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Forskning tyder på att fler och fler människor förbrukar vår jords naturresurser utan att de 

hinner återhämta sig och lever som att vi har fler jordklot än vi har. Med detta som 

bakgrund har ett intresse utvecklats för hur lärare undervisar om hållbar utveckling för att 

skapa en medvetenhet om problemet hos elever. Syftet med studien är därmed att analysera 

lärares undervisningsformer inom hållbar utveckling i årskurserna 4-6, i de 

naturorienterande ämnena samt teknik, i Jönköpings län. De forskningsfrågor som används 

för att uppfylla studiens syfte är inriktade på hur lärare arbetar med hållbar utveckling i sin 

undervisning, vilken betydelse lärarna anser att utbildning om hållbar utveckling har samt 

hur elevers kunskaper om hållbar utveckling tydliggörs ur ett lärarperspektiv.  

För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts och semistrukturerade 

intervjuer har genomförts med åtta lärare runt om i Jönköpings län. Materialet analyserades 

med hjälp av kategorier för att underlätta bearbetningen av datainsamlingen. Analysen av 

materialet och delar av resultatet har sin grund i och kopplas till det sociokulturella 

perspektivet samt verksamhetsteorin. Resultatet visar olika undervisningsformer som 

återkommer hos flera lärare, bland annat diskussioner och ämnesövergripande arbete. I det 

ämnesövergripande arbetet ser lärarna en brist mellan arbetet med andra ämnen än de 

naturorienterande ämnena samt teknik. Vidare lyfts vikten av utbildning om hållbar 

utveckling, vilket alla lärare i studien ser som ett viktigt ämnesinnehåll. Lärarna i studien 

formulerar att eleverna är medvetna om vad hållbar utveckling är men att vissa är mer 

engagerade än andra. Slutligen lyfts en undervisningsform som alla lärare använder sig i 

undervisning om hållbar utveckling, nämligen pappersåtervinning. 
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Research indicates that more and more people consume our earth's natural resources 

without them being able to recover and live as if we have more globes than we have. With 

this as a background, an interest has been developed for how teachers teach about 

sustainable development in order to create an awareness of the problem of students. The 

purpose of the study is thus to analyze the teaching methods of teachers in sustainable 

development in grades 4-6, in the nature-oriented subjects and technology, in Jönköping 

County. The research questions used to fulfill the purpose of the study have their focus on 

how teachers work with sustainable development in their teaching, what importance 

teachers believe that education about sustainable development and how pupils' knowledge 

of sustainable development is made clear from a teacher's perspective. 

To achieve the aim of the study, a qualitative method has been used and semi-structured 

interviews have been conducted with eight teachers around Jönköping County. The 

material was analyzed using categories to facilitate the processing of the data collection. 

The analysis of the material and parts of the result are based on and linked to the socio-

cultural perspective and the activity theory. The results show different types of teaching 

that come back to several teachers, including discussions and interdisciplinary work. In the 

interdisciplinary work, the teachers see a shortage between work with subjects other than 

the nature-oriented subjects and technology. Furthermore, the importance of education on 

sustainable development is emphasized, which all teachers in the study regard as an 

important subject content. The teachers in the study formulate that the students are aware 

of what sustainable development is, but that some are more engaged than others. Finally, 

a common form of teaching is highlighted, which all teachers use in teaching sustainable 

development, namely paper recycling. 
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1. Inledning  

Hållbar utveckling är relevant för alla som lever på vår jord för att vi ska kunna ta vara på 

de resurser som finns. Enligt Världsnaturfonden WWF:s rapporter från år 2016 och 2018 

tydliggörs hur vi människor förbrukar vår jords naturresurser utan att de hinner återhämta 

sig (WWF, 2016; WWF, 2018). I den senaste rapporten från 2018 belyses att vi svenskar 

lever som att vi har 4 jordklot och att varje genomsnittsmänniska på jorden har 1,7 jordklot. 

Hur hör då detta ihop med skolans verksamhet och lärares undervisningsformer? Först och 

främst kan det styrkas med vad som står skrivet i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshem [Lgr 11], där elever ska ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling (Skolverket, 2018). 

Andra kopplingar kan göras till förklaringen av begreppet hållbar utveckling som är 

översatt i Björneloo (2007) och lyder: ”En hållbara utveckling tillgodoser nuvarande 

generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina egna behov” (WCED, 1987). Förklaringen präglades under Brundtlandkommissionen 

år 1987 och används av flera forskare (Björneloo, 2007; SOU, 2004). Här belyses 

kommande generationer och det handlar om de som kan påverka och förändra sin livsstil 

och attityder för en hållbar utveckling och värld, vilket jag anser vara dagens elever. 

Utifrån den litteraturstudie som gjordes av mig tillsammans med E.Segerström, under 

våren 2018, framkom det många intressanta arbetssätt lärare i årskurs 4–6 använder sig i 

undervisning om hållbar utveckling i de naturorienterande ämnena samt teknik (Johansson 

& Segerström, 2018). Det var bland annat vikten och betydelsen med ämnesövergripande 

arbete, där exempelvis rollspel och teater lyftes som gynnande aktiviteter. Elever kan då ta 

en annan roll än sin åsikt och träna på att sätta sig in i andras åsikter samt genom det bidra 

till diskussioner av god karaktär. Studien är värd att genomföra på grund av bristen på 

forskning om undervisning om hållbar utveckling i årskurserna 4–6 i Sverige, vilket 

framkom i litteraturstudien (Johansson & Segerström, 2018). Det är även av stor vikt att 

genomföra undersökningen för att se om lärare bedriver undervisning som berör ämnet 

hållbar utveckling som nämns i Lgr 11. 

Denna empiriska studie är av kvalitativ karaktär, där åtta intervjuer har genomförts med 

lärare i årskurs 4–6 som är behöriga i att undervisa i de naturorienterande ämnena samt 
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teknik. Dessa lärare har även ingått som urvalet i denna studie. Ytterligare ett kriterium har 

varit att lärarna ska arbeta i Jönköpings län för att få en avgränsning. Vid datainsamling 

har etiska övervägande tagits i akt i form av en samtyckesblankett som de intervjuade 

lärarna fått läsa igenom och signera, vilket förklaras tydligare i metodavsnittet (Bryman, 

2018).  

Inför min blivande roll som lärare i de naturorienterande ämnena samt teknik i 

skolverksamhet anser jag att studien är relevant både för min och andra lärares skull. I valet 

av metoden intervjuer framkommer det mer på djupet vad som sker idag samt att tips och 

rekommendationer av material sprids. Om möjligheten finns för att sprida vidare min 

kunskap till andra lärare som fortfarande funderar hur på hållbar utveckling kan inkluderas 

i deras klassrum vill jag gärna dela med mig av mitt resultat. Studien är även relevant för 

min blivande yrkesroll, då det står i läroplanen Lgr 11 att undervisning ska belysa hur vårt 

samhälles funktioner, arbete och levnadssätt kan anpassas för skapandet av hållbar 

utveckling (Skolverket, 2018).  

Examensarbetet är upplagd så att du som läsare får en insyn i hur begreppet hållbar 

utveckling har byggts upp och präglats i utbildningssammanhang. Vidare kommer en 

fördjupning av viktiga begrepp, vetenskapliga teorier samt hur utbildning av hållbar 

utveckling ser ut i skolan och vad som framkommit i tidigare forskning. Detta görs för att 

kunna brygga över till studiens syfte och frågeställningar, samt för att få en förståelse för 

vad som tas upp i resultat och diskussion. För att studien ska vara giltig och tillförlitlig 

beskrivs val av metod och tillvägagångssättet av datainsamling samt bearbetning av datan. 

Vidare presenteras de olika intervjuerna utifrån studiens frågeställningar och 

underkategorier, för en avslutande diskussion om både metod- och resultatdelen samt idéer 

för fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner, därefter 

viktiga händelser för arbetet med hållbar utveckling. Vidare presenteras två vetenskapliga 

teorier och förankring till styrdokument samt tre undervisningstraditioner introduceras. 

Slutligen beskrivs organisationen Håll Sverige Rent och programmet Grön Flagg samt 

lärares arbetssätt utifrån tidigare forskning. 

2.1 Begreppet hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling har ingen tydlig definition, då det finns flera olika synsätt 

och många olika definitioner. Den definitionen som används mest är den som utmynnades 

i Brundtlandrapporten år 1987, ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Sund & 

Sund, 2017; SOU, 2004; WCED, 1987). Per Sund och Louise Sund (2017) beskriver 

begreppet hållbar utveckling i två separata delar, där hållbar betyder något fast eller 

oföränderlig och utveckling har motsatt betydelse, såsom något som är föränderlig utan 

slut. Det kan dock vara till fördel att begreppet hållbar utveckling är öppet och fritt att tolka 

för att det skapar möjligheter för vem som helst, oavsett kön, intresse eller ålder att delta i 

diskussionen om hållbar utveckling. Begreppet i sig blir levande och innehållet utvecklas 

om vår gemensamma framtid (Sund & Sund, 2017).  

      2.1.1 Tre dimensioner av hållbar utveckling 

I tidigare forskning (Eilks, 2015) framkom det att lärare endast ser hållbar utveckling 

utifrån den ekologiska dimensionen, vilket även jag ser som vanligt för alla människor. 

Det som är viktigt är att inte glömma bort de andra två dimensionerna av hållbar 

utvecklingen, alltså den sociala och ekonomiska. De tre dimensionerna tillsammans är vad 

hållbar utveckling grundar sig i. Begreppet hållbar utveckling är en holistisk syn där alla 

dimensionerna har en viktig del för oss människor och samhällen. Den ekonomiska 

dimensionen är en förutsättning för samhällets utveckling, genom att om ekonomin 

fördelas rättvist, om miljön inte försämras och om det mänskliga kapitalet ökar. Den 

sociala dimensionen är en förutsättning för den ekonomiska utvecklingen. Betydelsen för 

att bland annat resurser, makt fördelas på ett jämställt och rättvist sätt samt att alla 
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människor får rätt till social service och känna sig trygga lyfts i den sociala dimensionen. 

Slutligen den ekologiska dimensionen, eller miljödimensionen som många benämner den, 

handlar om att skydda våra ekosystemtjänster och dess återhämtning. Vad som menas med 

ekosystemtjänster är de tjänster och produkter som naturen förser oss med, exempelvis 

rening av vatten och pollinering (Naturvårdsverket, 2018). Om så inte sker kan dagens 

ungdomars och senare generationers hälsa och utvecklingen för ekonomin inte bevaras 

(SOU, 2004:104).  

2.2 Viktiga händelser för hållbar utveckling 

Det internationella arbetet med hållbar utveckling tog start vid FN:s första miljökonferens 

i Stockholm 1972 (Björneloo, 2007; Förenta Nationerna, u.å.-b). Redan här tog utbildning 

om miljön fart genom ett miljöprogram, United Nations Environmental Programme. 

Genombrottet för utbildning om miljön var när Förenta Nationerna beslöt att tillsätta 

Brundtlandskommissionen för att granska miljöfrågor. Kommissionen uppkallades efter 

organisationens ordförande Gro Harlem Brundtland. Brundtlandrapporten fick namnet Our 

common future, som kommissionen publicerade år 1987 och innebar en stor förändring för 

det internationella arbetet med hållbar utveckling. Det var i rapporten de tre viktiga 

dimensionerna, alltså den sociala, ekonomiska och ekologiska, för hållbar utveckling samt 

den globala dimensionen betonades (SOU, 2004). Generationsperspektivet var även något 

som lyftes, vilket innebär att vi människor inte använder oss av kommande generationers 

resurser för behovens tillfredställelse. Något som även kan kopplas samman med 

generationsperspektivet är möjligtvis att alla generationer har ett gemensamt ansvar, var vi 

än lever (SOU, 2004). 

