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Allt levande på jorden är beroende av de tillgångar som erhålls av naturens olika 

ekosystem. På senare tid har dock människans påverkan på miljön och naturen fått stora 

konsekvenser som utsätter livet på jorden för fara. Mot denna bakgrund har ett intresse 

utvecklats för hur lärare bedriver undervisning om hållbar utveckling i syfte att utbilda 

samhällsmedborgare som besitter handlingsberedskap och konsekvenstänkande. Syftet 

med studien är därför att undersöka och analysera hur lärare undervisar ämnesövergripande 

om hållbar utveckling i NO och teknik i årskurs 4-6, samt vilken inställning lärare har till 

vikten av att behandla hållbar utveckling i dessa åldrar. De forskningsfrågor som används 

handlar om hur undervisningen organiseras, hur den bedrivs med fokus på de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför samt hur lärarna beskriver att elever mottar undervisning om 

hållbar utveckling. För att uppnå syftet används en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer med åtta lärare i Sävsjö kommun. Materialet analyseras med 

hjälp av metoden kvalitativ innehållsanalys. Genom att använda grundtankar ur det 

sociokulturella perspektivet och gestaltad didaktik möjliggörs ett djup i materialanalysen. 

Resultatet visar att lärarna i studien anser att hållbar utveckling är ett viktigt ämnesinnehåll 

i årskurs 4-6. Vidare framhävs att lärarna är medvetna om lärandemiljöns betydelse för 

inlärning och konkreta exempel ges på hur samtliga lärare arbetar ämnesövergripande om 

hållbar utveckling i NO och teknik. Lärarna uttrycker att det finns eventuella hinder för 

ämnesövergripande arbete med hållbar utveckling, men samtidigt är de fördelar som räknas 

upp övervägande i förhållande till antalet hinder. I beskrivningen av hur elever uppfattar 

undervisning om hållbar utveckling visar resultatet att de flesta är medvetna och 

engagerade. Slutsatsen är att ämnesövergripande arbete är positivt för elevers utvecklande 

av helhetsförståelse för hållbar utveckling. 
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Life on earth is depending on the assets received from different ecosystems. Lately, the 

human impact on the environment and nature has resulted in enormous consequences that 

imply danger to life on earth. Due to this fact, an interest evolved towards how education 

for sustainable development conducts with the aim to educate citizens to take action and 

think about the consequences of their choices. The aim of this study is therefore to 

investigate and analyse how teachers teach sustainable development interdisciplinary in 

science and technology in grades 4-6 and how important it is according to the teachers. 

The research questions that are being used is about how education is organized, how it is 

conducted with focus on the didactic questions what, how and why and how students 

receive education for sustainable development according to the teachers. To achieve the 

aim of the study it is carried through by a qualitative method in form of semi-structured 

interviews with eight teachers in the county of Sävsjö in Sweden. The material is analysed 

through qualitative content analysis. By using fundamental ideas from the sociocultural 

perspective on learning and didactics in terms of concretized teaching and learning a wider 

analysis is enabled. The result indicates that the teachers in the study think that education 

for sustainable development is important in grades 4-6. Furthermore, it is highlighted that 

the teachers are conscious about the importance of different learning environments and 

concrete examples of how all teachers work interdisciplinary with sustainable development 

in science and technology is presented. The teachers express that there are some eventual 

problems with teaching sustainable development interdisciplinary, however the positive 

aspects that are mentioned is predominant in relation to the problems. The description of 

how students receive education for sustainable development is mostly positive since they 

are conscious and dedicated. The conclusion is that interdisciplinary teaching is positive 

in developing students holistic understanding of sustainable development.  
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1. Inledning 

Det hot som klimatförändringar utgör är på flera sätt orsakade av människan. Vår påverkan 

på klimatet är den största faktorn till den globala uppvärmning som skett sedan mitten på 

1900-talet. Mätningar som gjordes mellan 1880 och 2012 visar en temperaturstigning på 

0,85°C på jordklotets yta (Allen, et. al., 2018). Trots att det handlar om mindre än 1°C har 

det fått oerhörda konsekvenser för livet på jorden. Det har resulterat i bland annat extrema 

väderförhållanden, såsom torka och översvämningar samt en minskning av biologisk 

mångfald. Över hela planeten innebär detta att ekosystem svävar i fara (Allen, et. al., 2018). 

Den globala biologiska mångfalden gällande populationen av ryggradsdjurs har minskat 

med 60 % från år 1970 till 2014 (WWF, 2018a). Trots detta fortsätter människan att leva 

på resurser som inte finns. Redan 1970 förbrukade människan mer än vad som kan erhållas 

från en planet. Idag visar forskning att människan i genomsnitt lever som om vi hade 1,7 

jordklot, och för svenskar är genomsnittet så högt som 4 jordklot. I klimatdebatter hörs 

ofta argumentet att Sverige är ett litet land och att det inte spelar någon roll vad vi gör. 

Studier visar dock att Sverige är placerat på 14:e plats på listan över storleken på länders 

ekologiska fotavtryck (WWF, 2018b), vilket enligt mig ifrågasätter argumentet. För att 

vårt ekologiska fotavtryck ska minska krävs det att vi börjar ändra vår livsstil. Vi behöver 

bland annat sluta använda fossila bränslen, minska matsvinnet och tänka på hur vi 

konsumerar (WWF, 2018b).  

Ovanstående vetskap indikerar på vikten av ett utbildat medborgarskap för att möjliggöra 

de förändringar som krävs för en hållbar framtid. Utbildning är avgörande både för ett 

lands möjligheter att utveckla och uppnå hållbarhetsmål (McKneown, 2002). Därmed kan 

lärare kan ha stort inflytande i utvecklandet av våra framtida vuxna medborgares 

handlingsberedskap. Av föregående anledning syftar denna studie till att undersöka hur 

lärare undervisar om hållbar utveckling ämnesövergripande i de naturorienterande ämnena 

[NO] och teknik i årskurs 4-6, samt vilken inställning lärare har till vikten av att behandla 

hållbar utveckling i dessa åldrar. Ämnesövergripande arbete förespråkas för att elever ska 

utveckla ett holistiskt tänkande (Karaarslan och Teksöz, 2016), därför är det intressant att 

undersöka hur ett sådant arbete bedrivs i praktiken. Studien är kvalitativ och grundas på 

semistrukturerade intervjuer med åtta lärare i Sävsjö kommun. Avgränsningar i form av att 

endast fokusera på ovan nämnda ämnen i årskurs 4-6 samt att begränsa antalet informanter 

gjordes för att kunna dra slutsatser utifrån empirin som på ett teoretiskt plan är 

generaliserbara.  
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras en förklaring av begreppet hållbar utveckling. Därefter 

redogörs för hur ämnesinnehållet finns representerat i de svenska styrdokumenten och 

vilka vetenskapliga teorier som är relevanta i denna studie. Efter det framhålls olika 

relevanta aspekter kopplade till lärares kunskap om hållbar utveckling och konkreta 

exempel på hur undervisning kan organiseras och bedrivas presenteras. 

2.1 Begreppet hållbar utveckling 

I dagens samhälle är hållbar utveckling ett begrepp som används flitigt av människor runt 

om i världen. Begreppet tillkom dock i Förenta Nationernas [FN:s] agenda så sent som 

1972 i Stockholm under deras första internationella miljökonferens (Förenta Nationerna, 

u.å.). Därefter fortsatte diskussionerna om hållbar utveckling vilket under 1980-talet 

mynnade ut i att FN beslutade att miljöfrågor behövde granskas på ett djupare plan för att 

möjliggöra en hållbar utveckling. Då tillsattes Brundtlandkommissionen vilka utgav en 

rapport år 1987, Our Common Future, även kallad Brundtlandrapporten. Detta ses som ett 

internationellt genombrott i arbetet för hållbar utveckling (SOU, 2004; WCED, 1987). I 

rapporten definierades begreppet som ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (SOU, 2004, s. 32; WCED, 1987). Efter ovanstående startskott 

för FN:s arbete med hållbar utveckling har flera betydelsefulla händelser ägt rum som 

gynnat arbetet och idag är hållbar utveckling en otroligt viktig och central del för hela FN-

systemet (Förenta Nationerna, u.å.). En viktig milstolpe för hållbar utveckling är 

miljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992 där den omfattande handlingsplanen Agenda 21 

utformades (SOU, 2004). År 2015 är också relevant att belysa i samband med hållbar 

utveckling eftersom det var under det året Agenda 2030 skapades. Den innehåller 17 mål 

som är indelade i 169 delmål vilka ska bidra till en hållbar utveckling inom såväl sociala, 

ekonomiska och miljömässiga områden. Målen syftar till att vara uppnådda år 2030 i alla 

världens länder (Förenta nationerna, 2019). Precis som definierades i Brundtlandrapporten 

handlar hållbar utveckling om ett kollektivt ansvar och solidaritet mellan såväl som inom 

generationer världen över. I dagens samhälle är länder nära kopplade till varandra och de 

utmaningar vi står mitt i gällande vår miljö måste hanteras genom ett samarbete på 

internationell nivå (SOU, 2004).  
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2.1.1 Tre dimensioner av hållbar utveckling 

Grunden i begreppet hållbar utveckling är en helhetssyn på människors och samhällets 

behov, förutsättningar och problem. Av denna anledning brukar begreppet delas upp i tre 

olika dimensioner, vilka måste samspela med varandra. Den ekonomiska dimensionen är 

viktig eftersom en god ekonomi möjliggör samhällsutveckling. Den sociala dimensionen 

innebär till exempel att när resurser, inflytande och makt fördelas på ett jämlikt och 

jämställt sätt upplever människor en känsla av trygghet. Det innebär att social utveckling 

både är ett resultat av och ett villkor för den ekonomiska utvecklingen. Den tredje 

dimensionen är kopplad till miljö och innebär att vi behöver värna om ekosystemtjänster 

och dess återhämtningsförmåga (SOU, 2004). Ekosystemtjänster är de produkter och 

tjänster som erhålls av naturen, exempelvis pollinering och rening av vatten 

(Naturvårdsverket, 2018). Detta är i sin tur är en förutsättning för en hållbar ekonomisk 

och social utveckling (SOU, 2004). De tre dimensionerna är lika viktiga, men vilket fokus 

man väljer att utgå från i begreppet kan variera mellan olika sammanhang. Eftersom 

miljödimensionen är en grundläggande förutsättning för de andra dimensionerna anses den 

vara en yttre gräns (ibid). En studie av Eilks (2015) visar att lärare ofta har en miljömässig 

förståelse för hållbar utveckling men att kunskap om de andra två dimensionerna saknas. 

Inom svensk skola finns dock några grundläggande karaktärsdrag för undervisning om 

hållbar utveckling i vilka det särskilt betonas att samtliga tre dimensioner ska behandlas 

på ett sätt som för dem samman, med fördel genom ämnesövergripande arbetssätt (SOU, 

2004). 

2.2 Svenska styrdokument 

Hållbar utveckling är ett begrepp som allt mer genomsyrar skolans dagliga verksamhet. I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] finns skrivet 

att ett av skolans uppdrag är att elever genom ett miljöperspektiv ska få lära sig om 

ansvarstagande för närmiljön samt erhålla en personlig attityd gentemot övergripande och 

globala frågor. Genom undervisning ska elever dessutom få se exempel på hur en hållbar 

livsstil kan se ut (Skolverket, 2018). I Lgr 11 finns sammanlagt 21 kursplaner, varav nio 

innefattar skrivningar om hållbar utveckling (Skolverket, 2018). Det är alltså närmare 

hälften av ämnena som på ett eller annat sätt ska innefatta ämnesinnehållet.  
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I syftestexten för ämnet biologi framkommer att biologikunskaper är av stor vikt för 

samhällsutvecklingen inom olika branscher, så som hälsa, naturbruk och miljö. Därtill 

anses kunskap om naturen och människan vara nödvändig för att man ska kunna bidra till 

en hållbar utveckling (Skolverket, 2018). I det centrala innehållet för ämnet biologi i 

årskurs 4-6 tydliggörs att undervisningen ska behandla människans beroende av naturen, 

men också påverkan på naturen och vilka konsekvenser det får för en hållbar utveckling. 

