryllat. - De slänger plasten uppe på land och så 

blåser plasten ut i vattnet. De kanske inte orkar slänga sin plastpåse eller vad det nu är, i en soptunna 

eller lämna in den till återvinningen, svarade Kräftis (Björnfot 2016, s. 10). 

Undervisningsmaterialet avslutas med ytterligare en del riktad till pedagogen med förslag på 

diskussionsfrågor kopplade till sagan. Exempel på frågor som kan ställas till barnen är hur 



33 
 

skräpet har hamnat i havet, om det går att städa vattnet, vad som inte ska finnas i hav och sjöar, 

om barnen själva sett något som inte ska finnas där och vad man kan göra för att undvika att 

skräp hamnar i vattnet. En ordlista med svåra ord som kan behöva förklaras för eleverna finns 

med, bland annat spökgarn, gälar och plankton (Björnfot 2016, s. 14). 

   Bengt har även ett arbetsmaterial om plast som han brukar arbeta med, det är oklart varifrån 

det kommer men handlar om hur man kan återvinna plast och vilka nya föremål som kan göras 

av den återvunna plasten. Materialet innehåller fakta om hur plast tillverkas av råvaran olja och 

hur man måste borra långt ner i berggrunden för att komma åt den. Det förklaras också i 

faktatexten att vi förbrukar mer olja än naturen hinner tillverka ny. Vilka plastprodukter man 

kan tillverka återges även det i faktatexten med exempel på olika egenskaper som plast har, 

exempelvis att det är vattentätt. I sista delen av undervisningsmaterialet får man reda på vikten 

av att plast återvinns och att det inte kan komposteras i jorden. En kort förklaring ges om hur 

de återvunna plastföremålen hackas sönder i en plastkvarn, tvättas och smälts ned till 

plasttabletter. Plasttabletterna används sedan för att tillverka nya plastföremål utan att använda 

ny olja. 

7.4.3 Anitas undervisningsmaterial 

Majoriteten av det undervisningsmaterial Anita visade var för årskurs 4 och kommer därför 

inte redogöras för. Hon hade också använt samma läroböcker i SO och NO som Bengt, vilka 

redogjordes för tidigare. Anita visade även en serietidning som hon hade använt sig av när 

eleverna gick i årskurs 1–2. Tidningen heter Bamse och skräptjuven (2008) och är gjord i 

samarbete med Bamseredaktionen, Egmont Kärnan AB, och Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen. Materialet är gratis för skolor och finns att beställa på de bådas hemsidor. 

På insidan av omslaget står det information om vilka skyldigheter och ansvar olika företag och 

konsumenter har:  

De företag som tillverkar förpackningar eller tidningar, ska se till att dessa ska kunna lämnas till 

återvinning. Det är det lag på. /…/ Så bidra till en bättre miljö, både för dig själv och för framtiden. 

Hjälp till genom att sortera förpackningar och tidningar hemma, och sedan bära dem till din 

återvinningsstation (Susanne Adolfsson, Lisbeth Wremby & Charlotta Borelius 2008, s. 2). 

På samma sida ser man Skalman sitta i en skottkärra, i pratbubblan står: 

I stället för att kasta bort en använd förpackning eller tidning kan man återvinna den. Då tas 

materialet till vara och blir till nya produkter. Glas, metall, plast, och papper går att använda många 

gånger (Susanne Adolfsson, Lisbeth Wremby & Charlotta Borelius 2008, s. 2). 
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Berättelsen i serietidningen handlar om hur alla sopor, förutom matavfall, plötsligt försvinner 

från allas soptunnor i Bamses stad. Efter lite detektivarbete hittar Bamse och lille Skutt vem 

den skyldige är. Det visar sig vara Skalman som har uppfunnit en manick som återvinner allas 

gamla sopor, exempelvis burkar, plast, förpackningar och glas. Av de återvunna soporna skapas 

nya saker i Skalmans manick, bland annat blir gamla plastburkar nya blomkrukor. Alla i staden 

blir glada över alla nya saker som manicken kan göra av deras sopor. Fakta om återvinning vävs 

in i berättelsen. Skalmans manick heter recirkulationsobjektssökare och han förklarar vad den 

gör:  ”Den letar upp sådant som går att återvinna. Jag har uppfunnit en återvinnings-maskin.” 

När Bamse och lille Skutt undrar varför förklarar Skalman: ”För att hushålla med naturens 

resurser och eliminera risken för förorening i närmiljön.” (Susanne Adolfsson, Lisbeth Wremby 

& Charlotta Borelius 2008, s. 11).  

   Därefter följer en annan kort berättelse faktaspäckad med förklaringar på vinsten med att 

återvinna, vad en återvinningsstation är, vilka sopor som kan återvinnas var och vad ett 

kretslopp är. I slutet av berättelsen får läsaren reda på vad som händer med vanligt 

hushållsavfall, exempelvis matrester. Avfallet tas om hand och skickas till en 

förbränningsanläggning där det blir till el eller värme. Efter berättelserna följer en del uppgifter 

för barnen att lösa, till exempel ska de svara på 1-, X-, 2-frågor. Exempel på frågor är var man 

ska kasta använda kuvert och vad som händer med förpackningar man lämnar till återvinning. 