Under 1990 och 2000-talet hölls fler konferenser om hållbar utveckling, bland annat två i 

Rio de Janeiro. År 1992 hölls en, där den detaljerade handlingsplanen Agenda 21 antogs 

av 181 stater och sedan genomsyrade miljöarbetet (Sund & Sund, 2017). Nästa stora 

händelse var när FN:s milleniedeklaration tillsattes som hade mål och delmål att sträva 

mot, vilka var globala utvecklingsfrågor, såsom minska fattigdomen (SOU, 2004). År 2002 

hölls ett FN-toppmöte i Johannesburg där de tre aspekterna av hållbar utveckling 

uppmanades att de måste integrera (Björneloo, 2007, bilaga). Samma år förklarades 

Förenta Nationernas satsning för utbildning i hållbar utveckling som skulle sträcka sig över 

åren 2005–2014. UNESO utnämdes som ledare över satsningen som fick namnet, Decade 

of Education for Sustainable Development, vilken hade som syfte att integrera hållbar 
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utveckling i alla områden där lärande kunde ske (UNESCO, 2009). År 2004 hölls ett 

internationellt rådslag i Göteborg med mottot Tänk till – Tänk om – Tänk nytt. Rubriken 

på rådslaget var Learning to change our world: International consultation on education 

for sustainable development. Det var dåvarande statministern Göran Persson och 

Kommittén för Utbildning för hållbar utveckling som hade tagit direktiv att arrangera 

rådslaget.  Ambitionen för rådslaget var att alla de 350 deltagarna från 75 olika länder 

skulle vara aktiva och produktiva, därav gjordes studiebesök samt diskussioner i grupper. 

Det mottot som fanns gjordes till faser där deltagarna i fas ett skulle identifiera hinder för 

utbildning för hållbar utveckling. I fas två diskuterade deltagarna vilka olika strategier som 

kunde lösa de hinder som uppkom i fas ett. I den sista fasen skulle förslag på konkreta steg 

utvecklas i det fortsatta arbetet för utbildning för hållbar utveckling (SOU, 2004).  

Agenda 2030 och de globala målen som presenterades år 2015 är de nya målen för alla 

världens länder att uppnå till år 2030. Dessa mål ersatte de milleniemål som skulle uppnåtts 

av främst de fattiga länderna vid slutet av år 2015 (Förenta Nationerna, u.å.-a). Att 

klimatförändringen är en de största utmaningar som existerar i nutid är för många känt, 

vilket även Förenta Nationen förklarat. Därmed krävde lärare professionell utveckling och 

pedagogisk resurs för att utbilda sina elever om just klimatförändringar. År 2018 grundades 

the Office for Climate Education (OCE), som har syftet att arrangera ett internationellt 

samarbete som är vetenskapligt, pedagogiskt och effektivt för klimatförändringar. Under 

åren 2018–2022 kommer OCE erbjuda grundskollärare gratis resurser och 

utvecklingsmöjligheter (Office for Climat Education, u.å.). 

2.3 Vetenskapliga teorier 

Utifrån tidigare studier av Johansson och Segerström (2018) framkom det att det 

sociokulturella perspektivet synliggörs i undervisningen om hållbar utveckling under den 

pluralistiska undervisningstraditionen, vilket förtydligas under rubrik 2.4 

Undervisningstraditioner. I litteraturstudien tydliggjordes att kommunikation och 

interaktion tog stor del av de arbetssätt som lärare använde i sin undervisning, vilket är en 

del i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). Ytterligare en teori som kan kopplas 

till skolans verksamhet är verksamhetsteorin, där handlingar styrs mot mål (Nilholm, 

2016), vilket jag ser som en bra tillgång vid analys av resultatet. Nedan presenteras 

teorierna mer utförligt. 
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      2.3.1 Sociokulturella perspektivet 

Utvecklaren av det sociokulturella perspektivet är Lev Semenovich Vygotskij. Hans 

arbeten om utveckling, språk och lärande är ursprunget till perspektivet, vilket sedan gavs 

ut en bok om, som heter Tänkade och språk (Säljö, 2012). Det fanns mycket som 

intresserade Vygotskij och skolutvecklingen var något som han engagerade sig i. Hur 

människor utvecklar förmågor, såsom att läsa, skriva eller lösa problem är vad det 

sociokulturella perspektivet handlar om. Till deras hjälp behövs medierande redskap, 

språkliga eller materiella. Dessa redskap hjälper människor att förstå omvärlden och agera 

i den. De språkliga redskapen kan vara bokstäver, symboler eller siffror. För att utveckla 

förmågor och få förståelse behövs även de materiella redskapen, såsom spadar och andra 

redskap som är en förutsättning för att utöva yrken. Många menar att det inte är givande 

att dela upp dessa två redskap, utan istället sammanflätar de under termen kulturella 

redskap. Här kan det synliggöras att en bok är ett kulturellt redskap, då bokstäverna kan 

befästas i något materiellt redskap (ibid). 

Det Vygotskij såg som det absolut viktigaste redskapet var språket, för genom 

kommunikation med andra kan vi uttrycka oss och skapa begreppsuppfattning för vår 

värld. Språket ska ses som flexibelt och utvecklande, såsom att det finns teckenspråk för 

de med nedsatt hörsel och punktskrift för de som är synskadade. Vygotskij såg språket som 

två olika delar. Den första är språket mellan människor för att kunna kommunicera och 

den andra är inom människan för att kunna tänka (ibid). 

Vygotkijs syn på lärande är att människor ständigt utvecklas och kopplas samman med den 

närmaste proximala utvecklingszonen. När vi människor behärskar en färdighet eller 

begrepp är vi nära att klara av något nytt. Zonen för utveckling beskrivs som den zon när 

vi människor är mottagliga för instruktioner och förklaringar. Det är här läraren är den 

viktiga medspelaren, då den kan leda någon som lär sig hur man använder de kulturella 

redskapen. Något som är av stor vikt är att den lärande själv måste förstå utmaningarna 

och testa sig fram. Läraren ska alltså inte göra hela arbetet själv, utan med 

kommunikationens hjälp ska de tillsammans komma fram till en lösning (Säljö, 2012).   
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2.3.2 Verksamhetsteorin 

Först vill jag förtydliga begreppet verksamhet, då det oftast förknippas med företagsamhet 

eller organisation. Begreppet ska i denna studie ses som något som görs mellan arbete och 

aktivitet (Knutagård, 2003). Ett antal utvecklingar av begreppet verksamhet har utformats 

av flertalet filosofer, bland annat av Karl Marx. Han införde att en verksamhet är riktad 

mot ett föremål, vilket i sin tur har inflytande på verksamheten. Han förtydligade även att 

samverkan mellan individen och den kollektiva gemenskapen spelade roll för 

verksamheten samt att kommunikation var nödvändig i den samverkan. I början på 1900-

talet tar en trio över begreppet och i spetsen har vi utvecklaren av det sociokulturella 

perspektivet, Lev Semenovich Vygotskij, tillsammans med Alexander Romanovitj Luria 

och Aleksej Nikolajevitj Leontiev (ibid).  

Verksamhetsteorin grundar sig på att synliggöra hur vi ska förstå kommunikationens och 

handlingars kontext (Säljö refererad i Nilholm, 2016).  Inom verksamhetsteorin finns tre 

grundläggande begrepp; verksamhet, handling och operation. Verksamhet kan ses som en 

enskild nivå men även vara samlingsbegrepp för alla tre. Varje verksamhet, såsom skola 

eller sjukhus har ett övergripande mål eller inriktning som kallas motiv. Skolans motiv 

skulle då kunna vara att utbildningen ska syfta till att alla elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden (SFS 2010:800). Utifrån detta motiv görs olika handlingar som är 

riktade mot ett mål, vilket flertalet lektioner innehåller. Om dessa olika handlingar blir 

rutinmässiga och inte har ett medvetet mål kallas handlingar istället för operationer (Säljö 

refererad i Nilholm, 2016).  

2.4 Undervisningstraditioner 

För att skapa en utbildning för en hållbar utveckling i svensk skola har tre 

miljöundervisningstraditioner identifierats. Dessa är den faktabaserade traditionen, den 

normerande traditionen och slutligen den pluralistiska traditionen (Öhman, 2009). 

Fortsättningsvis beskriver Öhman (2009) att de tre traditionerna ingår under begreppet 

selektiv tradition, som beskrivs kortfattat som vad god undervisning i ett ämne är beroende 

på val av organisering, undervisningsformer och metoder lärare gör.  

Om man som lärare undervisar utifrån den faktabaserade traditionen ses miljöfrågor som 

ett kunskapsproblem. Läraren baserar sin undervisning på att forskning och information 
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kan lösa miljöproblem och väljer då vetenskapliga fakta och modeller att förmedla till 

elever. Då undervisningen ska vara objektiv är det lämpligt som lärare att endast hålla sig 

till fakta (Öhman, 2009). Fördelar med undervisning utifrån denna tradition är att det är 

lätt att bedöma elevers resultat samt att alla får en och samma kunskap om miljöfrågor 

samt att den är förankrad i vetenskapen. Det som kan vara negativt är att elever endast 

möter ett synsätt och att de inte tränas i att delta i diskussioner där olika perspektiv 

kritiseras och värderas (Öhman, 2009). 

Den normerande traditionen samt lärare som utgår från den ser miljöfrågor som livsstils- 

och attitydproblem. Skolan har på så sätt en viktig och stor roll att snabbt skapa ett hållbart 

samhälle. Utifrån det ska skolan lära eleverna vad som är miljövänligt tänkande och 

handlande och försöka ändra deras beteende mot ett mer hållbart samhälle (Öhman, 2009). 

Fördelar med undervisning som vilar på den normerande traditionen är att lärare ofta har 

en politisk ställning som de sedan vill föra vidare. Det kan i sin tur skapa ett stort 

engagemang och inflytande hos eleverna för att ändra attityd och beteende. Även nackdelar 

finns med lärares politiska ställning, då det kan finnas en viss osäkerhet på vilka värden 

som är miljövänliga. Undervisningen stödjer inte fullt ut den demokratiska utbildning där 

varje elev ska ha rätt att ta ställning till olika frågor (Öhman, 2009). 

Slutligen identifieras den pluralistiska traditionen där miljöfrågorna ses som politiska 

problem, såsom konflikter mellan olika synsätt, värderingar och intressen. Lärare som 

undervisar utifrån denna tradition strävar efter att belysa flera olika åsikter om miljöfrågor 

och problem. Eleverna blir mer delaktiga i denna tradition, då de får kritisk granska alla 

åsikter och sedan diskutera tillsammans och ta ställning till vad de tycker (Öhman, 2009). 

Fördelar med den pluralistiska traditionen är att den både belyser miljöfrågor ur den 

politiska dimensionen samt strävar efter att låta eleverna tänka kritiskt och ta ställning. 

Något som kan vara negativt med pluralistisk undervisning är tidsaspekten, både för lärare 

och elever. Det är tidskrävande för lärare och på så sätt hinner elever inte bygga upp sin 

kunskapsbank på samma sätt som de hade gjort med den faktabaserade traditionen. 