Exempel på ämnesinnehåll är ekosystemtjänster, däribland pollinering, nedbrytning samt 

vatten- och luftrening (ibid). Ämnet fysik beskrivs också som viktigt i syftestexten 

eftersom kunskaper om exempelvis energi och materia är grundläggande för en hållbar 

utveckling. I det centrala innehållet återkommer detta i form av att undervisningen ska 

beröra olika typer av energikällor och hur de påverkar miljön (ibid). I kursplanen för kemi 

är syftestexten liknande. Det står att kemikunskaper är viktiga för samhällets utveckling 

på olika sätt och att kunskap om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet är nödvändig 

för en hållbar utveckling. Även i det centrala innehållet finns skrivningar kopplade till 

hållbar utveckling, till exempel metoder för att förlänga hållbarheten på livsmedel (ibid). 

Teknikämnet är centralt i samband med hållbar utveckling eftersom tekniska lösningar 

alltid har varit viktiga för människans och samhällets utveckling. Tekniken behöver göras 

explicit för att möjliggöra en förståelse för dess roll i samhället och för miljön. Genom 

undervisning ska elever få möjlighet att utveckla förmågan att koppla olika tekniska 

lösningar till frågor som rör hållbar utveckling. I det centrala innehållet återfinns bland 

annat att undervisningen ska behandla olika teknikval och vad det för med sig för 

konsekvenser (ibid).  

I samtliga kunskapskrav för biologi, fysik, kemi och teknik är ett krav att elever kan 

samtala om och diskutera frågor som på ett eller annat sätt behandlar miljö och hållbar 

utveckling (Skolverket, 2018). Genom undervisning i ämnena ska elever 

sammanfattningsvis få verktyg för att kunna hantera valsituationer som rör hälsa, 

ekologisk hållbarhet, energi, teknik, miljö och samhälle (ibid). Samtliga av de här ämnena 

är således högst relevanta i undervisning om hållbar utveckling. 

2.3 Vetenskapliga teorier  

Det sociokulturella perspektivet på lärande används i denna studie av anledningen att det 

delvis är det perspektivet, tillsammans med den kognitiva teorin, som är grunden för de 

svenska styrdokumenten (Klapp, 2015). Inom det sociokulturella perspektivet ligger fokus 
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på språk och kommunikation (Nilholm, 2016). Det är en viktig faktor när det handlar om 

att förmedla kunskap kring hållbar utveckling till elever eftersom det centrala i 

undervisning om hållbar utveckling bland annat är konsekvenstänkande och 

handlingsberedskap (Björneloo, 2004). Detta kan lärare och elever gemensamt resonera 

kring genom att lärare möjliggör diskussioner om komplexa frågor och i det sammanhanget 

är kommunikationen avgörande. 

För att fördjupa materialanalysen används dessutom det didaktiska angreppssättet gestaltad 

didaktik. Det valet grundas på att de didaktiska frågorna vad, hur och varför ska stå i fokus 

i planering och genomförande av undervisning, vilket är intressant att ha i åtanke i 

förhållande till studiens syfte. Dessutom kan det sociokulturella perspektivet och det 

didaktiska angreppssättet på flera sätt liknas vid varandra eftersom det sociokulturella 

perspektivet behandlar didaktiska frågor. Skillnaden är att det didaktiska angreppssättet 

fokuserar på hur läraren ska hantera undervisningssituationer medan det sociokulturella 

perspektivet visar hur lärare faktiskt hanterar situationerna och den kommunikation som 

innefattas i dem (Nilholm, 2016). De didaktiska grundfrågorna används i såväl 

utformandet av intervjuguide och i materialanalysen, samtidigt som det sociokulturella 

perspektivet används på en mer övergripande och generell nivå i studien. 

2.4 Utbildning och dess effekt på hållbar utveckling 

Människans sociala, ekonomiska och politiska beslut angående exempelvis fattigdom, 

jordbruk och demokratisk utveckling har fått konsekvenser i form av ohållbarhet. Det är 

därmed inte tillräckligt att åtgärda problemen, utan vi behöver se hur de är 

sammankopplade med varandra för att därigenom utveckla nya värderingar kring 

hållbarhet. Det är i detta sammanhang som utbildning blir en essentiell del för att 

möjliggöra ett hållbart samhälle (Björneloo, 2004). Likväl som att hållbar utveckling är ett 

komplext fenomen är relationen mellan begreppet och utbildning också svår att definiera. 

Generellt sätt är utbildning väsentligt för att ett land ska utveckla och kunna uppnå 

hållbarhetsmål. Därtill kan utbildning bidra till en ökad tillväxt i länders 

jordbruksproduktion, minska befolkningsökningen, påskynda miljöskydd och öka 

människors levnadsstandard (McKneown, 2002). Det finns tre områden inom långsiktiga 

planer för hållbar utveckling som särskilt påverkas av utbildning (McKneown, 2002). För 

det första handlar det om implementering, alltså att förverkliga och genomföra hållbara 

val. Ett land som präglas av utbildade medborgare är viktigt för en hållbar utveckling. 
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Beroende på medborgarnas utbildningsnivå kan hållbara mål på nationell nivå antingen 

förstärkas eller begränsas. För det andra är beslutsfattande något som i hög grad påverkas 

av utbildning. Goda beslut som får effekt på människans välmående gällande sociala, 

ekonomiska och miljömässiga faktorer gynnas av att det är välutbildade medborgare som 

tar besluten. För det tredje är utbildning viktigt för vår livskvalitet genom att det ökar vår 

status i samhället, vilket ger goda förutsättningar för kommande generationers möjligheter 

till utbildning som därmed också får effekt på deras välmående (McKneown, 2002).  

Utbildning är alltså en förutsättning för hållbar utveckling. I samtal om utbildning för 

hållbar utveckling brukar samlingsbegreppet Education for Sustainable development 

[ESD] användas. Inom ESD tar man hänsyn till den lokala miljön, ekonomin och 

samhälleliga förhållanden (McKneown, 2002). Education for Sustainable development är 

tillsammans med Green Schools och eco-schools några exempel på hur undervisning med 

tonvikten på hållbar utveckling kan bedrivas internationellt. Samtliga av dessa är 

utformade efter handlingsplanen Agenda 21 i syftet att gynna utbildning för hållbar 

utveckling (Björneloo, 2007). En svensk motsvarighet till ovan nämnda 

utbildningsalternativ är Håll Sverige Rent och dess program Grön Flagg vilket kan 

användas i skolan för att arbeta med hållbarhet (Håll Sverige Rent, u.å.-b). 

Att lärare undervisar om hållbar utveckling och arbetar främjade för att elever ska lära sig 

att handla på ett hållbart sätt betyder inte nödvändigtvis att elever tar med sig kunskapen 

till sin fritid eller använder den senare i livet. Genom att föra etiska diskussioner om olika 

moraliska dilemman får elever lära sig olika sätt att resonera (Björneloo, 2007). 

Deltagandet i kommunikativa interaktioner med andra formar elevers moraliska tänkande 

och handlande och hjälper dem att skapa normer vilka kan användas för ett sunt, moraliskt 

handlande (Öhman, 2006). Förmågan att kunna göra etiska bedömningar och utveckla en 

moralisk handlingsberedskap förespråkas inom ESD (Öhman, 2006).  

2.5 Lärares förhållningssätt och kunskap om hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett svåröverskådligt fenomen och hur elever tillägnar sig kunskapen 

och får förståelse för området hänger nära ihop med hur lärare reflekterar över sin egen 

undervisning (Björneloo, 2004). Det innebär att läraren är en viktig faktor för hur elever 

uppfattar och tar emot undervisningen. Eilks (2015) redogör för ett par studier som gjortsi 

Tyskland där enkätundersökningar och intervjuer med lärarstudenter och erfarna lärare 
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genomfördes. Undersökningen gjordes för att undersöka deltagarnas kunskap om hållbar 

utveckling och ESD, deras idéer för implementering av ämnesinnehållet i klassrummet 

samt deras personliga inställningar till ESD. Vad studierna visar är att informanterna 

verkar sakna grundläggande kunskap kring hållbar utveckling (ibid). Ett exempel på den 

typen av kunskap är Brundtlandkommissionens definition att en hållbar utveckling är ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (SOU, 2004, s. 32). Studierna visar även att 

kunskapen lärarna hade baserades främst på vad som framställts i media, snarare än vad 

de lärt sig på universitetet. Miljödimensionen av begreppet hållbar utveckling stod alltid i 

centrum vilket gjorde att i princip inget fokus riktades mot de ekonomiska och sociala 

dimensionerna. Även om ESD var ett okänt begrepp för många fanns ändå en positiv 

attityd till tankesättet och inställningen mot integrering av hållbar utveckling i klassrummet 

var mycket positiv (Eilks, 2015). 

För att förstå problematiken kring klimatfrågor krävs tvärvetenskap där olika 

ämnesdiscipliner binds samman. I en ämnesövergripande undervisning behöver det finnas 

någon gemensam nämnare som binder de olika ämnena till varandra så att de kan betraktas 

som en helhet. I detta fall skulle det gemensamma kunna bestå av problem kopplat till 

hållbar utveckling. Om lärares kunskap är för snäv inom vissa ämnen kan det medföra en 

bristfällig förmåga att arbeta ämnesövergripande. En annan orsak till bristande 

ämnesövergripande arbete kan vara att lärarutbildningen har för strama strukturer som gör 

att de studerande inte erhåller tillräcklig kompetens (Sjøberg refererad i Björneloo, 2007). 

2.5.1 Organisering av undervisning om hållbar utveckling 

I undervisning om hållbar utveckling bör läraren organisera diskussioner kring vad elevers 

beteende får för konsekvenser för miljön samt vilka hållbara processer och åtgärder som 

görs lokalt. Det är av stor vikt att lära sig att förhandla, diskutera, lösa problem och 

tillvägagångssätt vid beslutsfattande. Det kan läras genom diskussioner som berör samtliga 

tre dimensioner av hållbar utveckling och etiska principer som berör människans 

ansvarstagande både på lokal och global nivå (Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2016). 

Undervisning om hållbar utveckling bör uppfylla tre kriterier; relevans, praktiskt arbete 

och normer. I praktiken innebär det att undervisningen ska återspegla de lokala 

samhällspremisserna och det aktivitetsbaserade lärandet som sker ska höra ihop med de 
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kompetenser som undervisningen syftar till att elever ska utveckla. Därtill ska elever få 

träna på att ta väl motiverade beslut som är relevanta i förhållande till säkerhet, 

livscykelanalyser och livskvalitet på både en holistisk och lokal nivå (Holbrook, 2009). 

För att göra detta är det intressant att fundera över hur undervisning om hållbar utveckling 

organiseras i praktiken. Lärare behöver ha kunskap kring olika undervisningsmetoder och 

organisera sin undervisning i lämpliga lärandemiljöer (Karaarslan & Teksöz, 2016). Det 

föregående krävs för att kunna utforma relevant undervisning som väcker nyfikenhet för 

de naturorienterande ämnena hos elever (Eilks, Sjöström & Hofstein, 2017).  