Längst ned på sidan finns de rätta svaren på frågorna (Susanne Adolfsson, Lisbeth Wremby & 

Charlotta Borelius (red.) 2008, s. 19).  

   Under intervjun berättade Anita att hon hämtar det mesta undervisningsmaterialet från olika 

internetsidor, bland annat Håll Sverige Rents hemsida, Naturskyddsföreningens hemsida och 

Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida. Hon håller sig uppdaterad via nyhetssändningar och 

tv-program som UR.  

7.4.4 Mariannes undervisningsmaterial 

Som tidigare nämnts hade skolan temaveckor om miljön när intervjun genomfördes. 

Temaveckorna hade fått namnet Klimatsmart och skulle bland annat beröra de ekologiska 

fotavtryck människor gör på naturen. Marianne hade tillsammans med sina lärarkollegor tagit 

fram ett arbetshäfte som de skulle arbeta utifrån. Arbetshäftet utgick från en folder lärarna hade 

skrivit ut från Världsnaturfondens (WWF) hemsida. Foldern heter Ekologiska fotavtryck: vår 

påverkan på planeten (2013) och innehåller fakta, tips och diskussionsfrågor. 

   I arbetshäftet, framtaget av Marianne och hennes lärarkollegor, varvas fakta med 

diskussionsfrågor och tips på vad man kan göra för miljön och för att minska de ekologiska 
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fotavtrycken. På framsidan av arbetshäftet frågas vad man kan göra för miljön och varför. Nästa 

sida handlar om klimatet och varför det har förändrats, bland annat beskrivs hur 

medeltemperaturen på jorden har ökat på grund av ökat koldioxidutsläpp. Under en rubrik 

kallad mina egna utsläpp står det att varje person i Sverige släpper ut nästan 6 ton koldioxid 

per år följt av en lista över vad som släpper ut mest koldioxid, exempelvis står det att transporter 

står för 32% av det totala koldioxidutsläppet. Därefter ställs frågan om det är en omöjlighet att 

minska koldioxidutsläppet till 2 ton per person och år. Svaret är nej i texten följt av flera tips 

på vad man kan göra, till exempel sänka värmen inomhus, åka buss eller tåg istället för bil och 

köpa närproducerad mat.  

   Senare i arbetsbladet finns texter om vilka produkter man bör använda när man städar och 

tvättar samt vilka symboler man ska titta efter när man handlar rengöringsprodukter. En ny 

diskussionsfråga ställs om varför man ska förändra sina vanor och inköp av 

rengöringsprodukter. Längre ned på sidan står det att om man sänker tvättemperaturen från 60 

till 40 grader och enbart tvättar två maskiner tvätt i veckan minskas koldioxidutsläppet med 

100 kg per år. På samma sätt går man igenom matvanor, inköp av mat, mängden 

koldioxidutsläpp som mattransporter och produktionen avger, tips på vad man ska handla och 

svar på varför man ska tänka på miljön när man handlar och lagar mat. 

   På sista sidan av arbetsbladet finns diskussionsfrågor som eleverna kan arbeta med i grupp 

och avslutningsvis diskutera i helklass. Den första frågan handlar om skolan och hur eleverna 

kan tänka miljövänligt i skolan. Den andra diskussionsfrågan handlar om hur man kan tänka 

miljövänligt i arbetet. Därtill kommer frågor om vilka transportmedel som är mest 

miljövänliga, vilken uppvärmning som är bäst för miljön-bergvärme, biobränsle, vattenkraft, 

kärnkraft etc. och hur man kan sporta klimatsmart-jogga, orientera, spela ishockey etc. 

Slutligen uppmanas eleverna att tillsammans skriva en klimatsmart ordlista. 

   I inledningen till foldern från Världsnaturfonden ges en förklaring till vad som menas med 

ett ekologiskt fotavtryck:  

Vårt ekologiska fotavtryck handlar om hur stor plats vi tar på jorden, alltså hur mycket natur vi 

lägger beslag på med vår konsumtion. Vi konsumerar mer än någonsin och det tar stora naturresurser 

i anspråk (WWF 2013, s. 2). 

Vidare i foldern beskrivs hur rika människor skövlar hos fattiga genom att använda de fattiga 

ländernas naturresurser och att de rikas ekologiska fotavtryck är så stort att naturen inte hinner 

att återhämta och förnya sig. Därefter kan man läsa att vår påverkan på planeten kan minskas 

genom att vi slänger mindre, återanvänder mer, väljer miljömärkta produkter och kräver att 

politiker gör det enklare för alla att konsumera hållbart (WWF 2013, s. 2).  
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   Längre fram i texten står det att biffen, bilen och bostaden är de så kallade basbehov som gör 

det största ekologiska fotavtrycket, närmare sjuttio procent. Foldern beskriver vad vi kan 

förbättra:  

Bara genom att äta mer vegetariskt, minska sitt bilåkande och sänka energiförbrukningen i sin 

bostad, så kan man faktiskt krympa sitt totala ekologiska fotavtryck med en tredjedel. /…/ Hur vi 

påverkar vår värld styrs av våra dagliga handlingar och val. /…/ När du står vid busshållplatsen eller 

sitter på cykeln istället för att sitta i bilkön så har du redan gjort ett val som minskar påverkan på vår 

miljö (WWF 2013, s. 4). 

