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Allt vi gör påverkar miljön, både lokalt och globalt. Miljöproblem är något av vår tids 

större hot och klimatfrågan blir allt viktigare, framförallt för barn och unga. Utbildning för 

hållbar utveckling har sedan 2005 implementerats i skolans värld men hur undervisningen 

bedrivs i årkurserna 4-6 finns det begränsad forskning kring. Därför uppstod intresset att 

undersöka detta. Syftet med denna studie är att redogöra för hur undervisningen bedrivs 

och varför den bedrivs på det sättet samt om det går att göra kopplingar till några av de 

traditioner och perspektiv på utbildning för hållbar utveckling som annan forskning visat. 

Forskningsfrågorna som besvaras lyder: Hur undervisar lärare för en hållbar utveckling? 

Vilka undervisningstraditioner kan undervisningen kopplas till? Varför bedriver lärarna 

undervisningen för hållbar utveckling på det sättet? Metoden som används i studien är en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sju lärare 

behöriga i ämnena NO och teknik i årkurserna 4-6. Materialet analyserades genom 

färgkodning. Studiens teoretiska bakgrund är sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar 

att lärarna bedriver en undervisning med varierade arbetsformer. Samtal och diskussioner, 

praktiskt arbete och film är de arbetsformer som är framträdande i undervisningen för 

hållbar utveckling. Tydliga kopplingar gjordes till den pluralistiska 

miljöundervisningstraditionen men det finns även kopplingar till den normativa 

miljöundervisningstraditionen och utomhusundervisning. Resultatet visar även att lärarnas 

egna uppfattningar av begreppet hållbar utveckling spelar roll för hur de bedriver sin 

undervisning, men även deras mål med undervisningen att få medvetna och engagerade 

elever spelar in i deras val av arbetssätt och arbetsform i undervisningen för hållbar 

utveckling.  
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Everything we do affects the environment, both locally and globally. Environmental 

problems are one of the major threats of our time and the climate issue is becoming 

increasingly important, especially for children and young people. Education for sustainable 

development has been implemented in the school system since 2005, but there is limited 

research on how the teaching is conducted in grades 4-6. Therefore, the interest arose in 

investigating this. The purpose of this study is to describe how the teaching is conducted 

and why it is conducted in that way and whether it is possible to make connections to some 

of the traditions and perspectives on Education for sustainable development that other 

research has shown. The research questions that are answered are the following: How do 

teachers teach for sustainable development? What teaching traditions can the teaching be 

linked to? Why do the teachers conduct teaching for sustainable development in this way? 

The method used in the study is a qualitative method with semi-structured interviews with 

seven teachers authorized to teach in the subjects Science and technology in courses 4-6. 

The material was analysed by colour coding. The theoretical background of the study is 

socio-cultural perspective. The result shows that the teachers conduct a teaching with 

varied forms of work. Conversations and discussions, practical work and film are the forms 

of work that are prominent in the teaching for sustainable development. Obvious 

connections were made to the pluralistic environmental education tradition, but there are 

also links to the normative environmental education tradition and outdoor education. The 

result also shows that the teachers' own perceptions of the concept of sustainable 

development play a role in how they conduct their teaching, but also their goal with their 

teaching of getting conscious and committed students play into their choice of working 

methods and working methods in teaching for sustainable development. 
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1. Inledning  

Nästan allt vi gör har en inverkan på miljön. Både på den miljö som vi har runt omkring 

oss men även miljön i resten av världen. Vi människor har aldrig förr konsumerat så 

mycket som vi gör idag (WWF, 2018). Problem som klimatförändringar, samhällsklyftor 

och fattigdom är problem som skapats av människan och det är därför upp till oss att 

åtgärda dem genom att börja leva hållbart. För att minska vårt ekologiska fotavtryck 

behöver vi ställa om till en fossilfri ekonomi, minska matsvinnet, köttkonsumtionen och 

börja konsumera mer hållbart (WWF, 2018). Jag tror likt UNESCO (u.å.-a) att kunskap 

och kompetens är två av verktygen som behövs för att kunna genomgå denna omställning 

och för att kunna nå en hållbar utveckling.  

Den 15 mars 2019 skolstrejkade hundratusentals ungdomar över hela världen för klimatet. 

Greta Thunberg är den 16 år gamla tjejen som har startat denna klimatrörelse som spridits 

över hela världen (Ekström, 2019). Greta Thunberg skolstrejkar utanför Sveriges riksdag 

varje fredag för att få politikerna att prioritera klimatfrågan. Hon kommer att fortsätta 

strejka tills svensk politik är i linje med Parisavtalet, ett avtal som innebär att alla världens 

länder ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser (Nilsson, 2018). Detta visar att 

engagemanget för miljön är stort hos dagens ungdomar och som framtidens medborgare 

verkar det som att de nu har satt ner foten för att få en förändring i klimatfrågan. 

Engagemanget finns där hos många av de elever vi möter i skolan idag, men engagemanget 

behöver nå fler individer för att en förändring ska ske. Elever behöver därav tillgodoses 

med kunskaper och kompetenser rörande miljön för att hållbar utveckling i samhället ska 

uppnås.  

Begreppet hållbar utveckling används flitigt i dagens samhälle. Det myntades först år 1987 

och sedan år 2005 har elever i svensk skola fått möta begreppet i utbildningen samt 

undervisats om det. De 17 globala hållbarhetssmålen som sattes upp av Förenta nationerna 

2015 innefattar att alla världens länder ska arbeta för att uppnå en global hållbar utveckling 

till året 2030. Ett viktigt mål i detta arbete är att ”Alla elever ska få utbildning för hållbar 

utveckling och globalt medborgarskap”. Med det menas att alla som studerar bland annat 

ska få kunskaper och utveckla färdigheter om hållbar utveckling och livsstil, människliga 

rättigheter och jämställdhet (UNESCO, u.å. -b).  
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Av den anledningen finns begreppet hållbar utveckling inskrivet i skolans styrdokument. 

Från förskolans läroplan till och med gymnasieskolans läroplan står det att verksamheten 

och undervisningen ska utformas så att elever får kunskaper om och förståelse för hur 

samhället fungerar, vår påverkan på miljön samt hur arbete kan utformas eller anpassas för 

att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2018a; Skolverket, 2018b; Skolverket, 2011). Det 

är tydligt att det ingår i lärarnas uppdrag att undervisa för hållbar utveckling. På grund av 

begreppets komplexitet och att det inte finns inskrivet som ett eget ämne med tillhörande 

kursplan i styrdokument kan det verka utmanande och svårt att undervisa om. Det är mot 

denna bakgrund som intresset för att ta reda på hur undervisningen kring ämnet bedrivs 

har uppstått. Syftet med denna studie är att svara på frågeställningarna hur lärare undervisar 

om hållbar utveckling, under vilka undervisningstraditioner hamnar deras undervisning 

och varför lärarna bedriver sin undervisning på detta sättet. Genom kvalitativa intervjuer 

med sju verksamma lärare försöker jag redogöra för hur undervisning för hållbar 

utveckling bedrivs i de naturorienterande ämnena och teknik i årkurserna 4-6.  
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik ges en förklaring av begreppet hållbar utveckling samt en historisk 

sammanfattning av begreppet. Vidare presenteras relationen mellan hållbar utveckling och 

utbildning. Därefter lyfts sex olika undervisningstraditioner och perspektiv inom 

undervisningen för hållbar utveckling. Avslutningsvis presenteras vilken vetenskaplig 

teori som studien har sin grund i.  

2.1 Definition av begreppet Hållbar utveckling  

Det har funnits många definitioner på begreppet hållbar utveckling genom åren men den 

som har fått störst internationell spridning är definitionen som kom till i 

Brundtlandsrapporten år 1987. Definitionen lyder: “Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (World Commission on Environment and 

Development, 1987, s.16). Hållbar utveckling innebär med andra ord att samhället ska 

fungera på ett sätt så att jordens resurser och tillgångar räcker för alla nu men även för 

människorna i framtiden (Hållbar utveckling, u.å.). Hållbar utveckling delas in i tre olika 

dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk. Dessa dimensioner måste stödja varandra 

ömsesidigt för att hållbarhet ska kunna uppnås i alla avseenden. Den sociala dimensionen 

berör samhället och dess lagar och normer. Social hållbarhet är demokrati, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet. Den ekonomiska dimensionen gäller varor och tjänster, att 

inte slösa resurser och att använda sig av lokala produkter för att på så sätt värna om den 

lokala ekonomin (SOU 2004:104). Den ekologiska dimensionen avser miljön och naturen. 