Eftersom det inte finns någon definitiv definition av vad meningsfullt lärande betyder 

behöver lärare skapa sig en egen förståelse och uppfattning av vad som kan betraktas som 

meningsfullt för den aktuella elevgruppen (Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2016). 

Därmed kan organisering av undervisning om hållbar utveckling ske på många olika sätt. 

Flera studier visar positiva effekter på elevers lärande då lärandemetoder såsom 

processbaserade instruktioner, problembaserat lärande och utomhusundervisning används 

(Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2016; Dale & Newman, 2005; Palmberg & Kuru, 2000; 

Jeronen, Jeronen & Raustia, 2009). Processbaserade instruktioner tränar elevers förmåga 

att självständigt lösa problem genom olika aktiviteter. Problembaserat lärande kan 

exempelvis innebära att elever först får arbeta självständigt med olika scenarion för att 

sedan diskutera och förfina sin kunskap i grupp. Genom att arbeta med problembaserat 

lärande och utomhusundervisning får elever erfara kontextberoende lärande i olika miljöer. 

Det är positivt då det tränar elevers förmåga att arbeta självständigt, engagemangsförmåga, 

kreativitet och flexibilitet. Genom grupparbeten kan elever dessutom träna sin förmåga att 

utveckla lärandet, handlingstagandet och att lära sig av och med varandra. Eftersom 

samhället ställer allt högre krav på förmågan att lösa komplexa problem, särskilt i 

förhållande till miljöfrågor, har lärare en viktig uppgift att lära elever att arbeta kollektivt 

(Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2016). 

2.5.2 Utomhuspedagogik  

Utomhuspedagogik framhävs i litteratur som positivt för elevers lärande (Björneloo, 2007; 

Higgins, 2009; Jegstad & Sinnes, 2015, m.fl.). Som beskrivits under rubriken 2.3 

Vetenskapliga teorier är det viktigt att elever utvecklar handlingsberedskap i samband med 

ämnesområdet hållbar utveckling. Utomhusundervisning innefattar ofta 

handlingsinriktade lärandeprocesser som genomförs på mer eller mindre strukturerade sätt. 
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Genom att arbeta utomhus får elever en helhetsupplevelse på ett annat sätt än vad som kan 

erhållas inom klassrummets fyra väggar samt en direkt upplevelse av olika fenomen som 

studeras (Björneloo, 2007). Utomhusundervisning används i relativt hög grad i 

förskoleverksamhet och de tidiga skolåren men har en tendens att användas mer sällan i 

grundskolans senare år. Anledningen till det kan vara att organisationen med kortare 

lektionstid och fler lärare till en elevgrupp gör att det uppstår svårigheter för ett 

ämnesövergripande arbete och utomhuspedagogik (ibid).  

Utomhuspedagogik kan bedrivas på olika sätt. Genom att arbeta med skolträdgårdar, vilket 

till exempel kan innebära odling av grönsaker, får elever träning i att kommunicera med 

varandra för att bilda ny kunskap. När elever är aktiva i samtal med varandra blir de 

dessutom uppmuntrade till att ställa frågor (Björneloo, 2007). Ett annat exempel är olika 

typer av exkursioner vilka kan vara viktiga och motiverande för elever förutsatt att de 

bedrivs på ett välplanerat och lämpligt sätt (Eilks, Sjöström & Hofstein, 2017). 

2.6 Undervisning om hållbar utveckling 

Genom undervisning om hållbar utveckling ska elever få möjlighet att utvecklas på ett 

sådant sätt att de kan göra medvetna val och erhålla en förståelse för att deras handlingar 

får konsekvenser för miljön (Björneloo, 2007; Higgins, 2009; Karaarslan & Teksöz, 2016, 

m.fl.). För att få full förståelse krävs att elever lär sig att se helheter, med andra ord att se 

hållbarhetsfrågor ur ett holistiskt perspektiv. När undervisningen sker på ett holistiskt sätt 

får elever möjligheter att förstå fenomen som helheter i stället för små enskilda delar. I 

detta sammanhang är det exempelvis av stor vikt att betrakta kemi, fysik och biologi som 

sammanflätade och inte som separata ämnen (Karaarslan & Teksöz, 2016). Ett holistiskt 

tänkande kan utvecklas hos elever om läraren utgår från närmiljön (Björneloo, 2007). Ett 

exempel kan vara att besöka en närliggande sjö och arbeta med olika faktorer kopplade till 

sjön, för att sedan föra resonemang kring globala frågor om överfiske och diskutera 

problemet i förhållande till den miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekten av hållbar 

utveckling. 

2.6.1 Biologi, kemi, fysik & teknik 

Som nämnts tidigare är samtliga av ämnena biologi, kemi, fysik och teknik kopplade till 

hållbar utveckling, såväl i ämnenas kursplaner som i verkliga livet. Inom biologi kan 
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undervisning om hållbar utveckling med fördel bedrivas utomhus som ett äventyr där 

elever får erfara olika fenomen och skapa en relation till naturen. I sådana sammanhang 

kan teoretisk kunskap kopplas till konkreta erfarenheter (Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 

2016). För att utveckla elevers förståelse för ekologiska sammanhang är ett 

tillvägagångssätt att besöka skogen. Den typen av utomhusundervisning möjliggör en 

förståelse för till exempel olika kretslopp. Utifrån det kan undervisning behandla både den 

miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling samt hur vi människor 

kan använda de naturresurser som skogen tillhandahåller utan att förstöra den (Björneloo, 

2007). 

Kemiundervisning bör organiseras så att läraren möjliggör diskussioner som kan kopplas 

till samtliga dimensioner av hållbar utveckling (Eilks, Sjöström & Hofstein, 2017). 

Eftersom mycket av det vi använder i vardagen är framställt på kemisk väg är det relevant 

att samtala kring vad detta kan få för effekter på lång sikt (Jegstad & Sinnes, 2015). 

Kemiämnet innefattar ett starkt fokus på systemtänkande, vilket är användbart både för att 

förstå vetenskapliga metoder och för att utveckla en holistisk förståelse för frågor kopplade 

till kemi. Systemtänkande anses vara en viktig komponent för hållbar utveckling (Jegstad 

& Sinnes, 2015). Kunskaper i ämnet fysik är relevant i förhållande till hållbar utveckling 

eftersom det i stort sett handlar om fyra huvudområden; energi, klimat, hälsa och miljö. I 

Agenda 2030 finns 17 mål för hållbar utveckling varav ett handlar om ”hållbar energi för 

alla”. För att lösa framtida energibehov är utbildning i fysik därmed absolut nödvändigt 

(Bursjöö, 2016). Därtill är vardagsnära frågor som handlar om miljö något som kan 

diskuteras, till exempel oro för klimatförändringar och UV-strålning (ibid). 

Inom teknikämnet kan arbete med hållbar utveckling bedrivas på olika sätt. Genom att 

arbeta elevcentrerat och ämnesövergripande möjliggörs att elever får en bredare förståelse 

för ämnesinnehållet då de exempelvis får en förståelse för samtliga dimensioner av hållbar 

utveckling (Leal Filho, Manolas & Pace, 2008). Att arbeta med återvunnet material på 

olika sätt är positivt då det kan gynna elevers förståelse för hur teknik är ett redskap för en 

hållbar utveckling (ibid). Samtliga av ämnena ska alltså innefatta hållbar utveckling genom 

olika perspektiv och med en sammankoppling av de tre dimensionerna, vilket för oss in på 

en beskrivning av hur ämnena kan samverka genom ämnesövergripande arbete. 
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2.6.2 Ämnesövergripande undervisning i NO och teknik 

Resultatet av litteraturstudien gjord av Johansson och Segerström (2018) visar att det är av 

stor betydelse vad och hur läraren undervisar. En diskussion kring detta förs av Björneloo 

(2007) som lyfter betydelsen av att inte enbart tänka i former av undervisningsmetoder 

utan även fundera på vilket innehåll det är som avses att elever ska utveckla kunskap kring. 

Det finns en fara i att börja tänka på undervisningsinnehåll som antingen absolut 

nödvändiga eller inte nödvändiga alls att diskutera och reflektera kring. Det är således 

viktigt att tänka på både innehåll och vilka metoder som är lämpliga i förhållande till ett 

visst innehåll. Förtydligas ska även att föregående gäller oavsett om arbete om hållbar 

utveckling förekommer dagligen eller som ett tidsbegränsat tema (Björneloo, 2007). 

Innehåll som brukar lyftas i undervisning om hållbar utveckling är bland annat fred och 

säkerhet, naturresurser, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning. Samtliga av 

föregående ämnesinnehåll är givetvis viktiga för att utveckla kunskap om hållbar 

utveckling, men det behöver finnas utrymme på lokal skolenhetsnivå att avgöra vilket 

innehåll som är väsentligt att prioritera. Därigenom kan undervisning belysa hur lokala 

bestämmelser samspelar i strävan om en hållbar utveckling (SOU, 2004). Hur det valda 

innehållet undervisas kan ske på olika sätt men ett centralt mål för undervisningen är att 

elever utvecklar handlingskompetens. Det innefattar att elever ska ha kunskap om hållbar 

utveckling och utveckla en vilja att leva hållbart. Av den anledningen är det viktigt att 

väcka ett engagemang hos elever så att de motiveras till att arbeta för hållbarhet både lokalt 

och globalt. I detta sammanhang är ämnesövergripande arbete mycket fördelaktigt (ibid). 

Elever behöver utveckla en genuin förståelse för att allt i världen hänger ihop. Genom att 

använda konkreta utgångspunkter för olika fenomen i undervisning kan elever först förstå 

det lokala för att sedan utveckla en vidare förståelse. Det är viktigt att väcka engagemang 

hos elever, vilket kan göras genom bland annat samtal och frågor i ämnesövergripande 

kontexter (Björneloo, 2007). Ämnesövergripande arbete kan exempelvis vara att anordna 

temaveckor med studiebesök för att sammankoppla vardagen, skolämnen och miljö. Elever 

kan etablera kontakter med ungdomar i andra delar av världen genom att ha brevvänner 

eller fadderbarn (Björneloo, 2004). Andra sätt att arbeta ämnesövergripande om hållbar 

utveckling i NO och teknik är rollspel och teater. Genom sådana övningar får elever träning 

i att se saker från andra perspektiv och acceptera olika åsikter (Björneloo, 2007).   
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Ämnesövergripande arbete är även fördelaktigt för att utveckla begreppsförståelse. För att 

exemplifiera komplexiteten i begreppsförståelse kan begreppet energi analyseras. Energi 

kan betyda en mängd olika saker beroende på i vilket sammanhang man talar om 

begreppet. Inom idrott och hälsa har begreppet en annan innebörd än vad det har inom 

hem- och konsumentkunskap, teknik eller fysik. För att underlätta lärares arbete finns det 

digitala stödmaterial att använda i undervisningen (Bursjöö, 2016). Ett exempel på det är 

Naturskyddsföreningens material Energifallet, vilket är tvärvetenskapligt inom både NO, 

teknik och flera andra ämnen (Naturskyddsföreningen, 2019). Även organisationen Håll 

Sverige Rent erbjuder en mängd olika verktyg och material för lärare på alla stadier som 

kan användas såväl som i planering av enskilda lektioner som temadagar (Håll Sverige 

Rent, u.å.-a).  