På liknande sätt redogör foldern för olika avtryck människor har gjort på jorden, bland 

annat hur havets resurser har minskat och börjar på olika håll i världen faktiskt ta slut på 

grund av överfiske och nedskräpning. En lösning är att stänga av vissa områden i havet 

och förbjuda fiske, då ger man bestånden en chans att återhämta sig (WWF 2013, s. 5). 

   Marianne menade att mycket av folderns innehåll riktar sig till äldre elever och skulle 

därför inte användas i någon större utsträckning i hennes undervisning. Hon hade 

tillsammans med sina lärarkollegor plockat ut delar av folderns innehåll som kunde 

anpassas till elever i årskurs 2 vilket beskrevs i det arbetsblad som de hade tagit fram. 

 

7.5 Analys 

Under följande rubrik kommer studiens resultat analyseras utifrån tidigare redovisade 

teoretiska utgångspunkter och begrepp. Därtill kommer resultatet analyseras utifrån de 

refererade delarna från Lgr 11 som kan kopplas till en undervisning om hållbar utveckling. 

 

7.5.1 Maria 

Maria redovisade inte något undervisningsmaterial och var också den som upplevde själv att 

hon inte undervisade om hållbar utveckling och upplevde att begreppet var luddigt. Men Marias 

citerade intervjusvar på begreppet hållbar utveckling påminner en del om den definition av 

begreppet som tillkom i och med Brundtlandrapporten, vilken redogjordes för på sida 8. Det 

pekar ändå på en viss kännedom om hållbar utveckling.  

   Även om Maria själv hävdade ett ointresse hade hon många tankar gällande miljöfrågor. Hon 

förde ibland diskussioner med eleverna beträffande miljöfrågor, sopsortering samt gjorde 

jämförelser med andra länders miljöproblem. Den sortens samtal med eleverna resulterade i 

givande diskussioner ansåg hon. De diskussionerna kan kopplas till Lgr 11 där det bland annat 

står att eleverna genom ett miljöperspektiv ska få tillfälle och möjlighet att utveckla ett 



37 
 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor, framförallt för den miljö 

de själva kan vara med och påverka (Skolverket 2016a, s. 9). En utvecklingsprocess kan startas 

i och med att eleverna ges möjlighet att delta i diskussioner samt förvärva ny kunskap genom 

att få exempel från olika länder och sin egen närmiljö. Den kan i sin tur kopplas till Deweys 

beskrivning av deliberativa samtal där eleverna får delge sina tankar och lyssna på andras (Säljö 

2011, s. 173–174). 

   Det finns vissa svårigheter att tala om en pluralistisk undervisningstradition då beskrivningen 

av undervisningen klart talade om vad som anses rätt eller fel gällande miljöfrågor på ett 

värderande vis varvat med fakta. Det påminner mer om den normerande 

miljöundervisningstradition Sandell, Öhman och Östman (2003, s. 136–137) beskriver. 

   Maria berättade om en temadag där återvinning var huvudsyftet och beskrev hur eleverna 

hade tagit med sig saker hemifrån, värderat varandras föremål och fått bönor som valuta. Med 

bönorna kunde de köpa någon annans sak. Temadagen kan kopplas till Deweys syn på en 

demokratisk och ämnesintegrerad undervisning, eftersom eleverna tillsammans och i samtal 

med varandra sätter ett värde på olika föremål. Temadagen berörde ämnet SO men även 

matematik (Hartman 2012, s. 301–310). 

7.5.2 Bengt   

I Bengts beskrivning av hållbar utveckling som han ger sina elever kan en normerande 

miljöundervisningstradition urskiljas. Ett exempel är hur han i den första citerade delen från 

intervjun betonar ett eget ansvar, man ska tänka på att ta hand om och vara snäll mot miljön. I 

det andra citerade stycket förklarar han vad man kan bidra med för att hjälpa miljön och tar 

upp exempel som källsortering, återvinning, energiåtervinning och hur man beter sig hemma. 

Det finns alltså ett rätt sätt och en rätt värdering att eftersträva. I undervisningen varvas fakta 

med förslag på hur eleverna ska utveckla miljövänliga värderingar enligt tidigare beskrivning 

av en normerande miljöundervisning av Sandell, Öhman och Östman (2003, s. 136–137). 

   I sin undervisning arbetade han tidvis ämnesintegrerat, särskilt inom SO och NO men även 

teknik, vilket framkommer i hans intervjusvar. Läroböckerna och arbetsboken han visade; 

Boken om SO. 1–3, Boken om SO. 1–3, Arbetsbok 1 och Boken om NO. 1–3, ger förutsättningar 

till en ämnesövergripande undervisning om hållbar utveckling då den berör samma fenomen 

utifrån olika perspektiv och ämnesområde. Därmed kan en undervisning utifrån läroböckerna 

ses ur ett variationsteoretiskt perspektiv liknande den Helldén m.fl. beskriver (2010, s. 23–27, 

183 & 216). Ett exempel är hur det i SO-boken står att allt levande är beroende av rent vatten, 

vi inte ska slösa med det och se till att inga gifter kommer ut i vattnet. Därefter beskrivs det i 
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NO-boken återigen hur viktigt rent vatten är. Där beskrivs vattnets kretslopp och hur man kan 

bygga ett eget kretslopp i miniatyr. Sedan beskrivs vattnets väg till kranen, ner i avlopp, 

avloppsreningsverk och ut i havet eller sjön där vikten av rent vatten återigen betonas. 