Forskning pekar dock på att denna undervisningstradition är den som är tydligast kopplad 

till styrdokumenten och skolans demokratiska uppdrag (Öhman, 2009). 
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2.5 Styrdokument   

För att styrka behovet av undervisning om hållbar utveckling i skolans verksamhet kan 

styrdokumenten tas till hjälp. En del av skolans uppdrag är att eleverna, genom ett 

miljöperspektiv, ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt till olika miljöfrågor som de 

direkt kan påverka. Undervisningen ska innehålla hur de olika nivåerna; samhället och vi 

individer, kan anpassa hur vi lever och arbetar för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 

2018). I de övergripande mål och riktlinjer står det att eleverna efter avslutad grundskola 

”har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling” 

(Skolverket, 2018, s. 12). I läroplanens olika delar samt kursplaner nämns begreppet 

hållbar utveckling ordagrant 38 gånger men det finns flera delar där kopplingar kan göras, 

till exempel i kursplanen för fysik. Där står det att eleverna ska ges förutsättningar för att 

hantera olika valsituationer som rör teknik, samhället och miljö (ibid).  

      2.6 Håll Sverige Rent och Grön Flagg 

Håll Sverige Rent är en ideell organisation som arbetar för att motverka och förebygga 

nedskräpning. De tar fram konkreta lösningar och verktyg för att stoppa nedskräpningen 

runt om i Sverige. Bortsätt från det har organisationen flera andra uppdrag, bland annat att 

främja individers miljöansvar samt att dela ut olika miljömärkningar till event, såsom 

festivaler eller mässor. Håll Sverige Rent vill göra det möjligt för eventarrangörer att tänka 

på miljöpåverkan för eventen som arrangeras, allt från nedskräpning till transporter (Håll 

Sverige Rent, u.å.-d). Det som har väckt mest intresse för mig är det program som utbildar 

barn och unga i skolan om miljö, som kallas för Grön Flagg (Håll Sverige Rent, u.å.-b). 

Programmet är till för att hjälpa lärare och pedagoger att väcka lust och glädje med att 

arbeta med hållbarhetsfrågor på förskolor och skolor. Det ingår även i ett liknande arbete, 

Eco-Schools, som är ett internationellt nätverk där miljontals barn och unga runt hela 

världen förenas i miljöfrågor. Eco-Schools ingår i något som internationellt kallas för 

Education for Sustainable Development (ESD), som översätts till utbildning för hållbar 

utveckling. Inom ESD-skolor arbetar man med hållbar utveckling som ett centralt mål och 

det genomsyrar all undervisning (Björneloo, 2007). Under ett år arbetar skolor med utvalda 

teman utifrån de som finns nämnda på Grön Flaggs hemsida, till exempel hav och vatten 

eller skräp och avfall, för att sedan få ansöka om ett certifikat. Till skolors hjälp finns det 

sex steg (se figur 1) som kan följas i arbetet för att få en struktur i arbetet med hållbar 

utveckling. Eleverna involveras från början till slut, från ett Grön Flagg-råd via planering, 
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genomförande och utvärdering till att fira och inspirera andra att engagera sig (Håll Sverige 

Rent, u.å-c). 

 

Figur 1. De sex stegen för strukturerat arbete med Grön Flagg. (Håll Sverige Rent, u.å-a) 

Målet med Grön Flagg är att lärare, pedagoger, barn och unga tillsammans skapar en 

nyfikenhet och ett engagemang i arbetet med de tre dimensionerna, social, ekonomisk och 

ekologisk, av hållbarhet. Eleverna får möjlighet att lära sig om samarbete i närmiljö, 

kunskap och förståelse för ett hållbart samhälle, arbeta tillsammans samt sprida sina åsikter 

och lärdomar (Håll Sverige Rent, u.å.-c).  

2.7 Tidigare forskning om lärares arbete med hållbar 

utveckling 

I den tidigare litteraturstudien (Johansson & Segerström, 2018) framfördes olika arbetssätt 

som lärare använde sig av i sina klassrum vid undervisning om hållbar utveckling. En stor 

del av litteraturen som granskades belyste att syftet med undervisningen visades vara att 

eleverna ska utvecklas till att bli medvetna vid de val de gör och få förståelse för hur deras 

handlingar påverkar miljön (Björneloo, 2007; Higgins, 2009; Karaarslan & Teksöz, 2016). 

De undervisningsformer som framkom i den granskade litteraturen var bland annat 

samarbete, att se helheten av hållbar utveckling och ämnesövergripande arbete. Flertalet 

av studierna förespråkar ämnesinnehåll och viktiga begrepp som undervisning om hållbar 

utveckling bör belysa, vilket är energi, konsumtion, transporter, fotosyntes och kretslopp 

(Bursjöö, 2011; Björneloo, 2004).  En konkret övning som exemplifierades i 

litteraturstudien av Johansson och Segerström (2018) var att eleverna fick utöva rollspel. 
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Övningen gjordes för att utveckla elevers kritiska tänkande och resultatet blev att eleverna 

fick förståelse för att de som medborgare kunde vara med att påverka samhället och hur 

viktigt det är att agera för kommande generationers livskvalité (Freire, Baptista och Freire, 

2016). 

För de olika ämnena framkom det undervisningsformer och aktiviteter i litteraturstudien 

gjord av Johansson och Segerström (2018). Utomhusundervisning var lämplig för 

ämnesövergripande arbete (Björneloo, 2007; Higgins, 2009; Jegstad & Sinnes, 2015) men 

även väldigt starkt kopplat till ämnet biologi, där utomhusundervisningen skulle göras som 

ett äventyr att besöka skogen (Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2017). Ett exempel på 

utomhusundervisning framkom i en studie av Björneloo (2007). Där lyfts skolträdgårdar 

och med hjälp av kulturella redskap och samarbete får eleverna en möjlighet att nå 

förståelse för ämnesinnehåll kopplat till skolans trädgård. Inom kemiundervisningen 

framkom det att samtal om hur kemin påverkar framtiden var av stor vikt för att bidra till 

en hållbar framtid. Utgångspunkten för samtalen kunde vara produkter som är kemiskt 

framställda och det ledde in på industrier som tillverkar dem (Jegstad & Sinnes, 2015).  

Det som lyftes för undervisning i fysikämnet var fyra grundpelare; energi, klimat, hälsa 

och miljö. Energiomvandlingar och framtida lösningar för energibehov är ämnesinnehåll 

som kopplas till fysikämnet. För att koppla in de andra tre pelarna i fysikundervisningen 

sågs det relevant att lyfta väderfenomen, klimatförändringar och hur vetenskapliga 

upptäckter har påverkat och påverkar människans hälsa (Bursjöö, 2016). Sist men inte 

minst, teknikundervisning, där författarna Leal Filho, Manolas och Pace (2008) tyder på 

att teknikämnet inte enbart är att veta hur något fungerar utan även varför något fungerar. 

En konkret aktivitet som exemplifierades av samma författare var att eleverna skulle skapa 

möbler av återvunnet material. Aktivetens syfte var att eleverna skulle få ta del av varför 

återvinning är viktigt, träna på att lösa problem och få förståelse för teknikens hjälp mot 

en hållbar utveckling (Leal Filho, Manolas & Pace, 2008). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den kvalitativa studien är att analysera lärares undervisningsformer inom 

hållbar utveckling i årskurserna 4-6, i de naturorienterande ämnena samt teknik, i 

Jönköpings län. 

Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Hur arbetar lärare med hållbar utveckling i undervisningssituationer i skolor i 

Jönköpings län? 

• Vilken betydelse anser lärarna att utbildning om hållbar utveckling har? 

• Hur synliggörs elevers kunskaper utifrån den utbildning om hållbar utveckling 

som sker, ur ett lärarperspektiv? 
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4. Metod och material 

I följande kapitel kommer studiens genomförande presenteras. Till att börja med val av 

metod och datainsamling, följt av urval av informanter. Vidare presenteras hur bearbetning 

och analys av material har genomförts samt kopplingar till vetenskaplig teori. 

Avslutningsvis lyfts begreppen validitet och reliabilitet samt en redogörelse över de etiska 

överväganden.  

4.1 Metod och datainsamling 

Till den empiriska studien valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Valet av metod 

gjordes utifrån studiens syfte och de frågeställningar som tagits fram för att få kvalitet före 

kvantitet. I min studie är jag ute efter ord och meningar, därav är det lämpligare att använda 

sig av en kvalitativ metod (Bryman, 2018). De intervjuer som har genomförts var av två 

olika karaktärer, den individuella intervjun samt gruppintervju. Individuella intervjuer är 

den mest vanliga metoden som görs inom kvalitativa studier (Jacobsen, 2017). Alla 

intervjuer har skett ansikte-mot-ansikte för att jag som intervjuare ska få en tydlig bild av 

informanterna samt för att kunna ta del av kroppsspråk. 

Intervjuformen jag har använt kallas för semistrukturerad intervju.  Ett antal frågor finns 

att följa, även kallat frågeschema (se bilaga 2), men möjligheten finns även att använda 

uppföljningsfrågor beroende på vilket svar man får på första frågan som kan vara nyttig 

för studien (Bryman, 2108).  Samtalen som fördes under intervjuerna spelades in som stöd 

för senare analys. Det gjordes även för att det kan vara svårt att anteckna allt som sägs i 

skrift och att man förlorar en viss kontakt med den som intervjuas om blicken behöver 

sänkas stundvis (Jacobsen, 2017). Gruppintervju har utförts en gång, med två lärare på 

samma skola. Det gjordes för att spara på allas tid och att lärarna arbetar kollegialt med 

ämnet. Som intervjuare är det viktigt att visa förståelse för vad de intervjuade säger genom 

att ge en instämmande kommentar, nicka eller indikera om något inte är förstått (Jacobsen, 

2017). Under analysen av datainsamling framkom det en intressant gemensam faktor och 

därmed behövdes ytterligare en metod för datainsamling användas, nämligen mailkontakt.  

4.2 Urval 

Antalet lärare som intervjuades valdes utifrån tidsaspekten, vilket resulterade i totalt åtta 

lärare (se tabell 1 nedan). Urvalet av lärare gjordes först och främst utifrån att de skulle 
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vara behöriga i de naturorienterande ämnena samt teknik. Ytterligare ett kriterium var att 

lärarna skulle undervisa på skolor i Jönköpings län. För att få kontakt med lärare skickades 

mail ut till rektorer, vissa lärare direkt och till andra kontakter i Jönköpings län. Till min 

hjälp att hitta skolor och rektorer användes först och främst Jönköping kommuns hemsida 

(Jönköping Kommun, u.å.), vilket ledde mig vidare till de olika skolornas sidor där jag 

kunde komma i kontakt med rektorer och lärare. Vidare användes även Vaggeryd 

kommuns hemsida (Vaggeryd Kommun, u.å.) på likadant sätt. Av erfarenhet visste jag att 

Håll Sverige Rent listar de skolor som är Grön Flagg-certifierande (Håll Sverige Rent, u.å.-

f), vilket tyder på att de arbetar med hållbar utveckling på skolorna och kontaktades först. 

Tabell 1. Översikt av utvalda lärare. 

Benämning Stad Verksamma år som lärare Grön Flagg-skola 

Lärare 1 Jönköping 26 år Ja 

Lärare 2 Jönköping 2,5 år Nej 

Lärare 3 Jönköping 6 år Nej 

Lärare 4 Anderstorp 18 år Nej 

Lärare 5 Anderstorp 8 år Nej 

Lärare 6 Skillingaryd 18 år Nej 

Lärare 7 Gnosjö 12 år Nej 

Lärare 8 Jönköping 29 år Nej 

4.3 Bearbetning och analys 

Efter avslutade intervjuer spelades intervjun upp igen för att lyssna på kvalitén på den. 