Klimatförändringar som sker på planeten är en av nutidens största utmaningar. Det för med 

sig att lärare behöver både pedagogiska verktyg och en egen utveckling i professionen för 

att kunna undervisa om klimatförändringar på ett bra sätt. Av denna anledning skapades år 

2018 the Office for Climate Education [OCE] i syfte att organisera ett starkt, internationellt 

och vetenskapligt samarbete för utbildning i det här ämnesområdet. Organisationen 

kommer under perioden 2018 till 2022 förse grundskollärare med kostnadsfria 

ämnesövergripande pedagogiska resurser såväl som professionell utbildning. Allt material 

är baserat på rapporter utgivna av organisationen Intergovernmental Panel on Climate 

Change [IPCC] (Office for Climate Education, u.å.). På organisationens hemsida finns 

bland annat en rapport speciellt designad för lärare som innehåller mängder med förslag 

på ämnesövergripande arbete om global uppvärmning (Office for Climate Education, 

2018). Den internationella organisationen World Wildlife Fund [WWF] lanserade år 2019 

en naturdokumentärserie i samarbete med Netflix som ger en fantastisk inblick i världens 

ekosystem samtidigt som den behandlar de hot som blivit verklighet på planeten till följd 

av klimatförändringar (WWF, 2019c). I samband med denna lansering startades även ett 

interaktivt utbildnings- och faktamaterial där flertalet pedagogiska resurser erbjuds 

kostnadsfritt som med fördel kan användas i ämnesövergripande arbete om hållbar 

utveckling (WWF, 2019b).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur lärare undervisar ämnesövergripande 

om hållbar utveckling i NO och teknik i årskurs 4-6, samt vilken inställning lärare har till 

vikten av att behandla hållbar utveckling i dessa åldrar, genom en kvalitativ empirisk 

undersökning på fyra skolor i Sävsjö kommun.  

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar tas i beaktande: 

o Vilken betydelse anser lärarna att undervisning om hållbar utveckling har? 

o På vilket sätt organiseras undervisning om hållbar utveckling? 

o Hur bedrivs undervisningen utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför? 

o Hur beskriver lärarna elevers uppfattning av undervisning om hållbar utveckling? 
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4. Metod och material 

Under denna rubrik presenteras urvalet och de kriterier som användes för att hitta lämpliga 

informanter. Därefter beskrivs den intervjuguide som ligger som grund för intervjuerna 

som resultatet vilar på och hur den insamlade empirin analyseras samt etiska 

överväganden, reliabilitet och validitet.  

4.1 Urval 

För att uppnå syftet med studien gjordes valet att använda ett målinriktat urval, vilket också 

är det vanligaste inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Begreppet definieras som ett 

sätt att välja informanter på ett strategiskt sätt, alltså att inte förlita sig på slumpen. Ett 

målinriktat urval valdes för att säkerställa att informanterna är relevanta för de frågor 

studien syftar att få svar på (Bryman, 2011). För att få bredd i empirin valde jag att rikta 

mig till åtta lärare som arbetar på fyra olika skolor inom Sävsjö kommun med 

förhoppningen att få syn på likheter och skillnader i arbetssätt inom ett begränsat 

geografiskt område.  

Det viktigaste kriteriet för de deltagande lärarna var att de är behöriga att undervisa i de 

naturorienterande ämnena och teknik i årskurs 4-6. Jag valde att enbart välja informanter 

inom en kommun eftersom jag sedan tidigare vet att skolorna skiljer sig, både i storlek och 

arbetssätt, samt för att jag har etablerade kontakter med samtliga lärare. Alla informanter 

som deltagit i studien är kvinnor. Lärarnas benämning i studien, hur länge de arbetat som 

legitimerade lärare samt vilka skolor de arbetar på finns beskrivet i tabell 1 nedan. Att 

endast studera lärare som arbetar i årskurs 4-6 är relevant då mycket av den forskning som 

finns publicerad riktar sig mot lägre eller högre årskurser (Johansson & Segerström, 2018).   

Tabell 1. Informanternas benämning i studien, antal år som verksamma lärare samt vilka skolor de arbetar på. 

Benämning År som legitimerad lärare Skola 

Lärare 1  22 Skola A 

Lärare 2  4,5 Skola A 

Lärare 3  1 Skola B 

Lärare 4  23 Skola B 

Lärare 5 21 Skola C 

Lärare 6  46 Skola C 

Lärare 7  26 Skola D 

Lärare 8  2 Skola D 
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4.2 Undersökningsmetod 

I denna studie användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med 

åtta olika lärare. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren använder 

sig utav en intervjuguide som utgör grunden för intervjun, se bilaga 1. Till skillnad från 

strukturerade intervjuer är de frågor som ställs mer allmänt formulerade och utifrån dessa 

kan intervjuaren välja att ställa uppföljningsfrågor för att få mer information om ett visst 

fenomen (Bryman, 2011). I intervjuerna användes olika slags frågor, exempelvis 

uppföljningsfrågor, preciserande frågor och indirekta frågor (ibid) med olika funktion i 

förhållande till studiens syfte. Valet av frågor grundas på ett intresse för både lärarnas 

personliga inställningar till hållbar utveckling samt hur de undervisar om det i praktiken. 

Intervjuerna genomfördes vid fysiska möten, med undantag för tre intervjuer som 

genomfördes via telefon. Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta 

materialanalysen. 

4.3 Metod för materialanalys 

I det första steget i materialanalysen lyssnades intervjuerna igenom ett flertal gånger och 

sedan transkriberades de delar som ansågs viktiga och relevanta i förhållande till syftet 

(Bryman, 2011). Därefter analyserades det insamlade materialet genom metoden kvalitativ 

innehållsanalys, se tabell 2. Med hjälp av denna metod kan resultatet presenteras som 

kategorier eller teman. En kategori innefattar vanligtvis olika saker, åsikter, attityder, 

upplevelser eller erfarenheter. Efter insamling av empiri bestämdes kategorier som 

användes för att urskilja delar i empirin som är lika varandra. Därefter jämfördes olika 

kategorier med varandra och delades in i mindre underkategorier. Eftersom den data som 

presenteras i resultatet av denna studie tillåter vidare tolkning kan kategoriseringen endast 

ses som ett steg i analysen. Kategorierna låg som grund för skapandet av teman i 

förhållande till studiens syfte. Temat är den röda tråd som håller samman kategorierna och 

därmed ger mening till syftet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). I mitt fall 

skapades temat med studiens syfte som grund och det är således det som är den röda tråden 

som löper genom samtliga delar av kategorier, underkategorier och koder. Dessutom 

användes som beskrivits under rubriken 2.3 Vetenskapliga teorier både det sociokulturella 

perspektivet och gestaltad didaktik för att kategorisera informanternas intervjusvar. Det 

valet gjordes för att de didaktiska frågorna vad, hur och varför ska vara i fokus både i 

planering och genomförande av undervisning. 
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Tabell 2. Kvalitativ innehållsanalys som ligger som grund för studiens resultat. 

Tema Ämnesövergripande undervisning om hållbar utveckling 

Kategori Lärares 

förhållningssätt 

Organisering Hur bedrivs undervisningen? Elevers 

uppfattningar 

Under-

kategori 

Vikten av 

hållbar 

utveckling 

i  

åk 4-6 

Ett 

komplext 

begrepp 

Lärande-

miljöns 

betydelse 

Studiebesök 

& 

exkursioner 

Didaktiska 

frågor 

Hinder Fördelar - 

Koder Lgr 11. 

Antal under-

visnings-

timmar. 

Kontinuerligt 

arbete eller ej. 

Egen åsikt. 

 

Arbete med 

begreppet. 

Arbete 

runt 

begreppet. 

 

Klassrummet. 

Använder / 

använder ej 

utomhus-

pedagogik. 

Hinder. 

 

Avfalls-

anläggning. 

Reningsverk. 

Ekomuseum. 

Temadag. 

Skogen. 

Plocka skräp. 

Återvinnings-

central. 

 

Vad? 

Hur? 

Varför? 

Inga. 

Utomhus-

pedagogik. 

Läromedel. 

Olika 

lärare. 

Medvetenhet. 

Olika 

perspektiv. 

Holistiskt 

tänkande. 

Bedömning. 

Tidseffektivt. 

Engagemang. 

Konkreta handlingar 

Oro. 

Förståelse. 

Egna erfarenheter. 

 

Tabell 2 visar den kvalitativa innehållsanalys som ligger som grund för studiens resultat. 

För att underlätta analysarbetet markerades de uttalanden som hamnade i samma kategori 

eller underkategori digitalt i olika färger. Färgmarkeringarna samt ovanstående tabell var 

till god hjälp vid arbetet med att urskilja likheter och skillnader mellan kategorier.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

I undersökning och författande av denna uppsats är validitet ett viktigt inslag i samtliga 

delar. Begreppet validitet kan förklaras på olika sätt, till exempel handlar det om hur 

trovärdiga resultaten är och hur överförbart resultatet är till andra sammanhang. Den 

externa validiteten anses särskilt central eftersom den används för att diskutera om 

resultaten som framkommer är generaliserbara eller ej. I samband med detta är de 

informanter som deltar i studien avgörande, vilket är en av anledningarna till att jag valt 

ett målinriktat urval (Bryman, 2011). 

Reliabilitet kan förklaras som tillförlitlighet. I det här sammanhanget riktas intresset mot 

ifall resultatet skulle bli detsamma om undersökningen genomfördes på nytt. Reliabilitet 

är ett begrepp som ofta används i kvantitativa undersökningar men som kan vara svårt att 

tillämpa i en kvalitativ undersökning med anledning av att en social miljö inte förblir exakt 
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densamma över tid (Bryman, 2011). Detta hör ihop med vad det sociokulturella 

perspektivet förespråkar, att lärande är situerat och kontextberoende (Nilholm, 2016). 

4.5 Etiska överväganden 

I intervjuer och författande av uppsats har grundläggande etiska överväganden tagits i 

beaktande. I Sverige finns vissa principer för forskning som jag haft i åtanke, däribland 

kravet på att delge informanterna information om att deltagandet är frivilligt samt 

nyttjandekravet som innebär att empirin endast används i syftet att besvara 

frågeställningarna i denna uppsats (Bryman, 2011). Enligt svensk lag ska deltagare i 

forskning få information om exempelvis vad forskningens syfte är, vilka metoder som 

kommer att användas samt att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst har rätt 

att avbryta deltagandet (SFS 2003:460, 16 §). Trots att denna lagskrivning inte är aktuell 

för arbeten inom högskoleutbildning (SFS 2003:460, 2 §) har jag gjort valet att ändå ha 

den i åtanke för att möjliggöra ett etiskt korrekt genomförande. Informanterna delgavs 

informationen genom en samtyckesblankett, se bilaga 2. 
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras den analyserade empirin för att ge svar på studiens syfte. 

Inledningsvis förklaras lärarnas inställning till vikten av undervisning om hållbar 

utveckling och komplexiteten i begreppet exemplifieras. Sedan förklaras betydelsen av 

lärandemiljön och exempel ges på hur lärare genomför studiebesök och exkursioner. 

Därefter synliggörs lärarnas ämnesövergripande arbete med koppling till de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför. Hinder och fördelar lyfts och slutligen ges exempel på hur 

lärarna beskriver att elever tar emot undervisning om hållbar utveckling.  

5.1 Vikten av arbete med hållbar utveckling 

Skrivningarna i kursplanerna för ämnena biologi, kemi, fysik och teknik är som tidigare 

nämnts relativt lika. Det uttryckte lärare 3 som att: ”det känns som att man kan behandla 

väldigt många kunskapskrav i ett och samma område”. I intervjuerna med de åtta lärarna 

ställdes frågan vilka av dessa ämnen som behandlar hållbar utveckling till största del i 

deras undervisning. Svaren varierade mellan samtliga ämnen. Fem informanter uttryckte 

att alla ämnen används i samband med hållbar utveckling. Lärare 1 menade dock att det 

framförallt behandlas i teknik och fysik, lärare 2 ansåg att tonvikten ligger på biologi och 

teknik och lärare 8 använde främst fysik i arbete om hållbar utveckling. Även i frågan om 

hur många undervisningstimmar ämnesinnehållet behandlas under ett läsår var svaren 

åtskilda. En lärare uppskattade att hållbar utveckling på ett eller annat sätt kommer till 

uttryck i undervisningen så ofta som en timme i veckan, en annan lärare svarade 30 minuter 

och två lärare uppskattade det till 15 minuter per vecka. En lärare arbetade med det 

uppskattningsvis sammanlagt 12,5 timmar på ett läsår och en annan svarade sex timmar på 

ett läsår. Två lärare tyckte att det var svårt att uppskatta och gav inget klart svar. 