Den handlar om att skydda, ta hand om och minska påverkan på naturen (Hållbar 

utveckling, u.å.). 

2.2 Historia bakom hållbar utveckling 

Brundtlandsrapporten utarbetades av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 

under Gro Harlem Brundtlands ordförandeskap år 1987. Den handlar om att bevara 

naturresurser, skapa en bättre social utveckling samt att bekämpa fattigdom i världen 

(World Commission on Environment and Development, 1987). 

Fem år efter att rapporten kom ut, år 1992, hölls en FN-konferens i Rio med miljön i fokus. 

Denna konferens var grunden för det handlingsprogram som togs fram för 2000-talet som 
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kallades Agenda 21. Den innehöll förslag till åtgärder som skulle gynna en hållbar 

utveckling. Agendan skapades för att bli en grund för ett förändringsarbete på lokal, 

regional och global nivå där varje enskilt land skulle ansvara för att lägga upp en strategi 

så att de uppsatta nationella målen kunde uppnås. Ett syfte med agendan var även att 

allmänheten skulle involveras och bidra i arbetet för en hållbar utveckling, både på en 

individ- och organisationsnivå (Lorentzson, 2004). Under FN:s millennietoppmöte i 

september år 2000 enades världens ledare om att det krävs ett kollektivt ansvar för att skapa 

en positiv utveckling i världen. Efter detta möte sattes åtta tidsbestämda mätbara mål upp 

för att säkerställa att länderna tog sitt ansvar mot skapandet av en hållbar utveckling. De 

kallades för milleniemålen och skulle uppfyllas till år 2015 (United Nations Development 

Program, u.å.). Ytterligare en handlingsplan, Agenda 2030, skapades under ett FN-

toppmöte i New York i september 2015, bland annat som en följd av att milleniemålen inte 

var uppfyllda. Milleniemålen blev i denna agenda omformulerade och utbyggda till 17 

globala utvecklingsmål. Målen syftar till att avskaffa fattigdom och hunger, att bekämpa 

klimatförändringarna och värna om vår planet samt att säkerställa att alla människor kan 

uppleva välmående och meningsfulla liv (FN, u.å.).  

2.3 Utbildning för hållbar utveckling  

År 2005 beslutade medlemsländerna i FN att det skulle satsas på utbildning för hållbar 

utveckling - Education for sustainable development [ESD]. Denna satsning pågick under 

en tioårsperiod. UNESCO lade i sin rapport till FN:s generalförsamling 2004 fram förslag 

på och kännetecken för vad en sådan utbildning borde inrymma. Ett förslag var att 

utbildningen skulle vara ämnesövergripande för att alla dimensionerna av hållbar 

utveckling skulle innefattas och för att ämnet ska vara integrerat i hela läroplanen (SOU 

2004:104). Vidare var även kritiskt tänkande och problemlösning ett kännetecken för ESD. 

Detta förslaget handlade om att skapa hoppfullhet hos eleverna när de står inför dilemman 

och utmaningar (SOU 2004:104).  

År 2013 fattades ett beslut vid UNESCO:s generalkonferens att ESD skulle fortsätta i 

ytterligare ett årtionde för att utvecklas och förbättras för att i sin tur påskynda de framsteg 

som hittills har gjorts i arbetet med en hållbar utveckling. Satsningen på ESD följs upp 

utav Global Action Programme [GAP] (UNESCO, u.å.-a). Det nya programmet lanserades 

i november 2014 och bygger även det på en strävan efter att skapa en värld där alla får 

möjlighet till utbildning om hållbara värderingar och livsstilar (UNESCO, 2014).  
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Programmet är ett konkret bidrag till att uppnå det globala målet som rör utbildning som 

uppkom i samband med Agenda 2030. Programmet har två tydliga mål, det ena är att 

omorientera utbildning så att alla har möjlighet att skaffa sig kunskaper, värderingar, 

attityder och färdigheter som behövs för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Det 

andra är att stärka utbildningen i alla forum och program som främjar hållbar utveckling 

(UNESCO, 2014).   

Till följd av bestämmelserna att utbildning för hållbar utveckling skulle införas i skolan 

har diverse handledningar och skolmaterial givits ut för att hjälpa utbildare med sitt 

uppdrag. I ett dokument från UNESCO (2012) står det utskrivet att ESD innebär att man 

undervisar om de viktigaste delarna och största problemen gällande en hållbar utveckling. 

Det är bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald, fattigdomsminskning och 

hållbar konsumtion. ESD kräver förutom fokus på innehåll att fokus även hamnar på en 

deltagande undervisningsmetod som motiverar eleverna och ger dem möjlighet att 

förändra sitt eget beteende och vidta åtgärder för en hållbar utveckling (UNESCO, 2012). 

Ytterligare handledningar som har givits ut kommer från föreningar som 

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Håll Sverige rent. Materialen 

innehåller allt ifrån lektionsplaneringar och läromedel, till temaområden och tävlingar 

(Håll Sverige rent, u.å; Naturskyddsföreningen, u.å; WWF, u.å).  

2.4 Hållbar utveckling och undervisning i styrdokumenten 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är syftet med utbildningen i skolan att elever ska inhämta 

kunskaper och värden. Eleverna ska även genom utbildningen lära sig att respektera de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som finns i det 

svenska samhället. Ytterligare ska utbildningen genom samarbete med hemmen stödja 

elevers personliga utveckling till kompetenta, kreativa, aktiva och ansvarskännande 

medborgare (SFS 2010:800). Skollagens skrivelser återfinns i grundskolans läroplan. Det 

står vidare mer specifikt att genom att skolan tillämpar ett miljöperspektiv ska eleverna få 

möjlighet att både skapa ett eget förhållningssätt till globala miljöfrågor samt ta ansvar för 

den miljö de lever i och kan påverka. Undervisningen ska åskådliggöra för elever hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling 

(Skolverket, 2018a). Vidare framgår det i läroplanens inledande delar att skolans uppdrag 

är att främja elevers harmoniska utveckling, vilket i sin tur ska möjliggöras genom 

varierade arbetsformer och innehåll. Det framgår även under läroplanens riktlinjer att 
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läraren ska ge eleverna möjlighet att pröva olika arbetsformer och arbetssätt (Skolverket, 

2018a)  

I grundskolans kursplaner finns begreppet hållbar utveckling med i flertalet utav ämnena. 

Undervisning om hållbar utveckling ska förekomma i alla Naturorienterande ämnen, i alla 

Samhällsorienterade ämnena samt i slöjd, hem- och konsumentkunskap och teknik 

(Skolverket, 2018a). I ämnena biologi, fysik och kemi står det formulerat att genom 

kunskap om natur och människa, energi, materia och materiens uppbyggnad och 

oförstörbarhet får eleverna redskap som bidrar till den hållbara utvecklingen. I ämnet 

teknik står det att elever ska få möjligheter att förstå att användningen av tekniska lösningar 

påverkar människan och miljön. Det står också att undervisningen ska ge förutsättningar 

att utveckla en tilltro till att göra bedömningar av tekniska lösningar och koppla det till 

frågor som rör hållbar utveckling (Skolverket, 2018a).   

2.5 Undervisningsperspektiv för hållbar utveckling 

I denna studie kommer en koppling göras mellan perspektiv på undervisning för hållbar 

utveckling och lärarnas sätt att bedriva undervisningen. Under denna rubrik presenteras tre 

perspektiv som enligt forskning används i hållbarhetsundervisningen.  

2.5.1 Holistiskt perspektiv 

I utbildning för hållbar utveckling förespråkas ett holistiskt perspektiv på innehållet i 

undervisningen (Boeve-de Pauw, Gericke, Olsson & Berglund, 2015). Med holistiskt 

perspektiv eller holism som kunskapsteoretisk uppfattning menas att helheten är mer än 

summan av delarna. Delarna måste förstås genom att man utgår från helheten (Holism, 

u.å.). Inom utbildning för hållbar utveckling krävs att eleverna får flera perspektiv på 

innehållet, därav är det viktigt att inkludera alla tre dimensionerna i undervisningen vilket 

görs genom en holistisk syn på innehållet i undervisningen (Boeve-de Pauw et al., 2015). 