Nästa steg blev att lyssna noggrant på samtalen, vad som sagts och vad som fanns 

antecknat. De kategorier som skapades var utifrån de frågeställningar som finns under 

rubrik 3. Syfte och frågeställningar. Under första frågan delades intervjusvaren in under 

olika underkategorier, där de olika undervisningsformerna kommer vara rubriker. I 

bearbetningen och analysen användes rubrikerna diskussioner, experiment, teman och 

ämnesövergripande. Under frågeställning två, angående vilken syn lärarna har på hållbar 

utveckling, skapades underkategorierna viktigt och oviktigt utifrån svaren på intervjuerna 

kopplat till fråga 5 och 8 i frågeschemat (se bilaga 2). För att analysera sista 

frågeställningen i studien gjordes kopplingar till främst fråga 11, men kan även synliggöras 

i fler frågor i frågeschemat. I dessa frågor presenterades hur lärarna ser att eleverna tar till 
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sig tänket med hållbar utveckling och även deras handlingar. Underkategorierna för den 

frågeställningen är medvetenhet, teori respektive praktik, vissa bryr sig mer än andra, 

hemmet och diskussioner. Vid analyser av intervjuerna skedde även delvis transkribering 

för att kunna styrka vad informanterna har sagt men även hur de säger något i resultatdelen, 

vilket är viktigt i en kvalitativ forskning (Bryman, 2018). Den transkribering som gjordes 

utifrån de svar som framkom under intervjuerna som var relevanta till frågeställningarna.  

4.4 Vetenskaplig teori 

För att placera in studien i en större helhet har intervjuer, bearbetningen, analysen och 

resultatet analyserats med hjälp av två vetenskapliga teorier. De är det sociokulturella 

perspektivet och verksamhetsteorin som presenterades tidigare. Det sociokulturella 

perspektivet förknippas med kommunikation samt sägs vara det mest centrala för att 

lärande ska ske (Säljö, 2000), vilket jag håller med om när det gäller att förmedla kunskap. 

Kopplingar kan göras från lärares undervisning om hållbar utveckling till det 

sociokulturella perspektivet. Genom kommunikation blir elever delaktiga i kunskaper och 

färdigheter. Det är när elever hör vad andra talar om som de kan föreställa sig omvärlden 

och blir medvetna om intressanta och värdefulla ting (Säljö, 2000). Först och främst 

synliggörs det sociokulturella perspektivet i intervjuer, där språket och kommunikation är 

viktig för att vägleda samtalen och att få fram information till resultatet. Även vid 

bearbetning och analys är språket en viktig faktor för att få fram rätt information till 

resultatet.  

Vidare kan verksamhetsteorin kopplas till studien, då den riktar in sig på handlingar och 

kommunikation i varandras kontext (Säljö refererad i Nilholm, 2016). Då jag har valt att 

analysera lärares arbetssätt kan det vävas ihop med undervisningen som sker i en 

skolverksamhet, vilket ses som ett verksamhetssystem (Säljö, 2000). I skolverksamhet sker 

undervisning dagligen och riktar in sig på vissa mål i Lgr 11 samt dess kursplaner. Hållbar 

utveckling nämns i läroplanen ordagrant 38 gånger och då känns det relevant att 

undervisning ska innehålla ämnesområdet hållbar utveckling i någon utsträckning. I 

bearbetningen av intervjuerna synliggörs det om lärarna som intervjuats riktar sig mot de 

mål som finns gällande hållbar utveckling i skolverksamheten.  
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som många forskare har diskuterat dess betydelse 

för kvalitativa undersökningar, då de främst är viktiga för kvalitén i kvantitativa 

undersökningar. Forskare försöker utveckla egna kriterier för kvalitativa undersökningar 

som motsvarar kvantitativa undersökningar (Bryman, 2018). Validitet, eller giltighet, är 

exempelvis ett bevis på att man mäter det man vill mäta samt trovärdighet och 

överförbarhet (Jacobsen, 2017). Den externa validitet som resultatet visar kan endast 

generaliseras om samma individer blir intervjuade igen men att miljöer och situationer inte 

spelar roll för resultatets skull (Bryman, 2018). Urvalet av de intervjuade är av stor vikt för 

studien och därav har jag begränsat mitt urval. Reliabilitet även kallat för tillförlitlighet 

och pålitlighet, grundas på frågan om resultatet blir samma om undersökningen genomförs 

exakt likadant en gång till (ibid). För att göra det möjligt behöver alla steg i 

forskningsprocessen finnas med, såsom från forskningsfrågor till analys av data (ibid). 

Svårigheter med att göra en exakt likadan undersökning av kvalitativ karaktär är den 

sociala miljön och intervjuarens roll. Om inte samma sociala miljö och roll finns det risk 

att resultatet blir olika (ibid).  

4.6 Etiska överväganden  

I studiens alla delar har de etiska principerna tagits i åtgärd. Vid mailkontakt med rektorer 

och lärare har informationskravet använts, då samtyckesblanketten (se bilaga 1) har 

bifogats. De berörda personerna blir informerade om studiens syfte, samt att deras 

deltagande är frivilligt och de har rätt att avsluta när de vill. I samma situation används 

samtyckeskravet, där de deltagande personerna bestämmer helt själva om de vill delta, 

vilket de även får möjlighet att bestämma och skriva under innan intervjun (Bryman, 

2018). Efter intervjuerna har deltagarna blivit informerade om att samtalen och 

anteckningarna endast är till för studien, vilket är nyttjandekravet. Efter intervjuerna har 

konfidentialitetskravet vidtagits då de uppgifter som antecknats och spelats in ska 

behandlas med största förtroende för att ingen obehörig ska komma åt den informationen 

(Bryman, 2018). Dessa etiska åtgärder görs för att skydda informanternas identitet, detta 

enligt ”Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS 

2003:460). Dock gäller lagen inte forskning inom högskoleutbildning men för en god 

etiksyn väljs det att användas för att skydda varje individ från att bli utelämnade i studien. 
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5. Resultat 

Under följande kapitel presenteras det resultat som framkom efter analys av intervjuerna. 

Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar som ställts under rubrik 3. Syfte och 

frågeställning. Varje fråga har delats in i rubriker för att tydliggöra studiens syfte.  

5.1 Lärares arbete med hållbar utveckling i undervisning 

Nedan presenteras hur lärare arbetar med hållbar utveckling utifrån de underkategorier som 

nämns under rubrik 4.3 Bearbetning och analys. Först redogörs hur ämnesinnehållet 

framkommer i diskussioner, experiment och teman, för att sedan belysa det 

ämnesövergripande arbetssättet om hållbar utveckling. Detta görs dels för att sortera in de 

olika delarna av vad som framkommit i intervjuerna men även för att få struktur.  

5.1.1 Diskussioner i undervisning 

Lärare 1 nämnde att undervisningen belyses mest utifrån den ekologiska dimensionen, 

bland annat klimatförändringar. I arbetet om klimatförändringar nämns viktiga begrepp, 

såsom kolets kretslopp och växthuseffekten, vilket diskuteras i klassrummet. Ytterligare 

exempel på hur ekologidimensionen tas upp i undervisning om hållbar utveckling redogörs 

i intervjun med lärare 6, där återigen växthuseffekten benämns men även ekosystemtjänster 

diskuteras med eleverna. Diskussionen om ekosystemtjänster är uppbyggd genom att 

eleverna blir presenterade för vad begreppet innebär, hur det kan se ut och vad man 

använder för ekosystemtjänster i samhället. Elevernas uppgift blir sedan att resonera över 

vad som skulle hända om någon del försvann, både för dem själva men även för samhället. 

Det som synliggörs för eleverna enligt lärare 6 i en sådan uppgift är de får se 

konsekvenserna i flera led.  

Andra lärare som använde sig av diskussioner i undervisning om hållbar utveckling är 

lärare 4 och 5, där undervisningen skedde på samma skola men i olika klasser. Då intervjun 

gjordes i par instämde de med varandra och fyller i varandras svar. Lärare 4 beskrev deras 

arbete med hållbar utveckling såhär:  

Att man hela tiden diskuterar det tycker jag, att man håller det levande att man hittar 

alla vinklar på att kunna diskutera det i klassrummet då. Det kan ju vara nånting man 

sett, hört, lyssnat, att man för upp det med eleverna och att man är aktuell med det som 
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pågår. Och att man själv är påläst tänker jag på det där när (Lärare 5 – absolut) 

eleverna kommer och ställer frågor för de är ju så oerhört mediavana idag.  

Lärare 4 fortsätter intervjun med att säga: ”Så de ser ju och hör ju fortare än vad vi gör 

ibland och då gäller det att kunna vara där i den diskussionen själv när eleven kommer och 

frågar”. Tidigare i intervjun säger lärare 5 att eleverna är väldigt medvetna men även 

kunniga och därav blir det diskussioner utifrån vad de ser och hör. Lärare 7 belyser ett 

konkret exempel på vad eleverna diskuterar om och varför det är viktigt. Eleverna får i 

uppgift att först tänka till själva och anteckna vad de redan gör för en mer hållbar 

utveckling. Nästa steg blir att de resonerar och även här antecknar vad de kan göra och 

sista steget är att de ska skriva ner vad de borde göra men som kan vara svårt att göra. 

Anteckningar tas med till smågrupper och diskuteras här. Läraren lyfter att detta görs för 

att synliggöra för eleverna att det finns saker att göra för en hållbar utveckling och genom 

diskussioner framförs många åsikter och tankar. Den sista läraren som nämner 

diskussioner som undervisningsform är lärare 8. I intervjun nämner läraren att många 

elever gärna vill diskutera något som de sett eller hört som kan kopplas till hållbar 

utveckling. Lärare 2 och 3 nämner inte ordagrant under intervjuerna att diskussioner 

används. 

5.1.2 Experiment och teman 

I denna underkategorin har undervisningsformer som har anknytning till utmaningar, 

experiment och temaarbete i samband med undervisning om hållbar utveckling sorterats 

in. Fyra av åtta lärare använde sig av något slags experiment eller utmaningar i arbete med 

hållbar utveckling. Ett experiment som nämndes av lärare 2 som kan utföras i ämnet kemi 

var att läraren kunde föra ner papper och en plastpåse i vattnet för att se vad som händer 

med de olika materialen. Ytterligare nämnde lärare 2 att utmaningar gavs till eleverna att 

släcka lampan på toaletten efter sig, då de har pratat om användning av energikällor. Ett 

tema som kan kopplas samman med utmaningen om att släcka lampor är det två av åtta 

lärare som lyfte, nämligen Earth hour, där all befolkning uppmanas att släcka alla lampor 

och inte använda någon ström under en timme på ett utsatt datum. Lärare 3 är en av dem 

som nämnt detta som en del av arbetet med hållbar utveckling i sitt klassrum. Lärare 7 lyfte 

också Earth hour under intervjun, att det är något som vanligtvis lyfts i klassrummet men 

glömdes bort i år. Det gjorde dock inte lärare 3 som pratade om energi och hur man kan 

använda energi på olika sätt. En övning som gjordes beskriver lärare 3 såhär:  
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Då gjorde vi så att eleverna fick sitta och skriva ner allt de trodde att de använde energi 

av under en dag. Det mesta var TV, kylskåp, dator. Men sen när vi gick igenom på 

tavlan så, hela Whiteboarden fylldes ju av grejer innan de ens hade gått till skolan. Bra 

övning – då eleverna blev chockade över hur mycket det var. 