   Böckerna har även en ämnesövergripande karaktär liknande den Dewey beskrev och ansåg 

var viktig i en undervisning. Han menade att en sådan var att föredra då elevers världsbild inte 

är ämnesindelad (Hartman 2012, s. 301–310). Arbetsboken och båda böckerna pekar på och 

utgår från en normativ undervisningstradition då det i böckerna framhävs vilka 

miljövärderingar som är önskvärda. Människor ska anpassa sig efter naturen och vårda den 

(Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 103–105 & 135–136). Exempel på det är hur det i Hedin 

och Ivanssons (2013) bok beskrivs hur människan är beroende av naturens välmående där rent 

vatten, giftfri natur, ren luft och en minskning av matsvinn samt sopberg är livsnödvändiga. 

Tillsammans med fakta och konkreta tips får eleverna veta vilka möjligheter de har att förändra 

sitt beteende och på så sätt medverka till en friskare planet. Därefter avslutas kapitlet med en 

diskussionsfråga om begreppet återvinna vilket skulle kunna peka på en mer pluralistisk 

tradition om elevers röster får göras hörda utan att deras olika uppfattningar avfärdas (Sandell, 

Öhman & Östman 2003, s. 137–138).  I arbetsbladet av Hedin m.fl. (2014, s. 22) kan en 

faktabaserad undervisningstradition urskiljas då eleverna utifrån den fakta de har erhållit 

förväntas kunna ta ställning och kryssa för påståenden som är rätt angående hållbar utveckling. 

Det motsvarar beskrivningen av traditionen som Sandell, Öhman & Östman (2003, s. 134–135) 

återger där det förväntas att elever ska ta ställning och fatta egna beslut baserad på en förmodad 

objektivt förmedlad faktakunskap.  

   När Bengt använder sig av sagan Rädda havet med hajen Kaj och därefter sitt arbetsmaterial 

om plast i sin undervisning visar han återigen prov på en ämnesövergripande undervisning. 

Först får eleverna veta vad djuren i havet mår dåligt av, bland annat plastbitar, sedan får de 

information om hur plast tillverkas och kan återvinnas. Därmed har ämnen som biologi, teknik 

och kemi inkluderats i undervisningen. Den kan även ses ur ett variationsteoretiskt perspektiv 

då ämnet plast behandlas utifrån olika ämnen och med hjälp av både fakta och en sagoberättelse 

(Helldén m.fl. 2010, s. 23–27, 183 & 216). 

   En normerande tradition kan urskiljas i materialet då man med sagans hjälp vill skapa ett 

starkt miljöengagemang med stöd av fakta och förslag på förändringar vilka ska påverka 

elevers värderingar i miljöfrågor (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 135–137). 

   Ibland tangeras en pluralistisk undervisning då eleverna uppmuntras till många diskussioner 

i undervisningen och materialet, där det inte framgår om det finns något rätt eller fel 

resonemang. Arbetsbladet om plast kan dock peka på en faktabaserad undervisning, enligt 
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Sandell, Öhman och Östmans (2003, s. 134–135) beskrivning, då texten är objektiv och 

faktabaserad utan att någon tydlig värdering förmedlas. 

7.5.3 Anita 

I Anitas undervisning berörs både den ekologiska men även den ekonomiska dimensionen av 

hållbar utveckling och hon uppmuntrar barnen till diskussioner, vilket framkom i hennes 

intervjusvar. Det motsvarar den demokratiska undervisning som Dewey ansåg var viktig, enligt 

Hartman (2012, s. 301–310) och Säljö (2011, s. 173–174). 

   Mycket av hennes undervisning pekar mot en pluralistisk undervisningstradition, enligt 

Lundegård (2007, s. 91–92) och Öhmans (2009, s. 7–8) beskrivning, då hon låter många röster, 

tankar och perspektiv göras hörda utan att påpeka ett rätt eller fel. Ibland har dock 

undervisningen en mer normerande karaktär vilken påminner om Sandell, Öhman och Östmans 

(2003, s. 136–137) beskrivning, speciellt när det betonas att det finns en miljövärdering vi alla 

måste anamma för att jordens resurser inte ska ta slut, vilket framkommer i hennes intervjusvar 

om vad begreppet hållbar utveckling innebär.  

   I det citerade intervjusvaret angående Anitas undervisning framkommer det i slutet att hon 

inte bara pratar om hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv, den ekonomiska 

dimensionen berörs också då hon pratar vad befolkningen i olika länder gör för att få tillgångar 

och mat. Även en social dimension kan urskiljas i slutet av citatet när fördelning och fattigdom 

berörs vilket kan ses ur dimensionens rättviseperspektiv. Anitas sätt att förklara hållbar 

utveckling utifrån de olika dimensionerna liknar Sandell, Öhman och Östmans (2003, s. 55–

68) förklaringar. Hennes beskrivning pekar också på en pluralistisk undervisningstradition då 

hon beaktar olika länders förmåga att arbeta med hållbar utveckling och lyfter fram dessa i 

undervisningen. I sin beskrivning låter hon sina elever förstå att vissa val som vi eventuellt inte 

skulle ta måste människor i andra länder göra för att överleva. Därmed belyser hon hållbar 

utveckling ur både ett natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv enligt Sandell, Öhman och 