Informanternas svar i min undersökning visar att samtliga anser att hållbar utveckling är 

ett viktigt ämnesinnehåll i årskurs 4-6, även att arbetet med det ter sig olika bland dem. 

Lärare 6 som har lång erfarenhet inom yrket tryckte på att hållbar utveckling inte bara är 

viktigt i årskurs 4-6 och menade att: ”Det är ju viktigt hela livet, om vi ska ha nån framtid 

så är det ju jätteviktigt att vi är rädda om naturen”. Sex lärare uttryckte på olika sätt vikten 

av att se det som en helhet i vardagen och försöker synliggöra för elever vad vi kan göra i 

vardagen för att tänka på miljön. Lärare 7 uttryckte bland annat:  
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Jag försöker nog se det som en helhet i det mesta eller så. Från det att vi tar frukt i 

matsalen och slänger skrutten på rätt ställe… till det mer teoretiska, som 

växthuseffekten och ekosystem och hela den biten. Hur allt hänger ihop. 

Lärare 2 beskrev att ett kontinuerligt arbete om hållbar utveckling inte förekommer i 

hennes klassrum, men menade samtidigt att ämnesövergripande arbete används vilket visas 

i följande citat:  

Till och från syns det. Det är inte så att det är nånting som vi håller levande tyvärr. Det 

blir periodvis när man går in på speciella områden. Men däremot så syns det i flera 

ämnen när man väl är inne på det. 

I intervjuerna framkom att sex av lärarna både arbetar explicit med vad begreppet innebär 

och arbetar runt begreppet. De beskrev att det är ett brett begrepp som man behöver hjälpa 

elever att få förståelse för. Att begreppet hållbar utveckling är ett svåröverskådligt fenomen 

uttrycktes av lärare 1 som i frågan om hon brukar förklara begreppet och/eller arbeta runt 

det inledde sitt svar med följande citat:  

Jag försöker alltid säga begreppet, men också sen prata runt det också och försöka... 

med andra termer, andra lättare ord. Så att de förstår också vad det här innebär på ett 

annat sätt. För hållbar utveckling är rätt så stort. 

Genom detta citat satte lärare 1 ord på komplexiteten i begreppet och förklarade vikten av 

att elever får erfara det på olika sätt. Liknande uttalanden finns även bland de andra 

informanterna. Till exempel nämnde alla lärare vikten av att erhålla en helhetsförståelse, 

även att de uttryckte detta på olika sätt. Lärare 7 gav fotosyntesen som exempel. Genom 

att rita fotosyntesen och bygga upp kunskap successivt kan det kopplas till växthuseffekt. 

Därigenom kan elever få en helhetsförståelse utifrån arbete med den fundamentala 

processen fotosyntes. 

5.2 Lärandemiljöns betydelse 

Att lärandemiljön har betydelse för elevers inhämtning av kunskap om hållbar utveckling 

uttrycktes som en självklarhet av samtliga lärare i denna studie. Gällande lärande i 

utomhusmiljö nämnde bland annat lärare 2 att arbete med hur olika kretslopp fungerar med 

stor fördel skulle kunna bedrivas ute. Lärare 4 och lärare 7 förklarade också att de anser att 
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det är viktigt med praktiskt arbete. Lärare 5 beskrev att de går till skogen en gång per 

termin och i frågan om hon anser att lärandemiljön har någon betydelse för elevers lärande 

om hållbar utveckling fick jag svaret att ”Lärandemiljön har betydelse för allt”. Hon 

fortsatte sedan med följande: ”Ibland kan det vara svårt tycker jag. Om man ska vara ute, 

det är ju fantastiskt, egentligen, helt underbart. Men man måste ha ännu tydligare ramar… 

Så det kanske ibland är därför man drar sig för det.”. Att det behövs tydliga ramar beskrevs 

även av lärare 7. Hon menade att det finns en risk för att undervisning ute förknippas med 

rast, men att det är upp till läraren att skapa förutsättningar så att det blir en vana för elever 

att ha undervisning utomhus. I samtalet kring lärandemiljöns betydelse framkom liknande 

tankar hos lärare 3 som uttryckte följande: ”Ja. Ju mer konkret det blir, desto lättare tror 

jag det är för en del elever att förstå det. Medan andra skulle bara se det som en rolig grej… 

Så jag tror att det är olika för olika elever.” 

Trots lärarnas positiva inställning till utomhuspedagogik visar resultatet att den 

lärandemiljö som samtliga lärare använder mest frekvent är klassrummet. Lärare 6 

uttryckte sig på följande sätt i vårt samtal om utomhuspedagogik. ”Man vet ju vad man bör 

göra, men alltid gör man det inte… Många gånger är det praktiska saker, det är krångligt. 

Det är krångligt att gå ut.”. Läraren fortsatte att berätta att resurser är en av anledningarna 

till att det är komplicerat att gå ut. Om man är ensam med en hel klass försvåras 

möjligheten att använda andra lärandemiljöer än klassrummet. Liknande tankar uttrycktes 

av lärare 2 som menade att det kan vara problematiskt att hitta en annan ledig vuxen på 

skolan som kan följa med då hon inte känner sig bekväm i att gå ut ensam med en hel klass. 

En intressant aspekt som uttrycktes av två lärare i studien är att mängden 

utomhusundervisning tenderar att minska i takt med att eleverna blir äldre. Lärare 4 som 

undervisar i årskurs 4 på skola B har följt elevgruppen sedan årskurs 1 och menade att 

förutsättningarna för att gå ut var mer fördelaktiga på lågstadiet. Det kan enligt henne bero 

på att det är mer som ska få plats i schemat på mellanstadiet. Lärare 8 undervisar i årskurs 

6 på skola D och enligt henne var det enklare att hinna med utomhusundervisning i årskurs 

4 och 5 än i årskurs 6.  

5.2.1 Studiebesök och exkursioner 

I intervjuerna med lärarna framkom att fem av åtta lärare använt sig av studiebesök i det 

ämnesövergripande arbetet om hållbar utveckling. Lärare 2 och 7 beskrev att de varit på 

en avfallsanläggning och att besöken har varit intressanta och uppskattade av elever. Lärare 
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1 och 4 beskrev att de låtit elever ta del av en rundvandring på ett reningsverk för att bland 

annat få större förståelse varför vi inte får spola ner vad som helst i avloppet. Studiebesök 

nämndes även av lärare 8 som besökt ett ekomuseum för att delta i en temadag om hållbar 

utveckling. Där fick elever lära sig om vatten, varför vi behöver hushålla med vattnet och 

hur mycket vatten det krävs till odling. 

Utöver studiebesök visar resultatet att lärarna arbetar med exkursioner i olika utsträckning. 

Lärare 4 berättade om temadagar då eleverna besökt skogen. Olika stationer sattes upp där 

de fick lära sig mer om skogen och miljön. Vid andra tillfällen har de besökt en sjö för att 

bland annat mäta pH-värde. Att undersöka livet i sjöar och att mäta pH-värde är även 

arbetssätt som beskrevs av lärare 1. På skola B och D anordnas varje år en temadag där 

huvudaktiviteten är att plocka skräp ute i naturen och på samma två skolor har man i 

perioder vägt matavfallet i matsalen i syfte att minska matsvinnet. Det sistnämna beskrevs 

av både lärare 4 och 7 som något eleverna engagerat sig i och det syntes en avsevärd 

minskning av matavfall efter dessa satsningar. Ytterligare ett arbetssätt beskrevs av lärare 

4 och 6 som gått ut i skogen med elever och grävt ner olika föremål, allt ifrån äppelskruttar 

och bananskal till föremål av plast, för att sedan gå tillbaka för att se 

förmultningsprocessen. Sex av lärarna berättade om arbete med återvinning, varav två 

lärare beskrev besök till återvinningscentralen för att tala om hur vi bör återvinna 

förpackningar av olika slag. En nytänkande idé beskrevs av lärare 4 som låtit elever samla 

PET-flaskor och ta med sig till skolan. De insamlade flaskorna pantades och summan 

skänktes till välgörande ändamål.  

5.3 Ämnesövergripande arbete – vad, hur & varför 

Samtliga åtta lärare i studien beskrev att de på olika sätt arbetar ämnesövergripande om 

hållbar utveckling i NO och teknik. Lärare 7 satte ord på vikten av att elever får en 

helhetsförståelse av hållbar utveckling. Genom följande citat framkommer även lärare 6 

inställning till ämnesområdet. 

Det måste finnas med hela tiden. Det är inte bara ett jippo jag gör en gång, utan det 

gäller att, även på sig själv. Ändra sitt eget tänkande. Hur gör jag hela tiden och varför 

gör jag så här? 
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Citatet visar att ens egna inställning har betydelse, samt att de didaktiska frågorna behöver 

vara under ständig beaktning. Lärare 3 beskrev att det är elevgruppen som till största del 

är anledningen till varför hon utformar undervisningen som hon gör. Det framkommer i 

följande citat:  

När jag planerar upp min undervisning så tänker jag alltid utifrån min grupp. Vad 

klarar den av och på vilket sätt kan vi jobba för att dom ska få ut mest av lektionen. 

Hade det varit en annan grupp så kanske man hade valt att göra på nåt helt annat sätt. 

Samtliga lärare i studien berättade att de använder sig av samtal och diskussioner på olika 

sätt i undervisning om hållbar utveckling, både i helklass och i smågrupper. Exempel på 

ämnen som diskuteras är olika teknikval, de globala målen (United Nations Development 

Programme, 2015), Earth Hour, miljövänliga val i vardagen och transportmedel. I många 

fall är det planerat undervisningsinnehåll, men sju av åtta lärare menade även att de för 

diskussioner om hållbar utveckling i det vardagliga arbetet i klassrummet då det blir 

relevant. Alla lärare uttryckte på ett eller annat sätt att det finns fördelar med att använda 

samtal och diskussioner som arbetssätt. Exempelvis förklarade lärare 7 att det är positivt 

eftersom elever får träna på att förklara för varandra. Lärarnas användning av läromedel i 

undervisning om hållbar utveckling är varierande. Fyra av lärarna var eniga om att det 

finns relativt lite kopplat till hållbar utveckling i läromedlen samt att det som finns verkar 

vara uppdelat mellan de olika ämnena och lämpar sig därmed mindre bra för 

ämnesövergripande arbete. Lärarna ansåg dock inte att det innebär några större problem 

utan använde i stället andra källor för att hitta lämpliga texter och uppgifter. Några exempel 

på digitala resurser är de tidigare nämnda Globala målen och Naturskyddsföreningen, samt 

WWF och Håll Sverige Rent. Samtliga digitala resurser har speciella flikar med material 

anpassat till skola och pedagogisk verksamhet.  

Ytterligare en arbetsmetod som beskrevs av tre lärare är att skriva olika typer av texter. 