Dimensionerna bör komplettera och stödja varandra, därför bör de behandlas som en helhet 

i undervisningen (Borg, Gericke, Höglund & Bergman, 2014). Tanken med en holistisk 

syn i undervisningen är att få med tre huvudsakliga aspekter. Sammankoppla 

dimensionerna, fokusera på en global och lokal natur samt att integrera förflutna, nutida 

och framtida implikationer (Boeve-de Pauw et al., 2015). En enkätundersökning som gjorts 

av Boeve-de Pauw et al. (2015) på elever i grundskolans år 6 och 9 samt gymnasieskolans 
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år 3 visar dock att elevers uppfattning av undervisningen är att de sällan får en holistisk 

undervisning på hållbar utveckling. En studie som presenterar gymnasielärares uppfattning 

av hållbar utveckling visar på att det kan bero på att lärarna själva inte har tillräckligt med 

kunskap om hur undervisningen för hållbar utveckling ska bedrivas (Borg et al., 2014). 

Det framgår också att en möjlighet till okunnigheten kring hur undervisningen kan bedrivas 

i ett holistiskt perspektiv kan bero på uppdelningen av hållbar utveckling i skolans 

styrdokument (Borg et al., 2014).  

2.5.2 Utomhuspedagogiskt perspektiv   

Utomhuspedagogiken leder till både teoretiska och praktiska kunskaper. Undervisningen 

grundar sig i pragmatikern John Deweys pedagogik och det är pedagogen Ellen Key som 

har gjort utomhuspedagogiken stor i Sverige. Denna tradition menar att kunskap uppstår i 

möten med naturen. Att elever får studera fenomen i naturen ger grund för reflektion vilket 

resulterar i att lärande uppstår (Björneloo, 2007; Öhman, 2011). Utomhuspedagogiken ses 

ofta som experimentell i de teoretiska ämnena Svenska, matematik och engelska men är 

väsentlig i de natur- och samhällsorienterade ämnena (Björneloo, 2007). Denna form av 

undervisning bedrivs främst i förskolan i syfte att barnen ska skapa en relation till naturen. 

I grundskolan och högre årskurser förekommer utomhusundervisning ytterst sällan på 

grund av tidsbrist (Björneloo, 2007). Undervisningen är oftast praktiskt upplagd 

(Björneloo, 2007). Forskning som gjorts kring utomhuspedagogikens positiva effekter 

visar att elever erhåller fördjupade kunskaper om ekologiska fenomen, en positiv attityd 

till naturen samt ett växande miljötänk. Vidare pekar även forskning på att undervisning 

ute i naturen kan koppla samman det affektiva lärandet med det kognitiva, som i sin tur 

skapar en möjlighet till lärande på en fördjupad nivå (Öhman, 2011). När lärare flyttar ut 

undervisningen är det viktigt att det finns en direkt koppling mellan lärandet och de 

fenomen som studeras. Syftet är att större delen av lärandet sker utomhus därför är det 

viktigt att elever inte får med sig krävande arbetsuppgifter eller arbetsblad ut. 

Undervisningen bör även vara välplanerad och en uppföljning bör ske efteråt (Björneloo, 

2007; Öhman, 2011). Viktiga aspekter vid utomhusundervisning för hållbar utveckling är 

att naturmötet ska vara i centrum och att eleverna inte får uppgifter som är oväsentliga för 

aktiviteten samt att aktiviteten är anpassad till elevernas kunskaper och vana att vistas 

utomhus (Öhman, 2011). Undervisning utomhus kan generera oväntade upptäckter och 

därav bör undervisningen vara upplagd på så vis att det finns möjlighet att fånga upp dessa 
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(Öhman, 2011). Fler positiva effekter på utomhuspedagogik är bland annat att elever som 

lider av koncentrationssvårigheter kan finna ro i undervisningen. En orsak till det kan vara 

att eleverna får större frihet då de ofta själva leder arbetet och samtalen i det praktiska 

momentet. Även övriga elever gynnas av denna typ av undervisning då deras attityder 

gentemot undervisning blir mer positiv på grund av mer ansvar i sitt lärande, då skapas ett 

relationsbygge mellan elev och lärare som i sin tur skapar tilltro och trygghet. Lärarens 

tillit till elevernas förmåga att själva lösa problem i undervisningen resulterar i ett större 

självförtroende hos eleverna (Björneloo, 2007).     

2.5.3 Nature and vernacular learning  

Det finns ingen officiell översättning på detta perspektiv därför har valet gjorts att behålla 

den engelska titeln igenom hela arbetet. Detta perspektiv på ESD fokuserar på att elever 

ska lära känna naturen genom att uppleva och lära om den för att kunna relatera till den. 

För att undervisningen ska kunna uppnå en faktiskt transformativ handling behöver 

människan känna en känsla av enighet med naturen (Selby, 2017). Undervisningen syftar 

till att skapa ett intimt förhållande till elevernas lokala natur och samhälle, som i sin tur 

ska forma en önskan att vilja rädda miljön. Vidare syftar denna undervisning till att 

eleverna ska få lära sig grunderna om naturen genom att upptäcka flora och fauna i olika 

säsonger, observera och upptäcka likheter och skillnader som finns i naturen. Eleverna får 

även träffa jordbrukare, plantera och odla egen mat, lära sig om närodlade och lokala 

livsmedel. Dessutom undersöks platser som ligger i närområdet och jämförs sedan med 

hur det såg ut förr. Under dessa undervisningstillfällen är det viktigt att uppmuntra eleverna 

att använda sin sinnliga uppfattning för att strävan efter att knyta an till naturen ska 

uppfyllas (Selby, 2017). Viktigt för undervisningen ur detta perspektiv är att den är 

platsbunden och språkligt korrekt. Att läraren lär ut de namn och begrepp som används 

inom naturvetenskapen och att undervisningen är nära elevernas levnadsmiljö ska skapa 

ett känslomässigt band till naturen (Selby, 2017). Att undervisa för hållbar utveckling på 

detta sätt kan upplevas irrelevant för livet i dagens ekonomiska och globaliserade värld. 

Det kan även vara svårt för skolor som finns i storstäder att flytta ut undervisningen då 

naturen inte finns tillgänglig i lika stor utsträckning. Samtidigt kan undervisningen leda till 

en positiv syn på naturen samt genom att en tillhörighet skapas till naturen kan ett 

meningsskapande uppstå mellan eleverna och deras omvärld (Selby, 2017) 

2.6 Miljöundervisningstraditioner  
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I en utvärdering av miljöundervisningen i Sverige som genomfördes 2001 på uppdrag av 

Skolverket framgick det att det fanns tre miljöundervisningstraditioner som förekommer 

parallellt i skolan. Dessa traditioner är de faktabaserade, normerande och pluralistiska 

traditionerna (Sandell, Öhman, & Östman, 2003).  

2.6.1 Faktabaserad miljöundervisning   

En faktabaserad miljöundervisning började användas mellan 1960- och 1970-talet och 

syftet var att så många som möjligt skulle ha möjlighet att lära sig vetenskapliga fakta för 

att lösa olika miljöproblem (Sund, 2008). Ståndpunkten i denna tradition är att endast 

vetenskap behövs för att lära om miljöfrågor därför bör vetenskapliga fakta vara det enda 

som tillämpas i undervisningen. Fakta ska komma från aktuell forskning och anpassas till 

elevers kunskapsnivå så att de kan ta del av och få förståelse för den (Rudsberg & Öhman, 

2010; Öhman, 2009). Traditionen bygger på att miljöproblem är skapade på grund av 

människans okunnighet kring natur och miljö, därav måste allmänheten få ta del av 

forskningens resultat (Sund, 2008). I den faktabaserade undervisningen förmedlar läraren 

grundläggande ämneskunskaper som då i sin tur ska bidra till en form av förståelse för 

miljöproblemen i världen (Sandell et al., 2003) Tanken bakom traditionen är att eleverna 

ska kunna ta ställning i diverse miljöfrågor genom att använda sig av den fakta de har 

tillägnat sig i undervisningen. Den vanligaste undervisningsformen är lärarledda lektioner 

men även laborationer och undersökande övningar kan förekomma (Sandell et al., 2003). 

Stort fokus läggs också på begrepp (Sund, 2008). I en undersökning som Bursjöö (2014) 

gjort valde majoriteten av lärarna som intervjuades att bedriva just en faktabaserad 

undervisning. Främst på grund av att de inte kände sig bekväma med att föra vidare egna 

värderingar till sina elever. Även Öhman (2009) visar i sin forskning att det är en vanlig 

undervisningstradition. Den faktabaserade undervisningen ger förutsättningar för en 

likvärdig kunskapsgrund om miljöproblem. Något eleverna däremot inte får chans att 

utveckla i denna undervisningstradition är förmågan att diskutera och argumentera 

(Öhman, 2009). 