Fler utmaningar som benämns under intervjuerna är exempel som handlar om 

vattenförbrukning i hemmen. Lärare 7 upplyste nämligen sina elever att man egentligen 

klarar av att duscha på 30 sekunder, istället för 10 minuter. Utmaningen handlade då om 

att eleverna ska testa hur snabbt de kan duscha och utmana sig själva. Läraren belyste även 

vikten av varför eleverna inte behöver duscha i 10 minuter, konsumtionen av vatten. 

Ytterligare ett experiment och utmaning som ingår i temat vattnets kretslopp och innehåller 

vattenkonsumtion gjordes av lärare 4. Eleverna fick i uppgift att föra en vattendagbok hur 

och när de använde vatten. Sedan förde läraren statistik över allt och de analyserade hur 

det såg ut i hemmen. Det sista experiment som nämndes av de fyra som använde sig av 

detta är ett experiment av lärare 8.  

I årskurs fyra brukar vi gräva ner lite skräp. Vi tar en planka och så spikar vi upp lite 

saker och sen låter vi den ligga och sen tar vi upp den en gång om året, under tre år 

då. Och ser vad som har försvunnit och vad som finns kvar. Det brukar vara rätt roligt. 

För det visar ju lite på det här med nedbrytning och vad får det för konsekvenser att 

slänga en liten plastpåse eller ett godispapper.  

Lärare 8 tillade att eleverna inte ska gå runt och slänga bananskal i naturen utan försöker 

visa skillnader på föremål som bryts ner snabbare än andra. Ett tema som nämndes av tre 

lärare var vatten, där eleverna får möjlighet att lära sig om försurade sjöar och vad som 

händer med skräp som finns i hav och sjöar. Lärare 3 som är en av dessa, förklarade att 

även om temat inte är hållbar utveckling vävs det ändå in i så många teman som möjligt i 

biologi- och kemiundervisningen. Likt lärare 3 sade även lärare 6 att: 

När jag jobbar med ett tema så försöker jag få in så många olika perspektiv som möjligt. 

Än att nu pratar vi hållbar utveckling och sen släpper vi det, utan att gå tillbaka till det 

och kanske tar upp nya trådar eller bekräftar det som vi gjort.  

Trots att lärare 7 inte lyfte Earth hour var ändå energi ett tema i undervisning om hållbar 

utveckling. Där många olika energikällor presenteras och även dess för- och nackdelar. 
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Även lärare 1 använder sig av temat energi, men det är sammanslaget med miljö så det blir 

ett större område under två månaders tid. Lärare 1 förklarade även i intervjun att arbetet 

med hållbar utveckling förekommer då och då i all undervisning. Det är för att skolan är 

Grön flagg-certifierad och ett miljöråd på skolan bestämmer vad och när arbetet med 

hållbar utveckling förekommer. Då gör alla på skolan samma sak och det blir ett och 

samma tema på skolan. Vad som kan synliggöras i denna del är att lärare 5 inte lyfter 

varken något tema, experiment eller utmaning i sin undervisning om hållbar utveckling. 

Viktigt att lyfta är att lärare 5 nämnde en aktivitet under intervjun som görs på hela skolan 

som kan kopplas till en utmaning i detta fallet, vilket är skräpplockardag. Eleverna får en 

introduktion till varför det är viktigt att inte slänga skräp i naturen och får i samband med 

det se en film, för att sen ge sig ut på skolgården och plocka skräp. 

5.1.3 Ämnesövergripande arbete 

Utifrån de analyserade intervjuerna framkom det att alla lärare var överens om att arbetet 

med hållbar utveckling oftast hamnar under de naturorienterande ämnena samt teknik. 

Lärarna arbetar mestadels ämnesövergripande mellan de olika ämnena i de 

naturorienterande ämnena men även svenskämnet där texter skapas av eleverna, 

exempelvis argumenterande och instruerande texter. Många lärare hade önskningar om att 

den ämnesövergripande undervisningsformen skulle ta större del, då ämnesinnehållet 

hållbar utveckling sträcker sig över många ämnen. Det är något lärare 1 nämner i intervjun, 

att hållbar utveckling ingår även i de samhällsorienterande ämnena och att det skulle kunna 

ske ett ämnesövergripande arbete mellan lärarna. Men det har inte skett i år för lärare 1. 

Vad som synliggörs i intervjuerna är att det inte är många lärare som har arbetat 

ämnesövergripande utöver andra ämnen än de naturorienterande ämnena samt teknik. Men 

många har ändå tankar om hur det kan ske, till exempel lärare 8 som säger: 

Sen om man tittar på SO-biten sådär så finns det jättemycket att göra, där man kan 

välja ut och titta på historiskt vad som har hänt med vissa saker. Om man tar det här 

med fossila bränslen, vilken succé det var på 1850-talet och vilken fullkomlig katastrof 

det är 150 år senare. Och dra paralleller med annat och hitta mönster i vår utveckling. 

Var allt förr dåligt eller bra. Att jämföra nu och då. 

Likt detta har även lärare 6 nämnt i intervjun där ämnet historia kan kopplas samman med 

de naturorienterande ämnena samt teknik. För att få en djupare förståelse för hur det har 



 21 

sett ut tidigare. Tilläggas kan att även om ett ämnesövergripande arbete utöver de 

naturorienterande ämnena samt teknik inte sker i dagsläget så har det skett tidigare. Ett 

exempel som lyfts är ett samarbete med läraren i historia, där temat är spara och förvara. 

Eleverna får se hur saker förvarades under forntiden och sedan hur det har utvecklats tills 

idag. Efter lite diskussioner under intervjun kom lärare 6 på fler tillfällen då 

ämnesövergripande undervisning har skett. Det var i samband med temat kraft och rörelse, 

där eleverna skulle motivera sina val om de skulle ta cykel eller åka bil till skolan. Under 

den tiden hölls undervisning om trafiksäkerhet i de samhällsorienterande ämnena samt att 

eleverna fick skriva instruerande texter om hur man cyklar i ämnet svenska. Även lärare 7 

höll med om ett ämnesövergripande arbete med ämnen i de samhällsorienterande ämnena. 

Arbetet har främst skett i de naturorienterande ämnena samt teknik men har även inkluderat 

ämnet geografi. I en sådan undervisningsform gavs regnskogen som ett exempel att lyfta i 

klassrummet. Eleverna får då möjlighet att få syn på olika delar, bland annat varför 

regnskogen skövlas ner, vad som planteras istället och hur marken ser ut i regnskogen.  

Lärare 4 använde sig av ämnet bild när undervisningen i biologi handlade om Östersjön. 

Eleverna målade hur ett välmående Östersjön såg ut samt hur Östersjön skulle se ut om 

den var nedskräpad. Lärare 5 tillade att det hade varit önskvärt att inkludera ämnet slöjd, 

för att få eleverna att se en helhet i skolvardagen. Bildämnet används även av lärare 8. 

Eleverna fick ta med sig skräp hemifrån som ändå skulle slängas och konstruera något nytt. 

”En del gör statyer, andra kanske gör en ny produkt som man kan använda till något annat”, 

säger läraren.  

Två av åtta lärare nämnde att man hade kunnat arbeta med hållbar utveckling 

ämnesövergripande med engelska, möjligtvis i årskurs 6 men att det går att öva begrepp 

även i lägre årskurser. Detta leder oss in på en undervisningsform som hör ihop med ett 

ämnesövergripande arbete. Lärare 3 använde 30 minuter i veckan av sina lektioner i de 

naturorienterande ämnena till att öva begrepp som hör ihop med det område som sker i 

stunden. Lärare 2 som höll med om att ett ämnesövergripande arbete hade kunnat ske i 

engelska sade att allt det vardagliga arbetet med hållbar utveckling sker under alla lektioner 

och ämnen, såsom att slänga papper eller skruttar på rätt plats. Men att det har skett att 

hållbar utveckling har tagits in i svenskämnet, då eleverna skrev argumenterande texter om 

att stoppa miljöförstöring. 
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5.2 Pappersåtervinning 

En undervisningsform som återspeglades i alla intervjuer var sopsortering och 

pappersåtervinning, därav görs ett separat stycke om detta. För att förtydliga används både 

papperssortering och pappersåtervinning som synonymer för varandra, då det är så lärarna 

har uttryckt sig under intervjuerna. Många av informanterna förklarade att det är på 

elevernas nivå. Bland annat svarade lärare 5 på hur hållbar utveckling synliggörs i 

klassrummet genom följande ”Jaa en enkel är väl vår pappersåtervinning och att vi 

sorterar”. Lärare 4 lade till: ”Ja det har vi ett jättefint litet hus här utanför som, där de får 

återvinna olika sorters papper”. Lärare 5 fyllde i svaret med: ”Och det brukar jag låta 

eleverna göra. Att de får ha ansvar för det”. Lärare 4 instämmer med likadant arbetssätt. 

Dessa två lärare använder sig av sortering av papper för att synliggöra 

pappersåtervinningen men även återanvändning. Vid samtalet med lärarna påpekar de att 

eleverna säger till att man kan använda baksidan på pappret nästa gång för det går att skriva 

eller rita på en gång till.  

Likt detta upplyser lärare 2 sina elever att inte slösa på papper. Lärare 2 har ett hållbart 

tänk med användningen av papper. När frågan ställdes hur hållbar utveckling synliggörs i 

klassrummet beskriver lärare 2 det såhär:  

Jag pratar mycket om att jag inte vill att vi slösar papper. Om jag har en uppgift som 

jag kan behöva skriva ut ändå för att vi inte alltid har tillgång till digitalt verktyg och 

ibland så är det bättre att läsa på papper så måste jag skriva ut. Så ber jag dom att inte 

förstöra pappret utan jag kan använda till båda klasserna eller att man använder dem 

i par.  

Även lärare 1 och 8 nämnde att papperssorteringen användes i undervisningen om hållbar 

utveckling och likt lärare 2,4 och 5 nämndes sparsamheten med papper. Lärare 1 använder 

papper sparsamt då de används som kladdpapper. Lärare 8 uttryckte sig: ”Sen så är jag 

ganska noga med att vi inte knycklar sönder alla papper utan vi använder dem, vanlig sån 

resurs sparsamhet”.  I intervjun framkom det att lärare 8 använder ord som ”vanligt och 

klassiskt” i förhållande till papperssortering och kompostering. Detta anses då vara det 

vanligaste lärare gör i sitt klassrum för att lyfta ämnesinnehållet hållbar utveckling. När 

frågan om hur hållbar utveckling synliggörs i lärare 7:s klassrum, svarar lärare 7 efter en 

stunds väntan: ”Att vi har en skylt på väggen. Här slänger vi papper, pappersåtervinning. 
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Och förklarar vad det är för nånting”. För att inkludera ytterligare lärare i denna 

undervisningsform nämndes även papperssortering i intervjun med lärare 6 i form av: 

Men också tänker jag i alla vardagliga situationer, till exempel att vi ska källsortera 

och att vi inte slänger papper i alla möjliga, ja ställen. Att vi har pappersinsamling och 

kompost på skolan och att vi pratar om det och varför. 

Lärare 3 använder också pappersåtervinning i sitt klassrum och det är eleverna vana vid 

sedan tidigare årskurser. Lärare 3 påstår att pappersåtervinningen används flitigare än 

komposten. Det nämns under intervjun att något som synliggörs hela tiden i undervisning 

om hållbar utveckling är: ”Ahh just nu så är det väl mer att ja släng inte plast i komposten 

för det har vi som ett väldigt problem här inne just nu”. Arbetet med pappersåtervinningen 

för lärare 3 är inget speciellt utan tas upp när de pratar om skog och vad vi använder trä 

till. Vid en sådan situation poängterar läraren att återvinningen av papper är viktig så vi 

inte behöver hugga ner lika mycket träd.  