Östmans (2003, s. 137–138) beskrivning av en pluralistisk tradition. Det menar Öhman (2009, 

s. 7–8) är den tradition som främst kan kopplas till skolans demokratiska uppdrag där elever 

uppmuntras att tänka kritiskt och inta ett demokratiskt förhållningssätt. Att tänka kritiskt, inta 

ett demokratiskt förhållningssätt och kunna resonera i tre led är förmågor Anita bedömer 

eleverna efter när de börjar i årskurs 4. Det framkommer i det sista citerade stycket från 

intervjun där hon pratar om ekosystemtjänster och bin. Där påpekar hon återigen att det handlar 

mycket om vad elever säger i diskussioner om hållbar utveckling, vilket i sin tur också kan ses 

ur en pluralistisk tradition som beskrivs här ovan.  
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   De böckerna för årskurs 1–3 i NO och SO som Anita presenterade visade sig vara desamma 

som Bengt redovisade och har redan analyserats. I Bamsetidningen hon visade kan man spåra 

en normativ undervisningstradition enligt Sandell, Öhman och Östmans (2003, s. 136–137) 

beskrivning där fakta och tips på åtgärder förmedlas och en miljövänlig värdering är det 

önskvärda resultatet. Redan på insidan av omslaget får man information om vilka skyldigheter 

vi alla har till att bidra till en bättre miljö, både för de som lever nu och i framtiden. Berättelsen 

är utformad enligt ovanstående beskrivning av en normerande miljöundervisningstradition och 

avslutas med frågor där de rätta samt miljövänliga svaren finns på slutet av sidan, vilka återigen 

pekar på en normerande tradition. 

7.5.4 Marianne 

Marianne berättade hur hon förklarar begreppet hållbar utveckling för eleverna. Förklaringen 

påminner om den som tillkom i Brundtlandkommissionens rapport och finns återgiven på sidan 

8. Hon belyser hur vi ska ta hand om vår jord för att den ska hålla i framtiden, vilka fotavtryck 

vi gör som kan påverka naturens olika kretslopp vid exempelvis nedskräpning.     

   Den miljöundervisningstradition som tydligast visar sig i Mariannes beskrivning av sin 

undervisning samt det redovisade undervisningsmaterialet är den normerande traditionen 

(Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 136–137). Det är påtagligt i undervisningsmaterialet hon 

skulle använda under temaperioden. Där varvas fakta om koldioxidens effekter på jorden med 

avsnitt som berättar hur man kan förändra sina vanor för att minska på det ekologiska 

fotavtrycket och minska klimatförändringarna samt ökningen av jordens medeltemperatur. 

Flera bestämda handlingsmönster återges som kan vara till fördel för jorden samt korrekta 

värderingar vilka eleverna förväntas anamma. Under intervjun berättade hon hur viktigt det är 

att förmedla hopp till barnen, att det går att vända på en negativ trend genom förändrade vanor. 

Det är en av fördelarna med en normerande tradition skriver Öhman (2009, s. 6) och menar att 

ett starkt miljöengagemang leder till en miljövänlig attityd, vilket förmodligen är vad Marianne 

och hennes kollegor vill uppnå med temaperioden. Det är även ett av skolans uppdrag som 

beskrivs i Lgr 11 och återgavs i studiens inledning: ”Genom ett miljöperspektiv får de 

möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka /…/” (Skolverket 

2016a, s. 9). 

   Marianne berättade att det under temaperioden förekommer mycket ämnesövergripande 

undervisning. Hon berör olika länders förutsättning att arbeta med hållbar utveckling, för 

diagram över skolans matsvinn och pratar om olika ekologiska fotavtryck människor skapar. 
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Därmed har undervisningen inkluderat både NO, SO och matematik vilket liknar Deweys 

beskrivning av en ämnesintegrerad undervisning (Hartman 2012, s. 301–310). 

8 Sammanfattning och slutdiskussion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärare undervisar om hållbar utveckling inom den 

ekologiska dimensionen och om det sker en ämnesövergripande undervisning. Uppsatsens 

andra syfte var att undersöka om lärarnas beskrivning av sin undervisning samt val av 

undervisningsmaterial kunde kopplas till någon specifik undervisningstradition. Detta sista och 

avslutande kapitel är indelat i tre delar. I den första delen besvarar jag uppsatsens syfte och 

frågeställningar genom att sammanfatta min studie och dess resultat samt analys. Därefter följer 

en diskussion och slutsats. I sista delen presenteras förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Sammanfattning 

Studien handlar om undervisning om hållbar utveckling inom den ekologiska dimensionen. 

Olika rapporter och forskningsresultat menar att undervisning för hållbar utveckling är ett 

eftersatt ämne. Anledningarna är många, Wickenberg och Leo (2013) menar att olika 

omformuleringar i skollagen och i läroplaner har bidragit till en förvirring gällande hur en 

sådan undervisning ska gå till. Därtill framgår det i en rapport från Naturskyddsföreningen 

(2014) att det inte finns tillräckliga förutsättningar i skolorna att uppnå läroplanens mål om 

undervisning för hållbar utveckling och få kommuner avsätter pengar till att 

kompetensutveckla lärare. I olika forskningsresultat framkommer det att miljöundervisningen 

har minskat, bland annat på grund av lärarnas tidsbrist, hög arbetsbelastning och krav på att 

fokus främst läggs på kärnämnen som svenska (norska) och matematik (Öhman 2006, Syse 

2010 & Bursjöö 2014). 