2.6.2 Normerande undervisning  

Den normerande undervisningen tog fart på 1980-talet och var en följd av debatter kring 

kärnkraft (Sund, 2008). Enligt denna tradition ses miljöproblematiken som en konflikt 

mellan naturen och människan där konflikten uppstår i människans värderingar. För att 
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lösa konflikten måste undervisningen utformas på så sätt att miljövänliga värderingar 

skapas (Sandell et al., 2003). Normerande undervisning syftar till att skapa värderingar hos 

elever i en tidig ålder. Undervisningen bygger på att lära ut normer om vad som är ett 

miljövänligt tänkande och handlande. Vilka normerna är har fastställts i samråd mellan 

politiker och forskare och det är skolans uppdrag att lära ut miljövänliga och demokratiska 

värderingar (Öhman, 2009; Rudsberg & Öhman, 2010). Undervisningen bygger på 

vetenskapliga fakta om naturen och miljön. Detta för att leda eleverna in i ett miljötänk 

som hjälper dem skapa miljövänliga värderingar. Som grund för undervisningen finns ett 

kausalt samband mellan kunskap, handlingar och värderingar (Sandell et al., 2003). 

Undervisningen ska bidra till att eleverna bland annat utvecklar handlingskompetens. 

Handlingskompetens i det här fallet avser att genom sunda värderingar kan eleverna utföra 

faktiska handlingar som gynnar miljön (Rudsberg & Öhman, 2010). Forskare menar att 

kunskap om världens nuvarande ekologiska tillstånd bidrar till att elever vill handla 

miljövänligt (Sandell et al., 2003; Rudsberg & Öhman, 2010). Undervisningen är ofta 

tematiskt upplagd. Det betyder att man arbetar med ett bestämt ämnesinnehåll under en 

viss tid. Den är också oftast ämnesövergripande mellan de naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnena med mest fokus på naturvetenskapen. Grupparbeten är 

också vanligt förekommande i undervisningen (Sund, 2008). Positivt med denna tradition 

är att den kan skapa en passion och ett engagemang för miljön hos elever. Negativt är att 

det inte läggs någon vikt på att se andras perspektiv, vilket i sin tur inte följer 

styrdokumenten (Öhman, 2009).  

2.6.3 Pluralistisk undervisning 

Efter Rio-konferensen år 1992 uppkom den pluralistiska miljöundervisningen. På 

konferensen uttrycktes stor oro för miljön och flera olika uppfattningar om hur 

miljöproblemen skulle lösas uppstod, detta lade grunden för undervisningstraditionen. 

Traditionen bygger på att miljöproblem är en politisk fråga eftersom de anses ha uppstått 

på grund av konflikter mellan människors olika synsätt och värderingar på problemen. 

Även synen mellan problemens allvar varierar. Tanken med denna tradition är därför att 

undervisningen inte ska ge elever en given moralisk vägledning utan ska ske ur ett politiskt 

perspektiv (Sund, 2008; Sandell et al., 2003). Undervisningen går ut på att låta eleverna 

själva skapa egna värderingar genom att jämföra och diskutera olika åsikter med varandra 

(Öhman, 2009). Ytterligare går undervisningen ut på att elever ska lära sig att kritiskt 
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värdera olika synsätt på miljö- och utvecklingsfrågor (Rudsberg & Öhman, 2010; Sandell 

et al., 2003). Förhållandet mellan dåtid, samtid och framtid bearbetas i undervisningen 

samt även lokala och globala problem (Sandell et al., 2003). Undervisningen grundas på 

fakta och övergår sedan i att behandla olika perspektiv på ett problem och även konflikter 

emellan dessa perspektiv tas upp (Sandell et al., 2003). I undervisningen är det viktigt att 

allas åsikter och tankar får ta plats (Sund, 2008). Arbetssätt och former som används i den 

pluralistiska undervisningen är varierande men en viktig och ofta förekommande del är 

samtalet. I det diskuteras olika uppfattningar och värderingar. Lärare ska bemöta eleverna 

som samhällsmedborgare med betydelsefulla tankar och åsikter för att skapa en generation 

som tillåter skillnader i åsikter och blir delaktiga i världens framtid (Öhman, 2009). Denna 

undervisningstradition gynnar elevernas handlingskompetens och deras kritiska tänkande. 

Eleverna får i den pluralistiska undervisningen öva på att argumentera för sin åsikt och 

väga för- och nackdelar. Problematiskt med denna undervisningstradition är att det tar tid 

att åskådliggöra flera olika åsikter och ställningstaganden, det tar även tid för eleverna att 

skapa en egen uppfattning (Öhman, 2009).  

2.7 Teoretisk bakgrund  

Det sociokulturella perspektivet ligger som grund för denna studie, dels för att det 

sociokulturella perspektivet genomsyrar stora delar av de svenska styrdokumenten (Klapp, 

2015), men även för att i det sociokulturella perspektivet läggs fokus på kommunikation 

och sociala samspel (Säljö, 2014). Forskning visar att lärande uppstår i sociala 

sammanhang. Genom att delta i varierade situationer möter människor olika sätt att se och 

förstå världen på, vilket utökar deras möjligheter till lärande och förståelse (Säljö, 2017). 

I de olika sociala sammanhangen fungerar språket som ett medierande verktyg. Med 

mediering menas en form av förmedling, att människan inte står i direkt kontakt med 

omvärlden utan att människan tar hjälp av språkliga eller fysiska redskap för att förstå den 

(Säljö, 2014). Detta redskap eller verktyg är det som formar människans tänkande och det 

är en bidragande faktor till att lärande uppstår. Inom denna teori har man en syn på 

undervisning som syftar till att människan lär sig genom att interagera med andra (Säljö, 

2017).  

  



12 
 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att redogöra för och analysera hur undervisning för hållbar 

utveckling bedrivs i de naturorienterande ämnena och teknik i årskurs 4–6, samt analysera 

kring vilka undervisningstraditioner och perspektiv som undervisningen kan kopplas till.  

Utifrån det syftet har jag valt följande frågeställningar att besvara: 

- Hur undervisar lärare för en hållbar utveckling? 

- Vilka traditioner och perspektiv kan undervisningen kopplas till? 

- Varför bedriver lärarna undervisningen för hållbar utveckling på det sättet?  
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs det för valet av intervju som metod. Vidare följer en beskrivning 

av urvalet och kriterier för informanter i studien. Därefter redogörs för bearbetning och 

analys av materialet som samlats in. Avslutningsvis behandlas validitet och reliabilitet 

samt studiens etiska överväganden.    

4.1 Intervju som undersökningsmetod  

Valet av metod för denna undersökning är intervju. Enligt Bryman (2011) innehåller 

intervju en form av flexibilitet och forskaren kan få fram information från respondenten 

om det som hen avser att undersöka. Undersökning i studien utgör kvalitativ forskning. I 

denna typ av forskning är tillvägagångssättet för en intervju betydligt mindre strukturerad 

än i kvantitativ forskning och mer tyngd läggs på respondentens uppfattningar. I en 

kvalitativ intervju vill forskaren ofta låta intervjun röra sig i flera olika riktningar för att få 

kunskap om vad intervjupersonen upplever som viktigt, därför kan forskaren avvika från 

intervjuguiden och ställa uppföljningsfrågor på svaren som framkommit (Bryman, 2011). 

Valet av intervjumetod är semistrukturerade intervjuer och det bygger på viljan att veta att 

de frågor som ställs är de som för undersökningen är nödvändiga att få svar på. Men även 

viljan att ha möjlighet att ställa följdfrågor på svaren som tillhandahålls av respondenterna. 

Ytterligare en anledning till att använda semistrukturerad intervju är för att studien har ett 

tydligt syfte med frågeställningar som målet är att finna svar på (Bryman, 2011). 

Intervjuerna genomfördes en åt gången. En intervjuguide användes för att de huvudsakliga 

frågorna skulle bli ställda, se bilaga 1, även uppföljningsfrågor ställdes till vissa av 

intervjusvaren. Det sociokulturella perspektivet styrker valet av intervju som metod. I 

intervjuer blir språk och kommunikation en viktig faktor för att föra samtalen framåt och 

för att skapa förståelse för vad andra menar (Säljö, 2014).  