Lärare 2 förklarade att eleverna fått skriva faktatexter om hållbar utveckling och miljö 

genom att utifrån två faktatexter välja ut information och skriva en egen text. Ett annat 

exempel gavs av lärare 4 som låtit eleverna skriva argumenterande texter till olika personer 

om hur de kan påverka miljön. Även lärare 5 beskrev att de i undervisning om hållbar 

utveckling brukar skriva en gemensam text i klassen. I och med detta arbete kan samtliga 

NO-ämnen och teknik knytas samman i samband med ämnet svenska. Lärare 3 beskrev 

också att hon arbetar ämnesövergripande mellan NO, teknik och svenska men berättade 
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även om ett arbetsområde där matematik används. I arbetet med återvinning fick eleverna 

göra en statistisk undersökning över till exempel hur många av eleverna på skolan som 

sopsorterar. Arbetsområdet innebar också att eleverna bland annat fick träna på att göra 

nya saker ur återvunnet material och i detta arbete sammankopplades samtliga NO-ämnen 

och teknik. Ännu ett nämnvärt arbetsområde beskrevs av lärare 4 som tillsammans med 

klassen fört diskussioner kring västvärldens ekologiska fotavtryck och gjort jämförelser 

med andra delar av världen.  

Ett ämnesinnehåll som nämndes av fem lärare i samband med hållbar utveckling är 

energikällor. Hur arbetet med energikällor har fortlöpt är lite olika hos lärarna. Lärare 1 

beskrev ett relativt omfattande arbete där eleverna bland annat fick möjligheten att tillägna 

sig kunskap genom att svara på frågor om energikällor, skriva ett eget arbete om en 

energikälla och argumentera för en viss energikälla i en påhittad tv-panel. Därtill användes 

filmer, bildspel och textläsning som arbetsmetoder. Lärare 4 och 5 beskrev ett 

arbetsområde om energikällor där Naturskyddsföreningens material Energifallet 

(Naturskyddsföreningen, 2019) använts. Lärare 5 berättade också att elever fått göra listor 

över för- och nackdelar med olika energikällor. Därtill beskrev lärare 6 och 8 arbete med 

att urskilja vilka energikällor som är förnybara och hållbara ur miljösynpunkt. Genom 

ovanstående arbetssätt kopplas framför allt ämnena fysik och teknik ihop. 

I biologi berättade lärare 1 att undervisningen bland annat har bearbetat vad som händer 

med miljön i stora drag och kopplar ihop det med kemi genom att föra diskussioner kring 

hur vi hanterar kemikalier som används i många produkter. Läraren fortsatte att beskriva 

arbetet som att det handlar om att ha en ständig dialog. En dialog fördes även i klassrummet 

hos lärare 4 då biologiämnet vävdes ihop med fysik när de gick till återvinningsstationen 

och sedan diskuterade hur man sorterar rätt. Lärare 4 fortsatte inom samma område genom 

att i teknikämnet låta elever designa och bygga förpackningar i syfte att göra 

förpackningarna miljösmarta. Liknande arbetssätt beskrevs även av lärare 5. På så vis 

kopplas både biologi, fysik och teknik ihop, och med undervisningsförslaget från lärare 1 

ovan skulle samtliga ämnen kunna vävas samman i ett arbetsområde kring vardagsnära 

åtgärder för miljön. 
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5.3.1 Hinder med ämnesövergripande arbete om hållbar 

utveckling 

I frågan om vilka eventuella hinder som finns med ämnesövergripande arbete om hållbar 

utveckling svarade fem av åtta lärare initialt att det egentligen inte finns några. I de fortsatta 

samtalen, samt i intervjuerna med de tre andra lärarna, framkom dock att det finns vissa 

aspekter av ämnesövergripande arbete som eventuellt kan innebära svårigheter. Av de 

hinder som nämndes är utomhuspedagogik ett återkommande område. De exempel som 

framkom var att hinder kan uppstå beroende på elevgrupp, att det kräver fler resurser samt 

att det kan vara svårt om man själv inte hittar i närområdet. Därtill nämndes att om elever 

är ovana vid utomhusundervisning kan lektionstiden uppfattas som rast, vilket innebär att 

lektioner utomhus kräver extra stark struktur. Lärare 7 nämnde i samband med detta att det 

är upp till läraren att göra det till en vana att gå ut så att elever lär sig hur det ska gå till. I 

klassrumsundervisning uttryckte lärarna att det inte finns några större hinder och att det 

som i följande citat av lärare 5 handlar om hur läraren organiserar sin undervisning. ”Nej. 

Det är väl jag som är hindret då, tänker jag. Nej men, nä. Det finns inga hinder… Det är 

upp till mig. Allt går att lösa… Det handlar om att jag ser till så det blir så.”. 

En av lärarna uttryckte att det hade varit enklare att bedriva ämnesövergripande 

undervisning om det hade funnits mer av ämnesinnehållet hållbar utveckling i läromedel. 

De andra lärarna såg dock inte det som ett problem, delvis för att det finns så många 

pedagogiska resurser på internet att använda. Fyra av de åtta lärarna menade att det är 

svårare att arbeta ämnesövergripande ifall det inte är samma lärare som har både NO och 

teknik i en klass, på grund av att det är tidskrävande att samplanera. Slutligen nämnde 

lärare 4 att ämnesövergripande arbete kräver utförlig dokumentation så att man vet vilka 

delar ur läroplanen som bearbetats, både för sin egen del och för en eventuell överlämning 

till en annan lärare. 

5.3.2 Fördelar med ämnesövergripande arbete om hållbar 

utveckling 

Vad gäller fördelar med ämnesövergripande arbete om hållbar utveckling uttryckte 

samtliga lärare på olika sätt att man genom att väva in flera olika perspektiv kan göra elever 

medvetna om vad som händer i världen. Olika perspektiv berör olika punkter av hållbar 

utveckling vilket tillsammans ger en helhetsförståelse. Lärarna poängterade även att 
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hållbar utveckling är viktigt och eftersom livet inte är uppdelat i skolämnen är det 

betydelsefullt att få en förståelse för att allt hänger ihop. Lärare 8 tillade dessutom att elever 

lär på olika sätt och med hela kroppen, varav det är nödvändigt att arbeta såväl teoretiskt 

som praktiskt. Tre lärare nämnde att ämnesövergripande arbete är fördelaktigt eftersom det 

möjliggör bedömning i flera ämnen samtidigt. Av den anledningen blir arbetssättet 

tidseffektivt, både sett till lärares planeringstid och elevers möjligheter att både lära sig och 

visa sina kunskaper. Två lärare i studien uttryckte att hållbar utveckling måste vara ett 

kontinuerligt arbete. Sju lärare menade dock att de arbetar med det på ett naturligt sätt i det 

dagliga arbetet även att de inte explicit uttryckte vikten av kontinuitet. Slutligen ansåg 

lärare 2 att det är positivt att elever ser att lärare samarbetar, i de fall då flera lärare är 

involverade i undervisningen. 

5.4 Lärarnas beskrivning av elevers uppfattning av 

undervisning om hållbar utveckling 

I frågan om hur elever tar emot undervisning om hållbar utveckling är många av 

informanternas svar lika varandra. Sex av de åtta lärarna beskrev att undervisningen 

inneburit aha-upplevelser för många elever och att det väckt intresse och funderingar över 

hur framtiden kommer att se ut. Lärare 8 berättade att en elev tagit ställning för miljön 

genom att övergå till vegetarisk kost och lärare 4 och 6 beskrev att det finns en oro bland 

elever för alla djurarter som påverkas av vårt levnadssätt. I frågan om de upplever att elever 

är oroliga eller rädda för klimathotet svarade tre av åtta ja. Alla var dock mer eller mindre 

eniga om att vi behöver göra dem medvetna om vad som håller på att hända. Samtidigt 

tryckte tre av lärarna på vikten av att inte skrämma dem utan förklara att det inte är för sent 

för att rädda planeten och att det inte är dagens unga som är orsaken till 

klimatförändringarna. Bland annat uttryckte lärare 7 följande i vårt samtal:  

Jag har nog försökt att vända det så att… Förklara för dom att det som har hänt redan 

med miljön och klimatet och allt sånt här, det är ju inte dom som har orsakat det, utan 

det är ju deras föräldrar och farföräldrar. Asså, dom vuxna som lever nu gör det som 

ni måste ta hand om… Ni har ju inte valt att det ska va på det här viset. 

Ovanstående citat visar en frustration över hur läget ser ut idag. Eleverna behöver som 

läraren uttryckte, i enighet med fyra av de andra lärarna, få en förståelse för varför 

verkligheten ser ut som den gör idag, samtidigt som de inte får bli matade med enbart 
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negativitet som sprider oro och rädsla. Lärarna beskrev att en stor del av eleverna är 

engagerade och kommer med intressanta frågor och argument. I samband med detta 

menade lärare 3 att även de mindre intresserade eleverna rycks med och blir engagerade 

genom att få lyssna till klasskompisarnas tankar och funderingar. Även om flertalet elever 

är engagerade och medvetna om vad man bör och icke bör göra är det många som inte får 

med sig den typ av kunskap hemifrån. Föregående beskrevs exempelvis av lärare 6 som 

menade att det märks tydligt vilka som får delta i diskussioner om hållbarhet hemma och 

vilka som inte gör det. Läraren fortsatte att förklara att lärare därmed har en viktig uppgift 

att förmedla denna typ av kunskap. 

På olika sätt förklarade sex lärare att elever har relativt lätt att koppla undervisning om 

hållbar utveckling till sig själva. Det menade lärare 2 kan bero på att ämnesområdet är 

något elever stöter på i många olika sammanhang. Fem av lärarna beskrev att elever är 

intresserade och berörs av samtal kring hållbarhet, särskilt då djur är inblandade. De 

berättade att det förekommit mycket intressanta diskussioner, att elever är frågvisa och att 

de ofta kommer med smarta förslag och vill berätta saker från sin egen erfarenhet. Detta 

innebar enligt lärare 3 en möjlighet till att utforma elevnära undervisning utifrån de delar 

som elever särskilt berörs av. När frågan ställdes om de uppmärksammat om elever sagt 

något eller gjort något annorlunda efter att läraren undervisat om hållbar utveckling var 

svaren varierande. Lärare 4 bevittnade om att elever verkar tänka till mer i vardagen efter 

undervisning om hållbar utveckling, exempelvis att mängden matavfall i skolans matsal 

minskat. Hon fortsatte att berätta att elever gärna tycks vilja berätta om vad deras föräldrar 

gör fel ur miljösynpunkt. Om elever efter undervisning om hållbar utveckling bär med sig 

kunskapen till sin fritid var lärarna i denna studie osäkra på. I samband med samtal kring 

det beskrev lärare 4 att man får påminna dem och göra dem medvetna om att de kan 

förändra små saker i sin vardag som exempelvis hur mycket papper de tar. ”Det kan man 

få, i alla fall under, tills dom glömmer bort det men under en period … kan man få dom att 

bli medvetna”. 

5.5 Resultatets centrala delar 

Resultatet visar att lärarna i studien anser att hållbar utveckling är ett viktigt ämnesinnehåll 

att behandla i årskurs 4-6 samt ger en indikation på komplexiteten i begreppet. Samtliga 

lärare var eniga om att lärandemiljön har stor betydelse för elevers inhämtande av kunskap 

om hållbar utveckling och de arbetar med studiebesök och exkursioner i varierande 
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mängder. Gällande ämnesövergripande arbete om hållbar utveckling visar resultatet att alla 

lärare i studien använder sig av det, men att arbetet sker på olika sätt. De hinder som nämns 

handlar framför allt om utomhuspedagogik och att det är läraren som bär ansvaret för ifall 

något genomförs eller ej. En fördel med ämnesövergripande arbete om hållbar utveckling 

som nämndes av samtliga lärare är att det ger elever möjligheten att få en helhetsförståelse. 