   Olika miljökonferenser som ägde rum mellan åren 1972–2002 medverkade till en etablering 

av begreppet hållbar utveckling där olika handlingsplaner gjorde gällande att undervisning för 

hållbar utveckling var en viktig prioritering (SOU 2004:104 & WWF 2010).  

   I Lgr 11 återkommer begreppet hållbar utveckling många gånger, bland annat ska elever ges 

möjlighet att få kunskap om samhällets funktioner och hur vårt sätt att leva kan anpassas för 

att hjälpa till att skapa en hållbar utveckling. Undervisningen ska ske ämnesövergripande och 

med ett demokratiskt arbetssätt där eleverna får inflytande (Skolverket 2016a, s. 8–9). 

   Eftersom de svårigheter som beskrivs i rapporter och forskning tycks medverka till en 

eftersatt undervisning för hållbar utveckling ville jag undersöka hur det ser ut på olika skolor. 
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Jag ville med hjälp av intervjuer undersöka om och hur fyra stycken lärare i årskurs 1–3 arbetar 

med hållbar utveckling i sin undervisning. Därtill ville jag undersöka vilket 

undervisningsmaterial lärare använder. 

   De teoretiska utgångspunkter som redovisats och tjänade som analysverktyg för studiens 

resultat var variationsteorin, Deweys syn på ämnesintegrerad undervisning samt de tre 

miljöundervisningstraditionerna; den faktabaserade, den normerande och den pluralistiska som 

även kallas undervisning om hållbar utveckling. 

  Här nedan följer en sammanfattning av mitt resultat och min analys samt de frågeställningar 

studien avsåg att besvara: 

• I vilka ämnen undervisar lärare om hållbar utveckling inom området miljö och ekologisk 

hållbarhet? Sker det ämnesövergripande? 

Lärarna i studien arbetar mestadels ämnesintegrerat inom NO och SO men även i matematik 

och teknik. Den ämnesövergripande undervisningen kan ses ur ett variationsteoretiskt 

perspektiv (Helldén m. fl. 2010, s. 23–27) samt pekar på en ämnesintegrerad undervisning 

enligt Deweys beskrivning (Hartman 2012, s. 301–310). Undervisningen om hållbar utveckling 

sker oftast inom de så kallade miljönära områdena. Två av de fyra intervjuade lärarna arbetar 

mestadels med hållbar utveckling när det är temadagar. Möjligtvis uppstår diskussioner vid 

andra tillfällen som då lärarna tar till vara på och uppmuntrar. Att arbeta ämnesövergripande 

resulterar i mycket extraarbete och majoriteten av lärarna uppgav tidsbrist som ett hinder. Tre 

av fyra lärare upplever Lgr 11 otydlig med vad som förväntas av dem i en sådan undervisning. 

De får inte heller någon direkt styrning från kommunen eller rektorerna. En annan orsak menar 

lärarna är bristen på läromedel och riktlinjer från Skolverket, det mesta materialet letar de själva 

upp på olika vis. 

• Vilket undervisningsmaterial väljer lärare att arbeta med? 

Förutom de två läroböckerna och arbetsboken, Boken om NO. 1–3, Boken om SO. 1–3 och 

Boken om SO. 1–3, Arbetsbok 1 som Bengt och Anita visade var det mesta materialet hämtat 

från olika organisationer och stiftelsers hemsidor, till exempel Håll Sverige Rent, Lektion.se, 

Pantamera.nu, Svenskt Näringsliv, Bamseredaktionen i samarbete med Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen (ftiab.se), Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Espresso för att 

nämna några. Anita visade en bok från Kungliga vetenskapsakademin men den var för äldre 

elever och därför har den inte analyserats. 
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• Inom vilka miljöundervisningstraditioner tillhör lärarnas undervisning och 

undervisningsmaterial? 

Lärarna arbetar mestadels efter en normerande miljöundervisningstradition. Två av lärarna, 

Bengt och Anita, undervisar även enligt en pluralistisk tradition då diskussioner uppmuntras 

och de belyser olika länders synsätt om hållbar utveckling, vilken påminner om Lundegårds 

(2007, s. 91–92) beskrivning av traditionen.  

   Undervisningsmaterialet är blandat, enbart en liten del följer en ren faktabaserad 

miljöundervisningstradition. Det mesta av undervisningsmaterialet tillhör en normerande 

tradition då fakta varvas med tips över vilka beteenden och vanor som kan förändras, vilka har 

en tydlig värderande karaktär. En annan liten del av det redovisade undervisningsmaterialet 

kan uppfattas tillhöra en pluralistisk tradition då man, som tidigare beskrivits, uppmuntrar 

elever att diskutera och belyser olika länders förutsättningar samt syn på arbete med hållbar 

utveckling (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 134–138).  

 

8.2 Diskussion och slutsats 

Resultaten som har framkommit i studien stämmer överens med tidigare redovisad forskning. 