4.2 Urval 

För undersökningen gjordes ett icke sannolikhetsurval. Av bekvämlighetsskäl gjordes ett 

snöbollsurval vilket innebär att forskaren medvetet ser till att få kontakt med personer som 

är relevanta för undersökningens tema (Bryman, 2011). Det enda kriteriet för valet av 

informanter till undersökningen var att de skulle vara verksamma lärare i årskurs 4-6 med 

behörighet i de naturorienterande ämnena och teknik. Genom en bekant som arbetat på 

flertalet skolor i en mindre kommun kontaktades tre skolor. Då responsen inte var så stor 
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som väntat togs ytterligare kontakt med två skolor i en annan kommun. Intervjuer har 

genomförts med 7 olika lärare. Valet av antal lärare styrdes främst av hur många som var 

villiga att ställa upp samt hur mycket tid som fanns att genomföra studien. Lärarna har 

varit verksamma från 2 år till 34 år. Lärarnas utbildning varierar i grunden och detta beror 

på att högskoleutbildningen har förändrats över tid. Alla lärarna i studien är för närvarande 

verksamma i årskurserna 4-6 vilket var ett kriterium för undersökningen. Nedan 

presenteras en tabell med lärarna som medverkat i studien och hur många år det varit 

verksamma. Namnen på lärarna och skolorna är fiktiva och de heter egentligen något annat.  

Tabell 1. Informanternas fiktiva namn i studien, antal år som legitimerade lärare och vilken skola de jobbar 

på. 

Lärare År som legitimerad lärare Skola 

Alice 15 Krakesskolan 

William 2 Brynneskolan 

Olivia  19 Hannérskolan  

Lucas 10 Hannérskolan 

Ebba 34 Hannérskolan 

Elsa 19 Aledalskolan  

Liam 4 Damedalsskolan  

 

4.3 Bearbetning och analys 

Insamlandet av material gjordes genom en ljudupptagning av intervjuer. Viktigt i analyser 

av kvalitativa intervjuer är transkribering. Dels för att kunna styrka intervjusvaren och för 

att ordagrant kunna återge svar i resultatdelen vid behov (Bryman, 2011). I denna studie 

gjordes ingen fullständig transkribering av intervjuerna, utan endast det som ansågs vara 

viktigt i förhållande till studiens syfte skrevs ner ordagrant, resten av innehållet 

sammanfattades (Trost, 2010). Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger och delar 

av intervjusvaren antecknades ner i ett dokument. I denna bearbetningen antecknades först 

intervjufrågan ner följt av de olika svar som framkommit i intervjuerna. Denna teknik 

användes för att omstrukturera intervjuerna för att de skulle vara lättare att analysera 

(Trost, 2010). Språket och kommunikationen som uppstår under intervjun resulterar i att 

den information som ges kan tolkas på ett rättvist sätt. I analysen av materialet som görs 

genom att se över intervjuerna är även där språket en viktig faktor för tolkning och 
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förståelse (Säljö, 2014). Efter arbetet funderades på vilka intervjusvar som besvarade 

vilken av studiens frågeställningar. Svaren färgkodades sedan för att ge en överblick och 

för att lättare finna mönster i svaren (Trost, 2010). Senare analyserades materialet 

ytterligare i ett försök att finna gemensamma nämnare i svaren. Dessa bildade senare 

kategorier som blev utgångspunkter i sammanställningen av resultatet.  

Tabell 2: De olika kategorier som kom fram genom analysen av materialet. 

Frågeställningar Kategori Kategori  Kategori 

Hur undervisar lärare 

för en hållbar 

utveckling? 

Arbetsformer i 

undervisningen  

Konkreta inslag som 

förekommer i 

undervisningen  

När undervisning 

för hållbar 

utveckling 

bedrivs 

Vilka 

undervisningstraditioner 

kan undervisningen 

kopplas till? 

Miljöundervisnings-

traditioner som syns 

i undervisningen 

Övriga 

undervisnings-

perspektiv som syns 

i undervisningen 

 

Varför bedriver lärarna 

undervisningen för 

hållbar utveckling på 

det sättet?  

Lärarnas egen 

uppfattning av 

hållbar utveckling 

har en inverkan  

Lärarnas mål med 

undervisningen, att 

eleverna bli 

medvetna 

Lärarnas önskan 

med 

undervisningen, 

att skapa 

engagemang 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två kriterier som har diskuterats gällande kvalitativa studier. 

Dessa begrepp är självklara inom kvantitativa undersökningar för de är mått på kvaliteten 

i sådana studier. Forskare menar dock på att deras betydelse för kvalitativa studier inte är 

lika självklara, därför har diskussioner kring utvecklande av nya kriterier för kvalitativa 

studier pågått. Nya grundläggande kriterier som föreslagits är Trovärdighet och Äkthet 

(Bryman, 2011) Trovärdighet innefattar tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthet visar på om en rättvis bild visas av de personer 

som medverkat (Bryman, 2011). Då dessa kriterier inte är fullt kända används begreppen 

validitet och reliabilitet för att göra en bedömning av studien. Med validitet, som står för 

giltighet, menas att en undersökning faktiskt mäter det den är ämnad till att mäta. 

Reliabilitet står för tillförlitlighet och med det menas att vid upprepade mätningar ska 

resultatet bli det samma (Bryman, 2011). I en kvalitativ studie kan det vara svårt att uppnå 

reliabilitet för att ett socialt sammanhang eller socialt möte är svårt att återskapa (Bryman, 
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2011). Intervjusituationerna i denna studie är kontextbundna och tolkningen av svaren är 

författarens egna. Validiteten i kvalitativ forskning handlar bland annat om i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras och hur trovärdigt resultatet är (Bryman, 2011). 

Extern validitet handlar om hur pass mycket resultatet kan generaliseras till andra sociala 

situationer. Där är informanterna avgörande och det är av den anledningen som urvalet i 

studien är målinriktat (Bryman, 2011).  

4.5 Etiska överväganden  

För att skydda deltagarna i studien följdes fyra grundläggande etiska krav som är stadgade 

enligt Vetenskapsrådet (2002). Det första kravet är informationskravet, vilket innebär att 

författaren av uppsatsen informerar de som deltar i intervjuerna vilken roll de har i 

intervjun samt syftet för undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen delgavs 

deltagarna i första mejlkontakten där samtyckesblanketten delades ut, se bilaga 2, senare 

upprepades denna information muntligt vid intervjutillfället.  

Nästa krav är samtyckeskravet. Det innebär att intervjudeltagarna väljer om de vill vara 

med i undersökningen eller inte. Kravet innebär även att de kan avbryta intervjun när som 

helst under det pågående arbetet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes vid första 

mejlkontakten där lärarna fick möjlighet att tacka ja eller nej till att medverka i studien. 

Vid intervjutillfället delgavs information om sin möjlighet att avbryta sin medverkan och 

ett samtyckte om att spela in intervjuerna efterfrågades.   

Ytterligare ett etiskt krav är konfidentialitetskravet som innebär att materialet ska hanteras 

på ett sådant sätt att det inte går att identifiera intervjudeltagarna för att skydda deltagarnas 

integritet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kravet informerades deltagarna om vid intervjun. 

Det har uppfyllts genom att jag varit den enda som har lyssnat på intervjuerna samt att 

deras riktiga namn och arbetsplats har utelämnats i studien.  

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att deltagarna informeras om vad resultatet 

kommer att användas till och att det endast används till det (Vetenskapsrådet, 2002). I 

denna studie meddelades intervjudeltagarna att deras svar endast skulle utgöra grunden för 

denna studien och att allt material skulle raderas efter att studien avslutats.    

 

5. Resultat 
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I detta avsnitt presenteras det analyserade materialet. Inledningsvis redogörs det för hur 

lärarnas undervisning i ämnet hållbar utveckling bedrivs, både på ett generellt och ett 

konkret sätt. Vidare skildras sammanhanget mellan lärarnas undervisning och de 

undervisningsperspektiv som beskrivits i bakgrunden. Därefter redogörs det för 

bakomliggande orsaker till att lärarna valt att undervisa på detta sätt.   

5.1 Lärarnas undervisning för hållbar utveckling 

I skolans styrdokument framgår det att skolans uppgift är att tillämpa ett miljöperspektiv 

som ger möjlighet för elever att skapa ett eget förhållningssätt till globala miljöfrågor och 

ta ansvar för den miljö de lever i. Alla lärarna i studien arbetar mycket med just 

miljöaspekten av hållbar utveckling. Nedan redogörs för olika arbetsformer och arbetssätt 

som används av lärarna i studien i deras undervisning för hållbar utveckling.  