Lärarna beskrev elevers uppfattning av undervisningen som till största del positiv, 

exempelvis förklarade sex av åtta lärare att elever har enkelt för att koppla undervisning 

om hållbar utveckling till sig själva och sin egen vardag.  
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6. Diskussion 

Nedan presenteras en diskussion kring metod och resultat i studien. Resultatet diskuteras i 

förhållande till studiens syfte samt till dess relevans för yrkesverksamheten. Slutligen 

presenteras idéer för fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

För att få relevanta svar i förhållande till studiens syfte användes ett målinriktat urval. De 

lärare som deltog i studien är samtliga behöriga att undervisa i de aktuella ämnena och 

kunde därmed delge många intressanta tankar och synsätt. Jag valde att inkludera 

informanter som har olika lång lärarbakgrund vilket jag ser som en styrka eftersom det 

möjliggör en förståelse för hur undervisning om hållbar utveckling bedrivs oavsett antal år 

i yrket. Valet att inkludera åtta lärare på fyra olika skolor gjordes för att undersöka hur lika 

eller olika arbetsmetoder som används i undervisning om hållbar utveckling inom ett 

begränsat geografiskt område. Av anledning att tidsramen för studien var begränsad valdes 

antalet informanter. Hade tidsramen varit bredare skulle ett större urval vara av värde för 

att öka resultatets generaliserbarhet. Den externa validiteten handlar om ifall resultatet kan 

generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman, 2011). Att generalisera resultatet utifrån 

en kvalitativ studie är dock svårt och forskare som har ägnat sig åt generalisering utifrån 

forskning med kvalitativ metod har mottagit en hel del kritik. Detta grundas bland annat 

på att informanter i en kvalitativ intervjuundersökning inte är representativa för en hel 

population. Däremot är det fullt möjligt att generalisera studiens resultat till teoretiskt 

tänkande. Genom empiriska, kvalitativa data kan forskare dra teoretiska slutsatser 

(Bryman, 2011). Utifrån denna studie kan jag således inte uttala mig om hur lärare över 

lag undervisar om hållbar utveckling, men genom en noggrann läsning och analys av 

vetenskapliga texter kan jag utifrån min insamlade empiri dra vissa slutsatser som på ett 

teoretiskt plan är generaliserbara.  

Studien har genomförts på ett kvalitativt sätt då semistrukturerade intervjuer med åtta 

lärare i årskurs 4-6 varit grunden för materialanalys. Intervjuguiden konstruerades med 

studiens syfte och frågeställningar som grund, tillsammans med grundtankar inom det 

sociokulturella perspektivet och gestaltad didaktik. Frågorna som var skelettet i 

intervjuguiden var noga genomtänkta för att kunna ge svar till studiens frågeställningar. 

Frågorna gjordes tillräckligt specifika för att informanterna skulle delge mig svar som är 
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relevanta, samtidigt som det fanns utrymme för alternativa sidospår och följdfrågor 

(Bryman, 2011). I flera av intervjuerna märktes att informanterna blev osäkra på vad jag 

menade med fråga 2, se bilaga 1, vilken jag då fick förtydliga så att de förstod frågan. Det 

är enligt Bryman (2011) en relativt vanlig felkälla, vilket givetvis kan ha påverkat 

informanternas sätt att svara även att jag fick möjligheten att göra ett förtydligande. En 

annan vanlig felkälla är att respondenten minns fel (ibid), vilket också kan ha påverkat 

resultatet.  

Materialanalysen gjordes med hjälp av metoden kvalitativ innehållsanalys (Graneheim, 

Lindgren & Lundman, 2017), vilket innebär att data analyseras och märks med koder. 

Bryman (2011) beskriver att analys med hjälp av kodning fått kritik i form av att det finns 

en risk att kontexten försvinner. Detta beror på att korta citat som används i resultatet 

kommer bort från det sociala sammanhang där det uttalades. Kritiken innebär dock inte att 

metoden inte är viktig i forskningssammanhang. Det beror på att den delvis är den är 

vanligt förekommande, allmänt accepterad bland forskare samt inkluderad i datorstödd 

analys som blir allt vanligare att använda (Bryman, 2011). Av denna anledning ser jag 

metoden som användbar i denna studie eftersom det gjorde kategoriseringen tydlig. 

Kritiken är dock tänkvärd i förhållande till studiens validitet. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer och analysera dem på ovan beskrivna sätt anser jag att 

studiens frågeställningar har blivit besvarade. För att utveckla undersökningen skulle 

observationer av lärarnas undervisning kunna genomföras för att därigenom analysera på 

ett djupare plan om lärarnas tankesätt och arbetsmetoder används i praktiken. Eftersom 

studiens tidsram var begränsad till tio veckor valdes dock att endast fokusera på en 

djupanalys av vad lärarna berättade under intervjuerna.  

Samtliga deltagare i studien var mer eller mindre bekanta för mig sedan tidigare. Eftersom 

jag har olika relation till dem och varit delaktig i flera av lärarnas undervisning har jag en 

personlig uppfattning om deras grundläggande inställning till undervisning. Dessa 

erfarenheter kan ha påverkat mina slutsatser i den mån att jag har en tidigare uppfattning 

om hur lärarna bedriver undervisning. Eftersom jag inte deltagit i någon av lärarnas 

undervisning kring just ämnesinnehållet hållbar utveckling ser jag risken som liten att jag 

ska ha dragit felaktiga slutsatser. Trots det är det värt att fundera över eventuella för- och 

nackdelar med att informant och intervjuare är bekanta för varandra. Bryman (2011) lyfter 

flera aspekter kopplade till relationen mellan intervjuare och informant. En god relation är 
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viktigt för att informanterna ska vilja delta i studien. Samtidigt kan en allt för god relation 

innebära att informanter ger svar för att göra intervjuaren nöjd eller för att måla upp en 

positiv bild av sig själva. I de intervjuer som genomförts i denna studie ser jag min relation 

till deltagarna som positiv för resultatets framväxt eftersom deltagarna både lyfte positiva 

och problematiska aspekter av undervisningen. Tre av de åtta intervjuerna genomfördes 

via telefon vilket kan innebära svagheter i form av att leenden och ögonkontakt inte 

framkommer som de gör vid ett fysiskt möte (Bryman, 2011).  

Genom samtliga delar av undersökningen har jag eftersträvat hög reliabilitet och validitet. 

Eftersom intervjufrågorna som använts finns presenterade i bilaga 1, finns möjligheten för 

andra forskare att genomföra en liknande studie för att undersöka om resultatet blir 

detsamma. Då finns även möjligheten att använda samma metod för materialanalys 

eftersom den finns detaljerat beskriven. Det som möjligtvis har påverkats studiens 

reliabilitet är det faktum att följdfrågor i viss mån använts utöver de frågor som finns i 

intervjuguiden. Det är dessutom svårt att fullt säkerställa reliabilitet i en kvalitativ studie 

då en social miljö inte kan ”frysas” och förbli densamma över tid (Bryman, 2011). I 

materialanalysen fokuserades validitet på så vis att jag hela tiden hade syftet och 

frågeställningarna klart formulerade så att jag säkerställde att analysen av empirin gav svar 

på det som studien avsåg att undersöka (Bryman, 2011). 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur lärare undervisar ämnesövergripande 

om hållbar utveckling i NO och teknik i årskurs 4-6, samt vilken inställning lärare har till 

vikten av att behandla hållbar utveckling i dessa åldrar. Följande diskussion behandlar 

resultatet i förhållande till de frågeställningar som avser att ge svar på syftet. 

6.2.1 Lärares organisering av undervisning om hållbar 

utveckling 

I resultatet ges exempel på lärarnas inställning till hållbar utveckling och hur de arbetar 

med och om begreppet på ett mångsidigt sätt. När lärare arbetar för att hållbar utveckling 

ska synas både i praktik och teori ges möjligheten för elever att förstå helheter. De får 

därmed se de naturorienterande ämnena som en helhet och inte som enskilda delar, något 

som anses positivt för elevers lärande och utvecklande av holistiskt tänkande (Karaarslan 
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& Teksöz, 2016). Genom undervisningen behöver de ges verktyg för att utveckla 

handlingsberedskap, precis som beskrivs av till exempel Öhman (2006). 

Lärare behöver organisera undervisningen i lämpliga lärandemiljöer 

(Karaarslan & Teksöz, 2016). Att använda sig av utomhusundervisning anses positivt av 

flera anledningar, vilket finns beskrivet i bakgrunden. Resultatet visar att samtliga lärare 

menade att lärandemiljön har betydelse för elevers lärande om hållbar utveckling och 

flertalet av dem uttryckte positiva aspekter av utomhuspedagogik. Trots det använder ingen 

av dem kontinuerligt någon annan lärandemiljö än klassrummet. Några av lärarna beskrev 

att de besöker skogen eller annan utomhusmiljö då och då, men det är inget som eleverna 

är vana vid. Genom samtalen med lärarna är min uppfattning att eftersom elever är ovana 

vid att ha undervisning i andra miljöer än klassrummet uppfattas det av lärarna som ett 

hinder att gå ut eftersom de då måste skärpa strukturerna. Som tidigare nämnts innebär 

utomhuspedagogik att elever får delta i handlingsinriktade lärandeprocesser och erhålla en 

helhetsupplevelse av olika fenomen (Björneloo, 2007). Att vara utomhus har alltså enorma 

fördelar, vilket lärarna i min studie uttryckte en medvetenhet kring. Exempelvis framkom 

i intervjun med lärare 2 att arbete med olika kretslopp med fördel skulle kunna bedrivas 

ute. Det är även något som redogörs för i en studie gjord av Björneloo (2007) där 

betydelsen av konkret undervisning lyfts fram. Genom att befinna sig till exempel i skogen 

kan elever förstå komplexa processer och via direkt erfarenhet kan elever utveckla ett 

engagemang och en känsla av att bry sig (ibid). Att elever får erfara kontextberoende 

lärande i olika miljöer hänger också ihop med det sociokulturella perspektivet där lärande 

anses vara situerat (Nilholm, 2016). Som tidigare presenterats är det dock vanligt att 

mängden utomhuspedagogik tenderar att minska i takt med att elever blir äldre. Det är 

således även något som framkommer i denna studie.  

Som beskrivits i bakgrunden visar forskning många fördelar med samtal och diskussioner 

i undervisning om hållbar utveckling. Kommunikation är även av stor vikt inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande (Nilholm, 2016). Av denna anledning är det 

glädjande att resultatet i denna studie tyder på att samtliga lärare använder språket som ett 

verktyg på olika sätt i sin undervisning. Språket används både för att delge elever 

information, låta dem diskutera olika vardagsnära ämnen och för att de ska lära av 

varandra. Lärare 4 berättade som tidigare beskrivits om ett projekt där elever fick samla 

PET-flaskor och skänka summan till välgörande ändamål. I vårt samtal framkom inte vilka 

diskussioner som utvecklades ur arbetet men jag ser flera möjligheter till samtal kring de 
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tre dimensionerna av hållbar utveckling utifrån detta arbete. På Håll Sverige Rent:s 

hemsida finns arbetsmaterial att använda i samband med pant och återvinning. Bland annat 

kan elever göra ett quiz med frågor som på olika sätt handlar om pant (Håll Sverige Rent, 

u.å.-c). Lärare kan utgå ifrån frågorna för att tillsammans med elever föra diskussioner om 

de olika dimensionerna. Exempel på en fråga som handlar om den ekonomiska 

dimensionen behandlar varför vissa burkar inte ger pant trots att de går att panta. Den 

sociala dimensionen kommer till uttryck genom frågan när vi för första gången kunde panta 

burkar i Sverige och den miljömässiga dimensionen berörs till exempel genom frågan hur 

många gånger aluminium kan återvinnas. I resultatet framkom dessutom att lärare 4 

diskuterat ekologiska fotavtryck med sina elever. Eftersom storleken på ett lands 

ekologiska fotavtryck räknas ut genom att analysera statistik över konsumtion och 

produktion (WWF, 2019a) ser jag stora möjligheter till att samtala kring alla tre 

dimensioner av hållbar utveckling i arbetet. 