I de redovisade forskningsresultaten nämns en förvirring kring begreppet hållbar utveckling 

och hur en undervisning om densamma kan eller ska gå till. Därtill nämner lärarna i tidigare 

forskning att tidsbrist är en bidragande orsak till att det inte sker någon ämnesövergripande 

undervisning för hållbar utveckling.  

   De intervjuade lärarna i min studie uttrycker främst en oklar styrning från kommuner, 

rektorer och i Lgr 11 samt tidsbrist som bidragande orsaker till att det sker få 

ämnesövergripande undervisningstillfällen om hållbar utveckling. Tre av de fyra intervjuade 

lärarna i min studie berättade att det inte ingick någon kurs i undervisning om hållbar 

utveckling i deras lärarutbildning. De har inte gått någon kompetensutvecklande utbildning 

senare. Anita är den enda av lärarna som har deltagit i kompetensutvecklande kurser om hållbar 

utveckling på eget initiativ. Hon är också den som tydligast i intervjuerna av lärarna framhåller 

att det inte är svårt med en ämnesövergripande undervisning eller känner svårigheter att 

förklara begreppet. Kan det vara så att det är just en kompetensutveckling som är den avgörande 

faktorn om huruvida lärare kommer undervisa om hållbar utveckling? Är det då de får de 

verktyg de behöver för att kunna planera och utföra en undervisning för hållbar utveckling?  

   Två av lärarna, Bengt och Anita, arbetar återkommande med hållbar utveckling i sin 

undervisning. I de ämnen där undervisningen framträder tydligast är i NO och SO men ibland 
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även i matematik och teknik. Båda lärarna arbetar ämnesövergripande och varierat på ett sätt 

som både påminner om beskrivningen av variationsteorin, enligt Helldén m.fl. (2010), samt 

Deweys syn på en demokratisk och ämnesövergripande undervisning enligt Säljö (2011) och 

Hartman (2012).  

   Som redan nämnts har den forskning jag presenterat gjorts med fyra års mellanrum, år 2006, 

2010 och 2014. Nästan samma tidsperiod, det vill säga år 2005 till 2014, döps till dekaden för 

lärande för hållbar utveckling av FN, vilken beskrivs av WWF (2010). I den står bland annat 

att utbildningen ska verka för en demokratisk, ämnesövergripande och tvärvetenskaplig 

undervisning för hållbar utveckling. Samtidigt sker det olika förändringar i skollagen och 

läroplanen, vilket jag beskrev i min inledning. Det framkommer bland annat i Wickenberg och 

Leos (2013) forskningsrapport att alla omformuleringar och ändringar av skollagen och 

läroplanen har bidragit till en förvirring bland rektorer och lärare angående hur undervisningen 

för hållbar utveckling ska gå till. Det vittnar även tre av de fyra intervjuade lärarna om i min 

studie. Med andra ord verkar det som om man ännu inte har lyckats implementera den 

ämnesövergripande undervisning för hållbar utveckling som beskrivits i olika internationella 

konferenser.  

   Lärarna i min studie menar, som tidigare nämnts, att det saknas tydliga riktlinjer från 

skolledning, Skolverket och Lgr 11. Trots det försöker de planera och undervisa om hållbar 

utveckling med hjälp av undervisningsmaterial de oftast letar upp utanför skolans läroböcker, 

exempelvis olika organisationers hemsidor. Det är viktigt att i sammanhanget belysa det faktum 

att det saknas någon kontroll, av exempelvis Skolverket, på det undervisningsmaterial lärarna 

använder. Ett exempel är de anvisningar som är riktade till pedagogen gällande Håll Sverige 

Rents saga Rädda Havet med hajen Kaj (2016), där hänvisas till forskning men det 

framkommer inte av vem eller när den är utförd. Frågan är varför forskningskälla saknas. Vems 

ansvarar för materialets tillförlitlighet? Anita nämner under intervjun vikten av att lära eleverna 

att vara källkritiska men vem ser till att lärarna är källkritiska till det material de letar upp på 

internet? Hur kan man lita på läromedlen? Bakom allt material finns en eller flera författare, 

det gäller både material från internet och olika förlag som säljer läromedel, där alla kan ha en 

egen agenda och möjligtvis svårigheter att vara objektiva. Det kanske behövs en kontrollinstans 

vars uppgift är att granska skolmaterial kritiskt? 

   Ingen av de lärarna jag intervjuade berättade om någon utomhuspedagogik gällande 

undervisning om hållbar utveckling. Möjligtvis kanske den skedde i samband med de så kallade 

skräpplockardagarna som anordnas av Håll Sverige Rent och skolor frivilligt kan anmäla sig 

att delta i. Det kan kopplas till Syses (2010) avhandling, vilken jag redogjorde för på sidan 18, 
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där det framgår att barn och ungdomars tid som de spenderar i naturen har avtagit. 

Utomhuspedagogik kan knytas till Lgr 11, som jag återger på sidan 9, där det står att ett av 

skolans mål är alla elever ska visa ”respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i 

ett vidare perspektiv.” (Skolverket 2016a, s.12). Helldén (2013, s.16) hänvisar även han till Lgr 

11 och menar att skolan har ett ansvar för att alla elever ska ha kännedom om förutsättningar 

för en god miljö och förståelse för grundläggande ekologiska samband. 