5.1.1 Arbetsformer i undervisningen   

I fem av intervjuerna framgick det att diskussioner, samtal och debatter var vanliga 

arbetsformer i undervisningen för en hållbar utveckling. På frågan om Vad är din åsikt om 

att undervisa i detta ämne i år 4-6? svarade Liam: ”Det är jätteroligt! Det går att diskutera 

på ett helt annat vis när eleverna har kommit upp i den åldern, samt att det är viktigt”. 

Senare svarade Liam på frågan om vilka arbetssätt som används i hans undervisning, att 

det var just mycket samtal och diskussioner. På ett likande sätt svarade även Alice, 

William, Olivia, och Lucas. Lärarna menade på att diskussionerna ofta handlade om 

elevernas egna erfarenheter eller något som de mött i vardagen. Exempel på detta var 

nyhetssändningar och internationella temadagar som Black Friday, FN-dagen, Earth 

Overshoot day etcetera. Fyra av lärarna uttryckte i sina intervjuer olika exempel på 

frågeställningar som de brukade ställa till sina elever för att de ska tänka till och diskutera 

kring dem. Några exempel på frågeställningar är: ”Hur ser det ut i andra delar av världen?”, 

”Hur påverkar det oss?” och ”hur såg det ut förr, hur ser det ut nu?”. Denna arbetsform i 

undervisning går tydligt att koppla till det sociokulturella perspektivet som denna studie 

bygger på. Språket fungerar som ett medierande verktyg, vilket i sin tur hjälper elever till 

ett lärande. William och Lucas svarade dessutom att de brukade använda sig av debatter i 

undervisningen, där båda har låtit sina elever få företräda en viss åsikt. Eleverna har sedan 

fått i uppgift att argumentera och övertyga en annan part om varför dennes åsikt är viktig.  
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Lärarna Alice, William, Ebba, Elsa och Liam menade att praktiskt arbete är en arbetsform 

som de brukade använda i sin undervisning för hållbar utveckling. Elsa sade under 

intervjun som en del av svaret på frågan Hur får du in hållbar utveckling i din 

undervisning? att: ”Kanske inte bara prata om det utan lägga upp det lite praktiskt, jag 

gillar att undervisa praktiskt… Fast jag vet inte hur, slänga ut en soppåse och sortera.” 

Vidare sade även William som svar på samma fråga: ”Praktiskt arbete tillsammans, det jag 

gör, gör faktiskt skillnad”, där syftade han på att det är eleven som känner att de gör 

skillnad. På frågan om vilka arbetssätt som används i undervisningen svarade William att 

ett praktiskt arbete med bland annat sortering förekommer. Det framgick också i de övriga 

intervjuerna med de nämnda lärarna att praktiskt arbete är något som de arbetade med för 

att skapa en djupare förståelse för hållbar utveckling.   

Under intervjuerna kom det även fram att fyra av sju lärare gärna använde film i sin 

undervisning för hållbar utveckling. Film ansåg flera av dem vara en bra arbetsform i 

undervisningen av den anledningen att det finns många effektfyllda och innehållsrika 

filmer inom ämnet. Främst pratade lärarna om filmer som visar platser som inte finns 

möjlighet att besöka. Ebba som även undervisar i ämnet engelska sade i slutet av intervjun:  

Det finns en jättefin.. ah det gjordes utav amerikanska skådisar för ett par år sedan, 

en serie där dem är.. Mother Earth heter den. Som är jättefint filmat. Det är 

fantastiska bilder. Det har jag använt mig en del av i sexan, tittat på och pratat 

om, vad säger de egentligen 

Naturfilmer är ett exempel på en form av film som används i undervisningen för hållbar 

utveckling. Även faktafilmer om bland annat sopsortering som kom på tal under en intervju 

var ytterligare en typ av film som används. Under intervjun med Elsa framkom det dock 

att det är svårt att leta filmer på nätet och att det tar tid att hitta bra filmer.   

Något som både Elsa och Liam svarade var något som de föredrar i sin undervisning för 

en hållbar utveckling var ett utforskande och undersökande arbetssätt. Elsa sade följande: 

Jag föredrar lite mer att eleverna tar reda på saker och ting också. Jag tycker om 

lite grupparbeten, jag tycker om när de gör såna här kollage, för jag tycker det är 

kreativt. Sen finns det ju, nu förtiden ska de göra på paddan, då blir det ju, vad 

heter det? powerpoint … Jag tror att när man skriver och ritar och gör det här 

med handen och ögat och pratar med de andra samtidigt, jag tror man lär sig mer 
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av det … Båda delarna att man söker kunskap och är kreativa tillsammans skapar 

lärande. 

Från Elsas svar på frågan om vilka arbetssätt hon använder i sin undervisning framgår det 

att denna arbetsform där eleverna själva söker svar upplevs skapa en god förståelse för 

ämnet. Men även genom att elever arbetar tillsammans i grupp och tar reda på fakta var en 

arbetsform som används av de här lärarna i studien. Två andra lärare, bland annat Alice 

har svarat att hon också arbetade med grupparbeten av olika slag. Detta uttryckte även 

William under sin intervju att det förekom i hans undervisning.  

5.1.2 Konkreta inslag som förekommer i undervisningen 

Fem av lärarna i studien pratade om praktiskt arbete. Liam berättade följande under sin 

intervju: ”Skräpplockardagar är något vi har på skolan och under tiden pratar vi om vad 

som kan hända med naturen om vi inte tar hand om den”. Detta var ett konkret exempel av 

vad praktiskt arbete inom ESD kan innebära. Läraren lät eleverna göra något praktiskt 

samtidigt som ett samtal ägde rum. Källsortering var ytterligare något som fyra av lärarna 

i studien påtalade var en aktivitet som används i undervisningen och i samband med det 

diskuterades olika material.  

Ytterligare ett exempel på ett konkret arbetssätt som framkom under intervjuerna var en 

batteritävling som Williams klass precis hade deltagit i. Tävlingen gick bland annat ut på 

att samla in och återvinna batterier. Tävlingar överlag var även något som fler lärare i 

studien involverade i sin undervisning. Alice, Olivia, Ebba och William nämnde att de 

brukade medverka i tävlingar. Den nyligen nämnda tävlingen batterijakten beskrev 

William på följande sätt:  

Batterijakten, ämnesövergripande lektioner som är färdiga … vi pratar resurser, 

vi har inte tillräckligt med metall om vi inte skulle återvinna, historiskt om 

elektricitet, vad använder vi den till idag, vad skulle inte fungera om vi inte hade 

den … Praktiskt arbete tillsammans, Där får man ju lite hållbar tänk både det 

ekonomiska och ekologiska.  

Det framgick i hans svar och hans sätt att prata om tävlingen att det har varit ett givande 

lärandetillfälle för eleverna. Tävlingen är utformad av Varta och Clas Ohlsson i samarbete 

med föreningen Håll Sverige rent och El-kretsen. Tävlingen är ett initiativ för att öka 

miljömedvetenheten hos barn och unga. Tävlingen är uppdelad i en utbildningsdel, 
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kreativdel och insamlingsdel (Batterijakten, u.å.). Alice har även hon använt tävlingar i sin 

undervisning. Under flera år har hon medverkat i en årlig tävling från Natur & miljöboken. 

Skapare av både boken och tävlingen är Svenska kunskapsförlaget i samarbete med 

världsnaturfonden WWF (Svenska kunskapsförlaget, u.å.). Alice säger följande om sin 

medverkan och sina erfarenheter om tävlingen:  

Vi va ju med i den här NO-tävlingen, det brukar jag va med i varje år, Natur och 

kultur miljöpärmen, Natur och miljöpärmen heter den nog. De har ju en tävling 

varje år. Såhär vill jag att det ska se ut 2100 … hur det kommer se ut i framtiden 

typ och då är det miljöaspekt gärna men behövde inte vara det denna gången. 

Förra gången var det en superhjälte för miljön man skulle göra nått sånt där. Så 

den brukar vi vara med i, och de brukar ha en del kloka tankar.   

Även Olivia och Ebba nämnde att det hade medverkat i liknande tävlingar med sina klasser 

i undervisningssyfte. 