5.3 Vikten av hållbar utveckling i utbildning 

Det första som alla de intervjuade nämnde under samtalen har varit att ämnet är viktigt, 

både för allmänheten men ännu viktigare för elever. Nedan följer ett urval av 

informanternas svar på vilken syn de har på hållbar utveckling: 

Lärare 7: Jag tycker det är jätteviktigt att göra eleverna medvetna om vad hållbar 

utveckling är. Börja i liten skala, vad kan du som individ göra och hur kan du bidra och 

att få eleverna att få ett synsätt på det så att det är blir naturligt. 

Lärare 8: A hållbar utveckling är kanske det som är viktigast just nu och alla får koll 

på så att säga. Förstår vad det handlar om och att man verkligen tar till sig det. Det är 

ju jätteviktigt för samhället över huvud taget och i skolan. Vi måste ju börja å få dem 

att asså, det är ju nu som vi ska få dem att förstå, vikten av detta för framtiden. 

Lärare 4: Viktig del med hållbar utveckling så. Vi pratade om det innan precis att på 

nått sätt så är det ändå det som genomsyrar det mesta. Man tar ju egentligen den det 

förhållningssätt man har privat har man ju även här som man kommunicerar med 

eleverna. Men jag tror det är ännu viktigare idag för eleverna är så oerhört medvetna 

om det. Där gäller det att vi hänger på och hänger med.  
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Lärare 3:  A men jag tycker att det är jätteviktigt att man undervisar eleverna om det. 

Dels så tycker eleverna att det inte har med mig å göra och det är ingenting som jag 

kan göra nånting åt. Men när man sen undervisar om det så ser de faktiskt det man 

själv kan göra och det är ju faktiskt rätt så mycket. De tror oftast att det är bara vuxna 

och det andra kan göra” 

Lärare 5, 6, 1 och 2 beskrev likt ovanstående lärare att ämnet hållbar utveckling är viktigt 

för både elever och allmänheten. Några synpunkter som togs upp under intervjuerna var 

bland annat att det är viktigt som lärare att ha en bred syn och vara påläst. Ytterligare 

synpunkter som togs upp under intervjun med lärare 5 var en medvetenhet om de val man 

gör och hur det påverkar en själv och andra. Lärare 6 instämde med lärare 5 att 

medvetenheten är viktig men att man kanske inte alltid lever upp till det. Tre av åtta lärare 

lyfte en helhetssyn av de olika dimensionerna. Där lärare 6 ser hållbar utveckling ur olika 

perspektiv, ett ekologiskt eller miljö, ett ekonomiskt och ett socialt perspektiv. Lärare 6 

fortsatte att säga: ”Som jag ser det så hänger de här tre ihop och överlappar varandra, desto 

mer de överlappar varandra desto mer pratar vi om hållbar utveckling”. Det är även något 

lärare 8 lyfte som en viktig del av hållbar utveckling, att se att alla dessa tre perspektiv ses 

som en helhet. Lärare 1 såg två delar av detta i sitt arbete med hållbar utveckling och 

förklarar det såhär:  

När jag tänker hållbar utveckling så tänker jag miljö framför allt. Att hållbar utveckling 

handlar om en hållbar miljö. Vi pratade om det i arbetslaget nu för ett tag sen och då 

var vi inne på att man pratar om en hållbar ekonomisk utveckling och andra också. 

Men för mig framför allt när jag jobbar med det är det ändå miljön, som jag tänker. 

En tänkvärd synvinkel som framkom i intervjun med lärare 2 var utöver att hållbar 

utveckling är superviktigt att ha koll på så var det enligt läraren kopplat till sunt förnuft. 

Fortsättningsvis beskrev lärare 2 att många vet hur man borde göra för en mer hållbar 

utveckling, men har hört att folk anser att det exempelvis är för långt till sopsorteringar. 

Lärare 2 tillade även att då det är bra att vi lärare utbildar våra elever i det redan nu.  

5.4 Elevers handlingar utifrån lärares perspektiv  

Något som var av intresse med studien var hur elevers kunskaper synliggörs ur ett 

lärarperspektiv. Lärare 6 nämner i intervjun att miljön ska räcka till alla och tillgodose våra 
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behov och också bevaras till nästa generation, där tydliga kopplingar kan göras till vad 

begreppet hållbar utveckling betyder (WCED, 1987) samt har en koppling till dagens 

elever. För att förtydliga vilken lärare som uppfattade vad har resultatet sammanställts i en 

tabell (se tabell 2).  

Tabell 2. Hur elevers kunskaper om hållbar utveckling synliggörs ur informanternas perspektiv. 

Informant Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

Lärare 1 Medvetenhet Teori respektive praktik Vissa bryr sig 

mer än andra 

- - 

Lärare 2 Medvetenhet - Vissa bryr sig 

mer än andra 

- - 

Lärare 3 Medvetenhet - Vissa bryr sig 

mer än andra 

- - 

Lärare 4 - - - Hemmet Diskussioner 

Lärare 5 Medvetenhet - - Hemmet - 

Lärare 6 Medvetenhet Teori respektive praktik - Hemmet - 

Lärare 7 - - - Hemmet Diskussioner 

Lärare 8 Medvetenhet - - Hemmet Diskussioner 

Sex av åtta lärare nämnde att eleverna är medvetna om vad som ska göras. Lärare 6 nämnde 

i intervjun om elevernas medvetenhet och handlingar: 

 Jag tror att det är lite som vi vuxna, att i tänket är de där och många elever vet. Man 

hör på dem att många elever pratar om det hemma. I teorin så är det inget fel och de 

är medvetna om oftast miljötänk. Jag känner inte att det är något nytt eller helt 

främmande för eleverna. Men sen syns det inte riktigt lika mycket i deras beteende. 

Lärare 6 menar att eftersom eleverna gör som vi gör och inte som vi säger och önskar att 

vi vuxna hade kunnat göra något annorlunda för att påverka elevernas medvetenhet och 

deras handlingar (se tabell 2). Genom att ha en förebild som visar vad ett hållbart 

förhållningssätt är gjordes av lärare 2. Elevers handlingar synliggörs när de gör vad lärare 

2 säger vad de ska göra, exempelvis att släcka lampan efter sig när man går från toaletten. 

Fler elever följer direktiven som de blir tillsagda att göra. Lärare 2 sade även att hen hade 

kunnat göra det själv men ber eleverna för att det ska få händelsen att ske automatiskt. 
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Ytterligare en lärare som ser att vissa elever tar till sig ämnet hållbar utveckling bättre än 

andra är lärare 3 (se tabell 2). Under den tid när Earth hour diskuterades och texter skapades 

om energiförbrukning kunde läraren se att eleverna tog till sig vad som sades om hållbar 

utveckling, då en oro över klimatförändringar sågs spridas bland eleverna samt att något 

behövdes göras.  

Nedan följer vad resterande tre lärare nämnde under intervjuerna angående elevers 

medvetenhet. Det som lyftes i intervjun med lärare 1 är att likt alla lärares syn på hållbar 

utveckling tycker eleverna själva att ämnet är viktigt. Eleverna får syn på vad hållbar 

utveckling är och innebär, att det handlar om deras kommande generationer, vilket berör 

dem. Även här synliggörs det att vissa elever bryr sig mer och andra mindre (se tabell 2). 

Lärare 8 var ytterligare en som såg att eleverna är medvetna om tänket om hållbar 

utveckling (se tabell 2). Det synliggörs hos eleverna då de visar sig intresserade och tar till 

sig det som sägs. Den sista läraren som nämner att eleverna är medvetna om vad som ska 

göras för en hållbar utveckling är lärare 5 (se tabell 2). När frågan ställs om hur tänket hos 

eleverna synliggörs framkom svaret: 

De uppmanar varandra till det. Mina är duktiga på att säga till varandra. Att de 

uppmärksammar att man kan använda pappret sen och lägga tillbaka istället för att 

slänga ett helt papper. Även andra projekt när de ska bygga något i exempelvis teknik 

och så. De tänker alltså på att man kan spara toarullar eller så. Så på så sätt är de 

väldigt medvetna om det och berättar gärna om hur de gör hemma. 

Lärare 5 lyfter här avslutningsvis i citatet att eleverna gärna berättar hur det de gör hemma. 

Det för oss in på den sista kategorin som ska presenteras i detta stycke, nämligen elevers 

handlingar kopplat till hemmet och diskussioner (se tabell 2). Lärare 4, 7 och 8 nämnde att 

de ser att eleverna tar till sig ämnesinnehållet hållbar utveckling när de får kommentarer 

eller samtal av vårdnadshavare, men även att eleverna pratar om det. Lärare 4 lyfte att 

eleverna pratar om den hemuppgift de fick, då eleverna skulle undersöka sin 

vattenförbrukning i hemmen. Lång tid efteråt kom eleverna fram och pratar om hur de gör 

nu för att spara på vattnet. Lärare 4 lade även till att man hör hur elevernas diskussioner 

kring ämnet går och deras förståelse för det. Elevers diskussioner var även något lärare 7 

och 8 lyfter i intervjun om hur eleverna tar till sig ämnesinnehållet hållbar utveckling (se 

tabell 2). Det var ofta i samband med ett intensivt arbete som diskussionerna hörs. Lärare 

7 och 8 var två informanter som hade fått kommenterar från vårdnadshavare och säger 
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skämtsamt att någon hade sagt: ” åh vad är det nu ni har gått igenom för nu ska allt sorteras 

hemma” och ”allt som ska köpas måste vara kravmärkt”. Lärare 7 lyfte även ett exempel 

på en hemuppgift, där eleverna skulle fundera ut vad de kan göra för att förbättra miljön. 

Dagen eller dagarna efter fick lärare 7 höra att vissa elever cyklade till träningen istället 

för att mamma eller pappa körde bilen dit. Likt lärare 7 har även lärare 8 en hemuppgift 

för eleverna. Den utförs i årskurs 5 och sträcker sig över en termin som enbart ska göras i 

hemmet. Uppgiften är utformad som en punktlista med bland annat att eleverna ska 

källsortera, plantera om möjlighet finns och tvätta. Varje punkt som eleverna utför ska 

signeras av en vårdnadshavare. I klassrummet kan diskussioner ske med kopplingar till 

uppgiften kring de punkter som behandlar hållbar utveckling. 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet olika undervisningsformer som lärare använder sig av 

för att undervisa om hållbar utveckling. Det framkommer att diskussioner, experiment, 

teman och ämnesövergripande arbete är de undervisningsformer som används. Det 

ämnesövergripande arbetet sker främst inom de naturorienterande ämnena och teknik men 

att det finns en viss önskan hos lärarna och en vision hur lärarna hade kunnat samarbeta 

med lärare i de samhällsorienterande ämnena. Undervisningsformen som synliggörs i alla 

lärares klassrum och undervisning om hållbar utveckling är pappersåtervinning. Alla lärare 

anser att ämnesinnehållet hållbar utveckling är av stor vikt för deras elever, då det berör 

både deras nutid och framtid. Lärarna har olika uppfattning om hur elevers kunskaper om 

hållbar utveckling synliggörs, bland annat genom att elever visar en medvetenhet för ämnet 

men att de sedan kan utföra en handling som säger emot den medvetenheten. Även här 

vävs diskussioner in där elevers kunskaper om hållbar utveckling synliggörs för lärarna. 