   Det går inte att generalisera mitt resultat av studien och ska heller inte ses som ett svar på hur 

alla lärare planerar och undervisar om hållbar utveckling. Ej heller kan det 

undervisningsmaterial som lärarna i min studie har visat representera vad andra lärare i Sverige 

väljer att arbeta med. Min ambition var att belysa hur några lärare undervisar, om det sker 

ämnesövergripande, vilket material de använder och vilka miljöundervisningstraditioner 

undervisning samt material tillhör. Detta för att undersöka om det skedde över huvud taget med 

tanke på brist på tid, material och riktlinjer som tidigare rapporter och forskning har redovisat. 

Resultatet visar att lärarna i min studie undervisar om hållbar utveckling, vilket jag anser är 

glädjande. 

    

8.3 Vidare forskning 

En lärare i min studie, Maria, berättade att hon upplever ett minskat samhällsengagemang 

gällande miljöfrågor och även så i skolan. Samma tendens framgår både i Öhmans (2006) och 

i Syses (2010) avhandlingar. I Bursjöös (2014) avhandling menar dock de intervjuade lärarna 

att hållbar utveckling förekommer i samhällsdebatterna och framhålls som viktigare än 

någonsin. Återigen nämns tidsbrist och framförallt en förvirring över ändringar i läroplanen 

som orsaker till att undervisning om hållbar utveckling bortprioriteras. Något som alla lärare i 

min studie också vittnar om. Det skulle därför vara intressant att göra samma studie igen om 

fyra år och undersöka om det har skett någon förändring i undervisningen för hållbar utveckling 

och synen på densamma. Därtill skulle det vara intressant att undersöka om det har skett någon 

förändring i utbudet gällande skolors undervisningsmaterial om hållbar utveckling för årskurs 

1–3. 

   En djupare studie över det undervisningsmaterial lärare använder i sin undervisning om 

hållbar utveckling utifrån ett källkritiskt perspektiv är även det ett förslag på vidare forskning. 

Bland annat vore det intressant att undersöka olika intresseorganisationers ståndpunkter och se 

hur dessa kan spåras i det undervisningsmaterial de tillhandahåller lärare angående hållbar 

utveckling.  
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10 Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1: Mail till lärare 

 

Hej,  

 

Jag heter Jeanette Molin Haag och läser på grundlärarutbildningen med inriktning mot 

förskoleklass samt årskurs 1 - 3. 

Jag i inledningsfasen med att påbörja min C-uppsats och har bestämt mig för att skriva 

om undervisning om hållbar utveckling, med speciellt fokus på den ekologiska dimensionen. 

Eftersom ämnet i sig inte är ett skolämne, utan oftast beskrivs som ett bildningsämne och ska 

finnas med i all pedagogisk verksamhet, vill jag undersöka hur lärare väljer att undervisa om 

just hållbar utveckling. Jag vill därför intervjua olika lärare i årskurs 1–3 för att ta reda på i 

vilka ämnen de väljer att undervisa om hållbar utveckling samt vilket undervisningsmaterial 

lärare använder sig av.  

 

Min fråga är om jag kan få intervjua dig som arbetar i årskurs 1–3? Ett separat mail med 

intervjufrågor kommer i så fall skickas ut några dagar innan intervjutillfället. Tiden för 

intervjun beräknas till 45 – 60 minuter. Intervjun bör göras under vecka 10, 11 och 12, d.v.s. 

från och med onsdag den 8/3 till och med fredag den 24/3. Det går även bra andra veckor än 

de angivna, men i första hand är det vecka 10, 11 och 12 som är önskvärt. 

 

Det vore oerhört hjälpsamt om du skulle vilja ställa upp på en intervju. 

 

Tack på förhand, 

Vänliga hälsningar 

Jeanette Molin Haag 

Lärarstudent på Södertörns Högskola 

Grundlärarutbildning med inriktning mot F-3 
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10.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

1. När tog du din lärarexamen? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur länge har du arbetat på skolan du är anställd just nu?  

4. Ingick undervisning om hållbar utveckling i din lärarutbildning? 

5. Vad innebär begreppet hållbar utveckling för dig? 

6. Hur skulle du förklara begreppet hållbar utveckling för dina elever? 

7. Vad innebär det att undervisa om hållbar utveckling inom den ekologiska dimensionen 

för dig? 

8. I vilka ämnen brukar du undervisa om hållbar utveckling? 

9. Vilket undervisningsmaterial, d.v.s. hemsidor, läroböcker, tv-program etc., använder du 

dig av i din undervisning om hållbar utveckling? 

10. På skolverkets hemsida och i Läroplanen står det att undervisning om hållbar utveckling 

ska ske ämnesövergripande. Är det lätt eller svårt? Vilka möjligheter och hinder finns 

det? 

11. Kan du ge ett exempel på en sådan ämnesövergripande undervisning kan se ut? 

12. Hållbar utveckling är ett återkommande begrepp i Lgr 11, tycker du att det framgår 

tydligt vad som förväntas av dig som lärare gällande undervisning om hållbar utveckling? 

13. Slutligen, har du fått gå några fortbildningskurser i undervisning om hållbar utveckling? 

 