Natur & Miljöboken som nämns i stycket ovan arbetades det en del med på Hannérskolan 

som Olivia, Ebba och Lucas är kollegor tillsammans på. Men även Alice på Krakeskolan 

arbetade med den. Boken kommer ut i tre steg, ett för varje årskurs. Det finns en 

progression i bokserien och enligt Olivia handlade det första steget mycket om naturen och 

ekosystemtjänster, i det andra steget skedde en fördjupning och den berörde klimatet och 

den miljön som är nära eleverna, det tredje steget handlade mer explicit om hållbar 

utveckling i Sverige men också i övriga världen. Vidare sade Olivia att den innehöll en hel 

del bra teman som rörde hållbar utveckling och som kan användas i undervisningen. Boken 

är varierande med faktatexter, uppgifter, tester, bilder etc. Detta är ett typiskt exempel på 

läromedel som ges ut från diverse organisationer som står beskrivet i stycket 2.3 Utbildning 

för hållbar utveckling. 

En önskan att kunna göra fler studiebesök eller ta emot besök av föreläsare från andra 

professioner som berör hållbar utveckling uttrycktes av samtliga lärare i studien under 

olika delar av intervjun. Studiebesök på industrier, reningsverk, kraftvärmeverk, företag 

vars arbete med hållbarhet är framgångsrikt samt besök från miljöorganisationer var några 

av de konkreta exempel som framkom under intervjuerna. Under intervjun med Elsa när 

hon angav att studiebesök var ett arbetssätt som hon ansåg vara viktigt utrycktes även en 

vikt av att undervisa om en varas väg. En livscykelanalys av en produkt som hon benämnde 

det, vilket innebar att undervisa elever om var alla våra ting kommer ifrån, hur de har 
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tillverkats, vad de är tillverkade av, vilka utsläpp som skett på vägen samt vad som händer 

när de återvinns.  

Sammanfattningsvis framgår det att lärarna i studien arbetade med flera olika arbetsformer 

och arbetssätt. Enligt Elsa beror valet av arbetsform på klassen. Hon uttrycker vid ett 

tillfälle följande tanke: ”Det är alltid gruppen som styr undervisningen, jag skulle vilja ha 

fler arbetssätt, för en individ kanske tycker om att sitta och lyssna på mig när jag berättar, 

medan en annan individ inte alls vill sitta och lyssna”. Ingen av de andra lärarna uttryckte 

någon förklaring till varför de varierade sina arbetssätt.  

5.1.3 När undervisning för hållbar utveckling bedrivs    

Något som framkom under intervjuerna var att 6 av 7 lärare arbetade med hållbar 

utveckling i stor utsträckning hela tiden. Ämnesinnehållet vävdes in i undervisningen där 

det lämpade sig, vilket de ansåg var i många arbetsområden och väldigt ofta. Lärarna 

arbetade således inte med det som ett eget område eller tema. Elsa upplevde däremot till 

en början att hon inte var tillräckligt insatt i vad ESD faktiskt innebar och när hon får in 

det i undervisningen. En bit in i samtalet kom hon dock själv fram till följande: ”Tycker 

det ingår väldigt mycket i biologiämnet. I tekniken ingår det ju också väldigt mycket. Det 

ingår ju i kemi med, kemikalier, svaveloxider, och hela den biten att veta allt om det, 

elektricitet och energikällor”. Under detta uttalande märktes det tydligt att det gick upp ett 

ljus för henne att hållbar utveckling ingick i de flesta ämnen och områden, och att hon fick 

in det i sin undervisning oftare än hon tidigare trott. Hon menade dock vidare även att för 

att kunna ta in det i undervisningen närsomhelst och hursomhelst krävs kunskap om och 

ett intresse för hållbar utveckling.   

5.2 De undervisningstraditioner och undervisningsperspektiv 

syns i undervisningen 

Det kom fram inslag under de olika intervjuerna som medförde att kopplingar kunde göras 

till de sex olika traditionerna och perspektiven som nämnts i bakgrunden.  

5.2.1 Miljöundervisningstraditioner som syns i undervisningen  

Pluralistisk undervisning går ut på att eleverna själva ska skapa värderingar utifrån 

diskussioner. Diskussioner var som nämnt tidigare något som fem av lärarna använde i sin 
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undervisning. En av lärarna, William, nämnde under sin intervju att han brukade arbeta 

med värderingsövningar i undervisningen för hållbar utveckling, här följer ett citat från 

honom: ”Sen är det ju lite värderingsövningar som fyra hörn. Är det okej att använda 

fossila bränslen? Inte dömande att det är rätt eller fel utan eleverna ska få sitt eget tänkande. 

Eleverna kan bygga vidare på varandras tankar”. I värderingsövningar får eleverna en 

möjlighet att fundera över sina egna värderingar och upptäcka att det finns olika perspektiv 

på saker och ting. I den pluralistiska undervisningstraditionen ska lärare bemöta elever och 

deras åsikter som betydelsefulla för att i sin tur skapa en generation som tillåter olika 

åsikter. Under intervjuerna med både William, Olivia och Liam framgick det att de 

arbetade på detta sätt i sin undervisning. Olivia uttryckte sig såhär på frågan om vilka 

arbetssätt som används i undervisningen: ”Diskussioner, man vill att det ska kännas lite 

när man jobbar med detta ämnet, Vad tycker jag om det här? De ska tänka till”. I den 

pluralistiska traditionen ska tidsperspektivet tas in i undervisningen samt lokala och 

globala problem. William talade ett flertal gånger under intervjun om att han i sin 

undervisning brukade prata om vad som hänt, hur är det nu och hur blir det sen i framtiden. 

Ytterligare ett styrkande att denna tradition kan kopplas till hur de fem lärarna undervisar 

är när Olivia berättade att hon i sin undervisning ansåg att det är viktigt att börja i det lilla 

för att sedan vidga perspektivet, på detta sätt uttryckte sig även Lucas under sin intervju. 

Att få elever att förstå att det som sker på lokal nivå även påverkar på global nivå. 

Normativ undervisning återfinns även i lärarnas undervisning om än i mindre utsträckning. 

Det är två av lärarna som specifikt uttryckte att i undervisningen för hållbar utveckling 

behövs inte personliga åsikter hållas utanför utan de får gärna ta plats i klassrummet för att 

påverka eleverna och skapa engagemang. Normativ undervisning bygger på att lära ut 

normer om ett korrekt miljövänligt tänk och handling. Vidare är grupparbeten och tematisk 

undervisning vanligt förekommande i normativ undervisning vilket bland andra Elsa 

svarade att det är just arbetsformer och sätt som hon föredrog att tillämpa.  

Faktabaserad undervisning sker genom att endast undervisa om vetenskapliga fakta och 

lektionerna är ofta lärarledda. Eleverna ska i sin tur genom att ha grundläggande kunskaper 

om naturen ta ställning i miljöfrågor. I analysen av intervjumaterialet syntes inget spår av 

att lärarna bedrev sin undervisning enligt denna tradition. Det framgick att lärarna byggde 

sin undervisning på fakta och vetenskap men hållbarhets- och miljöfrågor diskuterades 
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parallellt under tiden vilket inte kan kopplas samman med synen på undervisning enligt 

denna tradition. 

5.2.2 Övriga undervisningsperspektiv som syns i undervisningen  

I studien framförde två av lärarna väldigt tydligt att de ansåg att eleverna genom 

undervisningen ska få ett intresse för och nyfikenhet på naturen. Ebba sade vid ett tillfälle 

följande:  

Man behöver egentligen inte kunna så mycket kunskap men att vara nyfiken. Vad 

gör myran, nu har myrstacken vaknat, och att upptäcka naturen, man har nog bara 

barndomen på sig att upptäcka, i högstadiet är det nog försent och inte så häftigt 

längre” 

Ebba uttryckte med en väldigt stark entusiasm att känna något för naturen är viktigt för att 

man ska förstå sig på den och vilja den väl. I intervjun med Elsa sade hon något liknande: 

”Skulle vilja jobba mycket med naturen för elever idag får inte med sig så mycket från den, 

utan det blir mest tv-spel och allt det andra som plockar på intresset” Även Elsa visade på 

att undervisningen bör skapa ett intresse för naturen. Inom undervisningsperspektivet 

Nature and vernacular learning beskrivs en syn på undervisning för hållbar utveckling 

som menar att elever ska få uppleva och lära känna naturen. Nature and vernacular 

learning förespråkar även undervisning som ger eleverna möjligheter att plantera och odla 

egen mat. Vilket går att koppla till Elsa och hennes tanke kring undervisningen från det 

här uttalandet:  

Man kanske skulle komma tillbaka till det här jordbrukssamhället. 

Självförsörjande på jordbruk. Skulle kanske inte kunna förekomma idag. Till en 

viss liten skala kanske. Man kan odla en del. Det har ju med hållbar utveckling det 

där att man tänker på naturen. 