Några lärare lyfter att kommentarer från vårdnadshavare har fått tas emot, vad deras barn 

gör hemma. Eleverna själva är duktiga på att förklara vad de redan gör i hemmen i strävan 

mot en hållbar värld.  
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6. Diskussion 

Nedan följer en diskussion om metodval och slutsatser av resultat presenteras. Styrkor och 

svagheter med arbetet och andra möjliga tillvägagångssätt lyfts under metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen vävs frågeställningarna samman med resultatet samt kopplingar till 

yrkesverksamheten lyfts. Slutligen presenteras idéer för fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

För att få en djupare förståelse för hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med hållbar utveckling i 

Jönköpings län gjordes valet att använda intervjuer som metod. Om enkäter istället hade 

använts då hade inga följdfrågor kunnat ställas eller kroppsspråk tolkats. För att få en 

överblickande syn på lärares undervisningsformer hade enkäter kunnat göras. Men tack 

vare alla intervjuer har tankar om hållbar utveckling framkommit. Det som jag ser som 

styrkor i studien är alla exempel på uppgifter och undervisningsformer som lyfts, då de är 

klara att sättas in i skolans verksamhet. Ytterligare en styrka med studien är att ämnet 

hållbar utveckling nämns explicit 38 gånger i Lgr 11 (Skolverket, 2018), så det är relevant 

för lärare att arbeta med. Möjliga svagheter med studien kan vara att det är för få intervjuer 

som har genomförts i relation till den geografiska ytan. Hade tidsramen för undersökning 

varit längre hade fler städer besökts och fler lärare hade intervjuats. En felkälla som kan 

kopplas samman med informanterna är att de kan minnas fel (Bryman, 2018), vad de 

faktiskt har gjort i undervisning om hållbar utveckling. Trots detta anser jag studien i sin 

helhet har styrkor och är viktig för blivande lärare och yrkesverksamma lärare vad gäller 

undervisning om hållbar utveckling.  

Mitt resultat hade troligtvis kunnat se annorlunda ut beroende på urvalet av lärare. I urvalet 

av de informanter som deltagit i studien finns lärare med blandade yrkeserfarenhet som 

legitimerade lärare, blandade åldrar, olika kön och med olika relation till mig som 

intervjuare. Skillnaden på yrkeserfarenhet bland informanterna har inte spelat någon roll 

för mitt resultat, då alla lärare arbetar med hållbar utveckling i någon utsträckning. Men 

det som kan synliggöras är att de lärare som har arbetat i över 10 år har lyft fler exempel i 

undervisning.  Hade urvalet bestått av fler lärare med liknande yrkeserfarenhet hade det 

kanske lyfts fler konkreta exempel och övningar. Samtidigt sågs det som en intressant del 

av studien att ha blandade åldrar samt yrkeserfarenhet. Det enda som kan ha påverkat 

tolkningen av data utifrån egna erfarenheter är att jag känner eller har träffat vissa 
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informanter tidigare. I analysen av deras intervjuer skulle jag kunnat ha vävt in vad jag har 

sett eller hört tidigare i deras undervisning, men jag har endast gått efter det som sagts 

under intervjuerna. Bryman (2018) nämner att en möjlig felkälla skulle kunna vara just 

kodningen av svaren i intervjuer. Tack vare alla ljudinspelningar av intervjuerna har det 

varit möjligt att ta avstånd från egna erfarenheter och endast lyssnat på vad som har sagts. 

Vid bearbetning av datainsamlingen har mina anteckningar och ljudinspelningar varit till 

stor nytta för att kunna förmedla kunskapen vidare, till denna studie. Här syns tydliga 

kopplingar till språkets betydelse för lärande och kommunikation, som är en del av det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). Där mina frågor, gensvar och följdfrågor har 

haft stor betydelse för att föra kommunikationen och intervjun framåt.  

Forskningsfrågorna har varit det som har varit intressant i studien och har ändrats under 

skrivandets stund. Frågorna har varit till god hjälp i analysen av mitt resultat för att kunna 

kategorisera informanternas svar till rätt frågeställning. Forskningsfrågorna har som sagt 

varit det mest intressanta att ta reda på i studien och därav ser jag inga negativa 

påverkningar utifrån hur de är formulerade.  

För att diskutera studiens validitet och reliabilitet bör det åter igen sägas att dessa begrepp 

är ovanliga att förknippa med kvalitativa studier, då de oftast tar i beaktande när kvalitén i 

kvantitativa studier vill nås (Bryman, 2018). Jag vill påstå att studien är valid och giltig, 

då jag har mätt det jag ansågs att mäta. Studiens externa validitet kan bevisas då resultatet 

hade kunnat generaliseras på de lärare som blivit intervjuade och att resultatet hade sett 

likadant ut om studien hade gjorts om. Tilläggas kan att miljön för intervjuerna inte hade 

spelat någon roll för studiens resultat (Bryman, 2018). Det som dock hade spelat roll för 

reliabiliteten och tillförlitligheten är den sociala miljön och intervjuarens roll (Bryman, 

2018). Därav har jag försökt att vara neutral, även i de intervjuer där en relation finns sen 

tidigare.  

6.2 Resultatdiskussion 

Under följande rubrik sker en diskussion kring resultatet i jämförelse med syftet och 

tillhörande frågeställningar samt koppling till forskning. 
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6.2.1 Lärares undervisningsformer 

I den inledande delen av resultatet nämns olika undervisningsformer som informanterna 

använder sig av. Bland annat tar diskussioner stor plats som undervisningsform om 

ämnesinnehållet hållbar utveckling. Där lyfts bland annat diskussioner kring begrepp, 

såsom växthuseffekten, fotosyntes och kolets- och vattnets kretslopp. För att koppla dess 

relevans till forskning och styrdokument kan man se att Bursjöö, (2011) och Björneloo 

(2004) nämner just dessa begrepp som viktiga att föra upp till diskussion i förhållande till 

ämnet hållbar utveckling. Det synliggörs även i kursplanerna för biologi och kemi att dessa 

begrepp ska bli presenterade för eleverna i årskurserna 4–6 (Skolverket, 2018). Flertalet 

lärare nämner sedan diskussioners nytta när det pratas om hur lärarna ser att eleverna tar 

till sig tänket om hållbar utveckling, därav synliggörs hur viktig del diskussioner har i 

undervisning. I diskussioner synliggörs lärarens roll för att utveckla elevers kunskaper i 

form av kommunikation och det är vad det sociokulturella perspektivet förespråkar (Säljö, 

2012). När eleverna gärna vill diskutera något som de sett eller hört, anser jag att det är av 

stor vikt att vara påläst på det som sker i världen. I diskussioner kan även den proximala 

utvecklingszon som Vygotskij nämner vävas in, vilket innebär att läraren kan vara den som 

för lärandet framåt i diskussioner och hjälper båda parterna framåt i kommunikationen 

(ibid). 

Det avsnitt som var mest intressant och spännande i lärarnas undervisningsformer var de 

olika teman och experiment som exemplifierades, där många egna tankar om hur min 

undervisning kan genomföras. Björneloo (2004) ser experiment som en upplevelse som 

sedan kan kopplas till reflektion med eleverna, vilket inte har urskilts i studien. Jag har 

svårt att tro att lärarna gör sina experiment utan en uppföljning av vad som har skett. Vikten 

av att använda sig av experiment i undervisning kan kopplas samman med vad Higgins 

(2009) förklarar. Vid experimentell undervisning kan elever utveckla en förståelse för 

processer i de olika experiment för att sedan förstå att deras handlingar kan få 

konsekvenser. I exemplet när lärare 2 belyser experimenten med att sänka ner en bit papper 

och en plastpåse i vattnet och se vad som händer, kan eleverna få syn på vad som händer 

om de slänger plast i naturen, det försvinner inte.  Även här kan kopplingar göras till varför 

lärarna använder sig av experiment, men även av teman i undervisning om hållbar 

utveckling, till styrdokumenten. I kursplanen för biologi nämns att enkla fältstudier och 

experiment ska presenteras för eleverna i årskurs 4–6 (Skolverket, 2018). Att arbeta med 
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hållbar utveckling utifrån undervisningsformen teman ansågs vara väntat, vilket även 

framkom i studien. Likt dem tror jag att arbeta med just hållbar utveckling under en kort 

period inte är det mest optimala för att få tänket och handlingarna att bli automatiserade. 

De teman som tas upp är främst vatten och energi. Både dessa teman kan återspeglas i 

styrdokumenten, där vattnets egenskaper och kretslopp nämns i kursplanen i kemi 

(Skolverket, 2018). Temat energi nämns i kursplanen i fysik, där eleverna ska bli 

presenterade för olika energikällor och dess påverkan på miljön samt användningen av dem 

i samhället (Skolverket, 2018). Detta kan återspeglas i resultatet när lärare 1 och 7 

undervisar kring temat energi.  

Den ämnesövergripande undervisningsformen som presenteras i resultatet anser lärarna 

vara främst mellan de naturorienterande ämnena och teknik som informanterna själva 

undervisar i. Forskning visar att en ämnesövergripande undervisningsform är ett 

exemplariskt sätt att förmedla kunskapen om hållbar utveckling (Bursjöö, 2011). Att 

undervisning sker ämnesövergripande kan ses som en fördel för att eleverna ska få se 

helheter av ämnet (Karaarslan & Teksöz, 2011). Trots detta i baktanke visar studien att det 

sker väldigt sällan och att informanterna önskar att det borde finnas mer i undervisningen 

om hållbar utveckling. Björneloo (2004) nämner likt den önskan som lärarna lyfter om en 

ämnesövergripande undervisningsform mellan de naturorienterande ämnena samt teknik 

och de samhällsorienterande ämnena. Det bör skapas mer utrymme för ett sådant arbete 

för att frågor ska kunna diskuteras för att kunna utveckla elevers handlingar och 

konsekvenstänkande. Även denna undervisningsform synliggörs i Lgr 11 och finns som 

stöd för varför lärarna ska arbeta ämnesövergripande. Där nämns det att lärare ska 

organisera och genomföra arbetet så eleverna får möjlighet att arbeta ämnesövergripande 

(Skolverket, 2018).  

Den undervisningsform som beskrivs under rubriken 5.4 Pappersåtervinning, tycker jag 

likt lärare 5 är en passande aktivitet för eleverna i årskurs 4–6. När jag utgår från min egna 

erfarenhet om pappersåtervinning och kompostering som nämns så har det synts till i alla 

klassrum som jag har besökt eller praktiserat i. Björneloo (2007) har fått liknande resultat. 

I hennes studie beskriver många lärare att återvinning av papper, rita eller måla på baksidan 

av pappret och att slänga sin äppelskrutt i komposten är en del av arbetet med hållbar 

utveckling. Det viktiga med just pappersåtervinningen och återanvändning är att inte bara 

nämna att det är något eleverna ska göra utan att också förklara varför man gör det, vilket 
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många informanter nämner är viktigt att belysa. I sådana lärandesituationer görs kopplingar 

till den pluralistiska undervisningstraditionen. Då lärare förklarar varför man ska återvinna 

och återanvända, kan man använda diskussioner som undervisningsform för att lyfta olika 

synsätt. Öhman (2009) nämner att eleverna då får använda sitt kritiska tänkande och ta 

ställning till vad som stämmer bäst överens med vad de tycker. Björneloo (2011) menar 

att elever behöver konfronteras med vad de redan vet och reflektera över sina 

föreställningar för att få en djupare förståelse för omvärlden. 

Slutsatsen av lärares undervisningsformer kan föras samman med verksamhetsteorin. Alla 

inom skolverksamheten strävar mot ett mål i undervisningen som kopplas samman med 

olika delar i läroplanen samt de olika kursplanerna och kunskapskrav, vilket jag anser att 

informanterna gör. 