Gällande användning av digitala pedagogiska resurser i arbetet med hållbar utveckling var 

det flera som använde det relativt ofta. En fundering som uppkom då jag utforskade 

Energifallet som flera lärare nämnt i intervjuerna var att det finns flera arbetsområden på 

hemsidan som innehåller enkla, tydliga mallar med uppgifter som kopplar ihop samtliga 

av ämnena biologi, kemi, fysik och teknik. I en av intervjuerna framkom dock att arbete 

med Energifallet främst haft tonvikten på ämnena kemi och fysik. De digitala resurserna 

tillhandahåller så mycket material att det kan vara svårt att sätta sig in i allt. Trots det ger 

denna analys information om att de kan användas på ett tidseffektivt sätt om lärare tar sig 

tid att se över de färdiga ämnesövergripande planeringarna som finns. Ett exempel från 

Energifallet är arbetet Vattenhjulet där delar av kursplanerna för samtliga NO-ämnen och 

teknik finns med (Naturskyddsföreningen, u.å.). 

6.2.2 Didaktiska frågor som utgångspunkt för undervisning 

De didaktiska frågorna vad, hur och varför framkommer på olika sätt i lärarnas sätt att 

beskriva sin undervisning. Vilket innehåll som undervisningen behandlar i lärarnas 

exempel framkom relativt tydligt i intervjuerna. Några exempel på ämnesinnehåll är 

energikällor, vardagliga miljöval, transport och återvinning. Frågan om hur de valde att 

organisera undervisningen, alltså till exempel vilka arbetsmetoder och vilken lärandemiljö 

som används, var också förhållandevis enkel att få svar på. Gällande arbetsmetoder 

användes i relativt stor utsträckning sådana metoder som förespråkas i forskning, 
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exempelvis samtal och diskussion. Att lärarna inte använde varierande lärandemiljöer i 

större utsträckning kan ses som problematiskt i förhållande till alla de fördelar som 

exempelvis utomhuspedagogik för med sig. I utomhusundervisning ges möjligheten att 

elever får delta i kontextberoende lärande i olika miljöer (Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 

2016). Att lärande är beroende av kontext är dessutom en grundpelare i det sociokulturella 

perspektivet på lärande (Nilholm, 2016). Varför lärarna valde att bedriva undervisning så 

som de gjorde framkom dock inte lika tydligt.  För att utveckla sin pedagogik krävs att 

lärare är medvetna om hur de gör i undervisningen (Pavlova, 2013). Därav kan sättet 

lärarna väljer att bedriva undervisning på grundas i vilken personlig inställning till hållbar 

utveckling de har. Min tolkning av lärarnas svar är att deras personliga inställning till 

hållbar utveckling tycks avspeglas i deras beskrivningar av arbetssätt och 

undervisningsmetoder. Även citatet av lärare 6 där hon förklarade att man behöver ändra 

sitt eget tänkande och fundera på varför man bedriver undervisning som man gör tyder på 

en ständig reflektion över vad som görs i undervisningen, vilket enligt Pavlova (2013) 

krävs för att utvecklas i sin profession. Ett annat svar på varför-frågan finns givetvis i 

Lgr11 och de kursplaner för ämnena som styr lärarnas arbete. Dessutom menade lärare 3 i 

intervjun att varför hon väljer att göra som hon gör till stor del beror på den aktuella 

elevgruppen, dess förutsättningar och behov. Det är i linje med att lärare själva behöver 

skapa sig en uppfattning av vad som är meningsfullt för den nuvarande elevgruppen och 

utifrån det möjliggöra meningsfullt lärande (Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2016). 

6.2.3 Lärares beskrivning av elevers uppfattning av 

undervisning om hållbar utveckling 

Under rubriken 2.5 Lärares förhållningssätt och kunskap om hållbar utveckling framhävs 

att läraren är en viktig faktor för hur elever tillägnar sig kunskap om hållbar utveckling. 

Elevers uppfattning och hur de tar emot undervisning om hållbar utveckling är relevant att 

fundera över eftersom det är de som ska bli de konsekvenstänkande och kloka framtida 

vuxna som förhoppningsvis ska göra medvetna och handlingskraftiga val. Resultatet visar 

att de flesta elever verkar vara medvetna om människans påverkan på klimatet och 

engagerade i undervisningen om hållbar utveckling. Som påvisats tidigare är en känsla av 

engagemang otroligt viktigt för att motiveras till att vilja leva hållbart (SOU, 2004). Som 

både tidigare forskning (Björneloo, 2007) och resultatet i denna studie visar kan lärare 

aldrig vara helt säkra på att elever använder sig av den kunskap om hållbar utveckling som 
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de erhållit i skolan på sin fritid. Det tyder på ett extra stort behov av att hålla det levande i 

ett kontinuerligt arbete.  

6.3 Relevans för yrkesverksamheten 

Resultatet i denna studie är relevant för yrkesverksamma lärare på alla stadier, samt andra 

människor som är intresserade av vad skolan arbetar med för att främja ett hållbart 

samhälle. Lärare i lägre åldrar kan använda sig av informationen för att få en inblick i 

kunskapen och arbetssätten eleverna kommer att få bli en del av i årskurs 4-6, eller som 

inspiration till sin egen undervisning. Lärare i högre årskurser kan få en inblick i vad 

eleverna erfar i årskurs 4-6 för att bygga vidare på en rimlig nivå. Lärare i årskurs 4-6 kan 

se denna studie som en inspiration och fortbildning i vad hållbar utveckling är för något 

och hur det kan framkomma i undervisning. Rektorer kan ta del av studien för att därefter 

fundera över vilka möjligheter som finns och hur lärare på den lokala skolan arbetar med 

hållbar utveckling för att eventuellt se över behovet av fortbildning. Ett ökat användande 

av andra lärandemiljöer än klassrummet ser jag som önskvärt i samtliga stadier i 

grundskolan, mot den bakgrund som presenterats ovan. Som förklarats i 

metoddiskussionen kan denna studie inte generaliseras på så sätt att den säger något om 

hur lärare i hela Sverige arbetar med hållbar utveckling. Den kan däremot skildra hur 

undervisning om hållbar utveckling kan bedrivas och på så sätt är den högst relevant för 

samtliga aktörer på skolnivå.  

Som förklarades i inledningen kan lärare ha otroligt stort inflytande på hur våra framtida 

vuxna medborgare kommer att välja att agera i förhållande till hållbarhetsfrågor. Jag tror, 

liksom förespråkats i den litteratur som redogjorts för i denna studie, att ett 

ämnesövergripande arbete om hållbar utveckling är vägen till att en holistisk förståelse 

utvecklas bland elever. Därmed är denna studie på många sätt högst relevant för 

yrkesverksamma lärare. Studien har påvisat vikten av att arbeta med hållbar utveckling i 

årskurs 4-6 samt gett exempel på hur arbetet kan genomföras. En slutsats jag drar utifrån 

den forskning som redogörs för i studien samt det empiriska materialet är att 

ämnesövergripande arbete är fördelaktigt för att elever ska erhålla en helhetsförståelse av 

vad hållbar utveckling innebär. Genom att lärare reflekterar över de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför i planering och genomförande av undervisning, samt vågar testa nya 

arbetssätt och lärandemiljöer, tror jag att Sveriges ungdomar kan få ett större engagemang 

för frågor som är kopplade till hållbar utveckling i framtiden.  
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6.4 Idéer för fortsatt forskning 

Studiens resultat är till stor del i likhet med vad som framhävs i forskning. Begreppet 

hållbar utveckling, vad det innebär samt hur det kopplas till undervisning är som beskrivits 

i bakgrunden svårt att sätta ord på. Det framkommer även i samtalen med lärarna, men 

glädjande nog är det trots det 100 % av lärarna som anser att hållbar utveckling är ett viktigt 

ämnesinnehåll i årskurs 4-6. För att visa på vikten av lärares kompetens och välplanerade 

och organiserade lektioner i olika lärandemiljöer ser jag behov av ytterligare forskning 

inom detta område. Det skulle vara intressant att genomföra studien igen men i större 

omfattning för att undersöka resultatets reliabilitet. Resultatet, likt annan tidigare 

forskning, pekar mot att lärare i liten utsträckning använder sig av utomhuspedagogik trots 

att det finns en medvetenhet kring dess fördelar. Därför ser jag ett behov av att undersöka 

vilka faktorer det är som gör att lärare väljer att inte använda lärandemiljöer utomhus mer 

frekvent. Därtill ser jag möjligheter att genom enkätundersökning nå ut till flera lärare för 

att jämföra hur undervisning om hållbar utveckling bedrivs i Sverige med andra länder. 

Eftersom relationen mellan hållbar utveckling och undervisning är komplex anser jag att 

all forskning inom området som kan appliceras konkret i en lärares dagliga arbete är av 

värde. Genom att ta del av forskning tror jag att lärare har stora möjligheter att utveckla 

sin praktik och därigenom ge elever större möjligheter att inhämta kunskap och förståelse 

i syfte att utveckla handlingsberedskap. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 

2. Hur anser du att begreppet hållbar utveckling kommer till uttryck i undervisningen? 

Vad är din åsikt om vikten av att behandla detta ämnesinnehåll i åk 4-6? 

3. Vilka ämnen (fy, bi, ke, tk) anser du behandlar hållbar utveckling till största del, 

sett till din egen undervisning samt lgr11?  

      Är det lika fördelat mellan ämnena eller inte?  

      Hur många undervisningstimmar under ett läsår uppskattar du att ämnesområdet  

      behandlas i undervisningen? 

4. Undervisar du om hållbar utveckling ämnesövergripande inom dessa ämnen? I så 

fall, ge konkreta exempel på hur och varför du gör som du gör. Om inte – förklara 

hur undervisningen brukar gå till.  

5. Arbetar du med hållbar utveckling i klassrummet/skolgården/annan utomhusmiljö? 

Har lärandemiljön någon betydelse för elevernas lärande, tror du? 

6. Tycker du att du får in hållbar utveckling naturligt i det dagliga arbetet, exempelvis 

i diskussioner i no och tk? 

7. Hur upplever du att elever tar emot din undervisning om hållbar utveckling? Ge 

exempel. 

8. Ser du några eventuella hinder för ämnesövergripande arbete (no & tk) om hållbar 

utveckling? 

9. Vilka fördelar ser du med ämnesövergripande arbete om hållbar utveckling? 
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8.2 Samtyckesblankett för informanter 

Hej! 

Jag heter Emma Segerström och läser till grundskollärare på Jönköping University. Jag ska under 

vårterminen skriva mitt examensarbete där syftet är att undersöka hur lärare undervisar om 

hållbar utveckling ämnesövergripande i NO och teknik i årskurs 4-6. För att göra detta planerar 

jag att genomföra intervjuer med lärare som är behöriga i ovanstående ämnen och årskurser. 

Jag skulle vara väldigt tacksam om du kunde tänka dig att delta i en intervju där jag kommer att 

ställa frågor kring planering och genomförande av undervisning om hållbar utveckling. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta mitt analysarbete, men de kommer givetvis att 

avidentifieras och du kommer inte att bli benämnd med ditt riktiga namn i examensarbetet.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 

att ange någon anledning.  

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

Vänliga hälsningar 

Emma 

seem1515@student.ju.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________ ______________________________________ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 