6.2.2 Hållbar utveckling – en viktig del av utbildning 

Alla informanter enades om att hållbar utveckling var en viktig del i utbildningen. Många 

lärare använder sig av generationsperspektivet i sin undervisning, då det tydliggörs att det 

berör eleverna och deras barn och barnbarn. Denna del av resultatet skulle jag vilja väva 

samman med begreppets betydelse; ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Sund 

& Sund, 2017; SOU, 2004; WCED, 1987). Likt informanterna anser jag att det är upp till oss 

lärare att faktiskt sprida den information som behövs för att värna om både miljön, 

ekonomin men även människorna i vårt land och planeten. Trots att de skolor i Jönköpings 

län som ingår i min studie och som undervisar om hållbar utveckling, så nämner Johanna 

Ragnartz (2019) i Jönköpingsposten att enbart 10 % av Jönköpings läns skolor och 

förskolor undervisar om hållbar utveckling. Dessa 10 % är skolor och förskolor som är  

Grön Flagg-certifierade. Sedan skrivs det fram att det även finns lärare som arbetar med 

ämnet hållbar utveckling där Grön Flagg inte existerar på skolan, vilket jag tycker mitt 

resultat stämmer in på.  

De tre dimensionerna av hållbar utveckling nämns i viss utsträckning av informanterna. 

Att den ekologiska dimensionen nämns förväntades men inte de andra två, den sociala och 

den ekonomiska. Även dessa delar nämns i vissa intervjuer som viktiga att belysa i 

undervisning om hållbar utveckling, vilket jag instämmer med helt. Ser man till Agenda 

2030 och de globala målen (Förenta Nationerna, u.å.-a) så synliggörs det att dessa tre 



 33 

dimensionerna var av stor vikt i skapandet av målen. Men en förståelse hos mig finns för 

varför informanterna oftast belyser den ekologiska dimensionen. Det är som informanterna 

förklarar att man ska börja i en liten skala och vad man som individ kan göra för att påverka 

den hållbara utvecklingen. Det som är minst förvånande är att lärare 1 nämner de olika 

dimensionerna, då skolan är Grön Flagg-certifierad och arbetar utifrån de teman som finns 

(Håll Sverige Rent, u.å.-e). För att få elever att se hållbar utveckling som en helhet bör 

undervisningen inkludera alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Då kan det vara smart 

att utgå från något litet, som informanterna anser vara pappersåtervinning eller 

papperssortering, till att sedan kunna se det till något större och därmed få en helhetssyn. 

För att styrka denna åsikt kan kopplingar göras till Björneloos studie, där hon belyser ”att 

eleverna kan lära sig se helheter och sammanhang först i det lilla och nära och sedan i allt 

större perspektiv” (Björneloo, 2007, s. 95).  

6.2.3 Elevers handlingar 

Utifrån den bearbetade datainsamlingen sammanställdes informanternas olika perspektiv 

på hur eleverna förhåller sig till ämnet hållbar utveckling. Eleverna tar till sig det och 

använder det i hemmet. I de hemuppgifter som inkluderar hemmet ser jag som en stor vinst 

hos alla parter. Vårdnadshavarna ser vad sina barn gör i skolan, eleverna får möjlighet att 

ta ansvar, både i hemmet och för den hållbara utvecklingen i de uppgifter som har koppling 

till det. Även lärarna går vinnande ur detta för då synliggörs det när eleverna tar till sig vad 

som sagts i undervisningen om hållbar utveckling samt håller en kontakt med 

vårdnadshavare. Då kopplingen till hemmet upplevs som en positiv del synliggörs det att 

även här finns kopplingar till Lgr 11. Lärarna ska samarbeta med vårdnadshavare för 

elevers utveckling i skolan (Skolverket, 2018).  

Att elever tar till sig tänket om hållbar utveckling olika kom inte som en överraskning, alla 

har olika inställningar och attityder till olika ämnen. Men att fler och fler elever tar till sig 

tänket om hållbar utveckling som lärare 2 beskriver i resultatet synliggör även att eleverna 

vill ändra sina attityder eller inställning på något sätt tycker jag. I en sådan lärandesituation 

kan kopplingar till den normerande undervisningstraditionen göras. Då traditionen ser 

miljöfrågor som livsstils- och attitydproblem har läraren en viktig uppgift att försöka ändra 

elevernas beteende mot ett mer hållbart samhälle (Öhman, 2009), vilket jag tycker lärare 

2 gör. Valet att påminna eleverna istället för att göra det själv tror jag skapar en 

medvetenhet och en automatik i deras handlingar. För att väva ihop det med 
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verksamhetsteorin kan kopplingar göras till att skapa en rutin i elevers handlingar. I nuläget 

görs dessa handlingar i strävan mot ett mål och hamnar då under begreppet handlingar. Om 

dessa handlingar sker rutinmässigt kallas elevernas händelser istället för operationer (Säljö 

refererad i Nilholm, 2016). Trots att många informanter ser att deras elever är medvetna 

om vad hållbar utveckling är så är det ändå många som ser att det som eleverna är medvetna 

om inte stämmer överens med vad de gör. Fler forskare nämner just att eleverna ska 

utveckla en medvetenhet vid valen som de gör och få en förståelse för den påverkan deras 

handlingar har på miljön (Björneloo, 2007; Higgins, 2009; Karaarslan & Teksöz, 2016). 

För att väva in detta i undervisning om hållbar utveckling anser jag att diskussioner med 

elever om varför man gör något är en väldigt viktig del och det visas i resultatet. Detta 

resultat kan även kopplas till kunskapskraven för årskurs 6 i biologi, fysik och kemi, där 

eleverna ska använda den information som undervisas i diskussioner (Skolverket, 2018).  

6.3 Relevans för yrkesverksamheten 

Studien som har genomförts är relevant för alla människor som har ett intresse för hållbar 

utveckling, men främst för de som är verksamma i skolan. De lärare som undervisar i de 

naturorienterande ämnena samt teknik kan möjligtvis ha svårt att veta hur man ska 

undervisa om ämnesinnehållet hållbar utveckling. Med studien som inspirationskälla kan 

information om lärares undervisningsformer spridas både till lärarstudenter och 

yrkesverksamma lärare. Som blivande lärare ser jag denna studie som en stor inspiration 

och en källa till bra tips för min yrkesverksamhet i de naturorienterande ämnena samt 

teknik. Det presenterades i litteraturstudien (Johansson & Segerström, 2018) att forskning 

om hållbar utveckling i årskurserna 4–6 till stor del saknades och därför är studien till stor 

nytta för forskning om hållbar utveckling för även andra stadier än årskurs 4–6. För lärare 

i årskurs Förskoleklass till årskurs 3 ser de vad lärare i högre årskurser har arbetat med och 

kan försöka lägga en grund så eleverna har med sig lämplig kunskap för arbetet i senare 

årskurser. De lärare som arbetar i högre årskurser, 7–9, ser vad eleverna har gått igenom, 

såsom begrepp och teman, och kan planera sin undervisning utifrån det. 

Ytterligare parter som kan ta del av denna studie är rektorer för de som inte riktigt kommit 

igång med arbetet med hållbar utveckling på de skolorna. Med tydliga kopplingar till 

styrdokument och forskning kan lärare och rektorer få syn på vikten av att undervisa om 

hållbar utveckling. Rektorer kan utifrån studien ta ställning till vad de tycker är viktigt och 

förhoppningsvis ser möjligheter att arbeta med hållbar utveckling i sin verksamhet. Ser 
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rektorerna då inte hur de skulle kunna arbeta med ämnesinnehållet så hoppas jag att studien 

kan inspirera till att besöka Håll Sverige Rent:s hemsida för att söka hjälp att komma igång. 

Jag likt de informanter som deltagit i studien vill undervisa mer ämnesövergripande och 

ser då att studien är relevant för lärare inom andra ämnen än de naturorienterande ämnena 

och teknik.  

6.4 Idéer till fortsatt forskning 

Till fortsatt forskning om hur lärare undervisar om hållbar utveckling i de 

naturorienterande ämnena samt teknik, i årskurs 4–6, i Jönköpings län ser jag utifrån den 

kvalitativa studie som har gjorts. Resultatet visar att lärares syn på hållbar utveckling är en 

viktig del av utbildningen. Av intresse skulle en kvantitativ studie kunnat genomföras som 

en uppföljning för att få en bredd istället för den djupa information som tilldelats vid denna 

studie. För att få den bredden över hur lärare i Jönköpings län undervisar om hållbar 

utveckling skulle enkäter skickats ut via mail och informerat till de kontakter som är 

lämpliga. I en sådan kvantitativ studie hade urvalet av lärare kunnat breddas till även lärare 

i lägre och högre årskurser för att nå fler och även belysa vad som skiljer de olika 

årskurserna åt. Utifrån det resultat som har synliggjorts skulle en fortsatt forskning kunna 

grenas ut i många olika delar, exempelvis fortsätta intervjua lärare om de 

undervisningsformer som lyfts i resultatet. Att ändra perspektiv från lärares till elevers syn 

på hållbar utveckling ser jag även som en idé för fortsatt forskning. I den forskningen hade 

jag bevarat val av metod, alltså intervjuer, för att få syn på hur elever tänker om hållbar 

utveckling men även fråga vad de gör för en hållbar utveckling.  
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8. Bilagor 
8.1 Samtyckesblankett 

Hej! 

Mitt namn är Anna Lord-Johansson och studerar till grundskollärare årskurs 4–6 på Högskolan 

i Jönköping. Nu under våren ska jag skriva mitt examensarbete, där syftet är att analysera 

lärares undervisning inom området hållbar utveckling. För att fullfölja min studie söker jag 

lärare inom årskurserna 4-6 som arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning eller på sin 

skola för att intervjua dem kring relevanta frågor. 

Jag skulle vara oerhört tacksam om du kan tänka dig delta i en intervju, där frågor angående 

din undervisning om hållbar utveckling kommer lyftas. För mitt analysarbetes skull kommer 

intervjuerna spelas in, samtidigt som noteringar görs. Ditt namn kommer att avidentifieras och 

ditt riktiga namn benämns inte i examensarbetet.  

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan att 

ange någon anledning.  

 

Vid frågor, kontakta gärna mig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna 

 

Mail: xxxxxx 

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________ ________________________________ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 

 

 



 

8.2 Intervjufrågor 

Intervjufrågor till examensarbete 

Ok att spela in?  

1. Namn:______________________ 

2. Ålder:___________________ 

3. År som verksam som lärare:_______________ 

4. Grön-flagg skola:____________ 

5. Vilken syn har du på hållbar utveckling? 

 

 

 

 

 

6. Hur synliggörs hållbar utveckling i ditt klassrum? 

 

 

 

 

 

 

7. Har du någon konkret övning som innehåller tänket med hållbar utveckling? 

 

 

 

 

8. I min tidigare studie, litteraturstudie, ansågs det vara populärt med rollspel, där eleverna 

fick ta ställning till olika problem i samhället som rör sig om hållbart tänk, exempelvis att 

man skulle bygga ett kärnkraftverk och spela upp. Är det något du har testat? Om inte, vad 

tycker du om det? 

 

 

 



 

 

 

9. Arbetar du med hållbar utveckling under specifika ämnen eller ämnesövergripande? 

 

 

 

 

 

10. Arbetar du med hållbar utveckling under hela terminen eller periodvis?  

 

 

 

 

11. Hur ser du att eleverna tar sig an tänket med hållbar utveckling? 

 

 

 

 

 

 

12. Övriga tankar om hållbar utveckling i klassrummet/skolan? 

 

 

 

 

 

 

Tack för intervjun! 
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