Genom att odla och prata jordbruk lär sig eleverna om grunderna i naturen vilket i denna 

tradition mycket av undervisningen handlar om. Ytterligare en viktig aspekt i 

undervisningen enligt perspektivet Nature and vernacular learning är att läraren lär ut och 

arbetar aktivt med de namn och begrepp som används inom naturvetenskapen för att 

genom att en elev exempelvis vet namnet på ett ting skapas en form av samband till det. 

Ebba svarade på frågan Vilka arbetssätt används i undervisningen att hon arbetade med 

begrepp. Elsa svar var snarlikt ”…mer begrepp när man kommer till 4-6, kunna lite mer 
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än de lärt tidigare…” Detta svaret kom upp under frågan vad är din åsikt om att bedriva 

undervisning i årkurs 4-6.  

Utomhuspedagogik var det inte många utav lärarna som specifikt uttryckte att de 

praktiserade i sin undervisning. Liam sade emellertid att i hans undervisning var de ofta 

ute i naturen och begrundade olika fenomen. Inom Utomhuspedagogiken uppstår lärandet 

i mötet med naturen och att studera fenomen i naturen kan koppla samman affektiva och 

kognitiva förmågor. Ebba och Elsa pratade mycket om att det var viktigt för eleverna att 

känna en koppling till naturen och deras undervisning syftade till att låta eleverna få 

uppleva naturen genom att studera fenomen som myran i stacken och insekterna i myren. 

Tilläggas kan att William också berörde utomhusundervisning genom detta citatet: ”Lite 

mer konkret undervisning. Besöka platser och naturen runt om, se saker. Finns dåligt med 

skog här i krokarna annars hade det vart, bra plats.”  

I studien framgick att en lärare tog in tidsaspekten i sin undervisning, samt kopplade 

samman den lokala världen med den globala. Denna lärare uttryckte också ofta vikten av 

att få med de olika dimensionerna, om än att det ibland upplevdes svårt. Detta tankesätt i 

undervisningen ligger i läge med ett holistiskt undervisningsperspektiv.  

5.3 Förklaringar till lärarnas val av undervisning 

Lärarna i studien bedrev alla en undervisning för hållbar utveckling, tillvägagångssätten 

skiljde sig i vissa fall åt. Nedan följer en redogörelse till bakomliggande faktorer som 

spelar roll i varför de olika lärarna bedrev sin undervisning på det sätt de gjorde.  

5.3.1 Lärarnas egen uppfattning av hållbar utveckling  

Under intervjun fick samtliga respondenter frågan vad deras åsikt om att undervisa i ämnet 

hållbar utveckling i just årskurserna 4-6 var. Samtliga svarade att undervisningen måste 

börja tidigt, ju tidigare desto bättre menade många på. Olivia svarade: ”Man kan börja 

jättetidigt. Man kan inte vänta till de förstår allting för det gör inte vi heller. Måste börja i 

det lilla väldigt tidigt”. Vidare svarade Lucas följande: ”Finns ingen undre gräns till när 

man börjar, börja med små saker men det ju också konkreta grejer vad man kan göra, man 

märker att eleverna inte är så svåra att engagera i det, snarare tvärtom”. Vidare framgick 

det att alla lärare utom en menade att de ser företeelser som naturkatastrofer och andra 

större händelser som sker i samhället eller världen som möjligheter till att samtala om och 
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diskutera hållbar utveckling med eleverna. William sade följande under sin intervju: ”Att 

eleverna får chans att använda egna erfarenheter och att man bygger lektionen utefter det”. 

Lärarna i studien fick även frågan vad innebär hållbar utveckling för dig? Följande citat 

från Lucas sammanfattade mer eller mindre vad också Elsa, Olivia och Ebba svarade på 

den frågan: ”Att vi lär oss leva på ett sätt som gör att jorden räcker till”. Att lärarna har 

denna uppfattningen med sig in i sin undervisning har betydelse för hur deras undervisning 

bedrivs. Liam svarade snarlikt: ”Tar hand om jorden och människorna på bästa sätt”. Han 

nämnde även att människorna måste tas om hand, med det syftade han till utsatta 

människor som lever i fattigdom och förtryck.  

Dessutom framgår det också i intervjumaterialet att undervisningen är upplagd på ett sätt 

som syftade till att mynna ut i att eleverna skulle våga tänka nytt och inte känna hopplöshet 

inför problemen. En undervisning som ger ett vidgat perspektiv genom att väga in flera 

olika synsätt och åsikter i undervisningen. Denna form av undervisning stämmer väl 

överens med den pluralistiska miljöundervisningen som det har framgått tidigare i 

resultatet att tre av lärarna i studien undervisar enligt. 

5.3.2 Lärarnas mål med undervisningen för hållbar utveckling 

I slutet av intervjun ställdes följande fråga till lärarna Vad anser du är det viktigaste att 

eleverna får med sig från din undervisning för hållbar utveckling? Tre av lärarna svarade 

explicit medvetenhet på den frågan. Men en tolkning av allt intervjumaterial var att 

samtliga lärare i studien strävade efter en medvetenhet med sin undervisning. Exempel på 

svar som tolkas som medvetenhet är följande från Olivia: ”Att de gör kopplingen ehh.. våra 

val påverkar liksom naturen och så, och då påverkar det oss” och Ebba: ”Förstå att man 

gör skillnad, att mina val gör skillnad att allas gemensamma val gör skillnad” samt Elsas: 

”Att det de lär sig, att de kan använda det, förvalta det i framtiden”. Medvetenhet i den här 

meningen innebar att eleverna skulle ha förståelse för den mänskliga påverkan på naturen, 

kunskaper om naturen och miljön och veta om att miljöproblem existerar samt att det är 

människor som skapat problemen och det är människan som kan lösa dem.  

Under analysen av intervjumaterialet framgick det att fem av lärarna ville skapa ett 

engagemang hos eleverna genom sin undervisning. Detta gjorde lärarna genom praktiska 

arbetsformer. Som nämnts tidigare används praktiskt arbete i undervisningen för att skapa 
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en djupare förståelse. Men praktiskt arbete i undervisningen kan också användas för att det 

visar elever att det de gör kan påverka i det stora hela. Detta gick att tolka utifrån från 

Williams citat ”Praktiskt arbete tillsammans, det jag gör, gör faktiskt skillnad” men även 

genom Liams svar på frågan om Vilka arbetssätt används i undervisningen för hållbar 

utveckling? Som löd följande: ”Skräpplockardagar är något vi har på skolan och under 

tiden pratar vi om vad som kan hända med naturen om vi inte tar hand om den”. I det 

uttalandet ges information om att elever samtidigt som de aktivt gör något i naturen fick 

en möjlighet att tänka och reflektera över sin handling.  

Engagemang skapas även ofta i tävlingssammanhang det framgår under två av 

intervjuerna. Nedan följer ett längre citat från William när han berättar om tävlingen 

batterijakten.   

En rikstäckande tävling som eleverna verkligen har uppskattat… det är faktiskt ett 

bra initiativ och eleverna har verkligen det här året älskat det… det blir en kul, det 

blir en lite sån speciell stämning, ”nu ska vi väga batterier och hur mycket har du 

samlat” och de här, det blir ju jättekul för eleverna. 

Som gick att utläsa från ovanstående citat engagerade tävlingen eleverna i Williams klass. 

Tilläggas här bör även att intervjuaren noterade en entusiasm både i Williams röst och 

ögon under detta svaret. Det framkom även andra relativt entusiastiska intervjusvar där 

Alice, Ebba och Olivia har pratat om olika tävlingar de medverkat i.  

Ytterligare sätt att skapa engagemang är enligt Ebba att ge eleverna utmaningar. Ebba 

svarade följande på frågan vilka arbetssätt används i undervisningen?  

Mina elever fick skriva vid Earth Hour ett sätt för dem att bidra till en bättre 

miljö… och det är även om de bara skriver att jag ska cykla till skolan och det gör 

dem ändå så är det nånting som de ändå.. ah tagit ställning till att det här ska jag 

göra… och som sagt att det ska kännas, asså att det här är mitt.  

Eleverna fick här en uppgift att de skulle göra något konkret för att bidra till en hållbar 

utveckling och det tänkta målet med utmaningen var att de ska komma fram till konkreta 

saker de själva kunde göra som bidrog till en hållbar värld. Ebba menade vidare på att detta 

var en utmaning hon brukar ge sina elever och att det ofta uppstår ett engagemang från 

eleverna i samband med denna uppgiften. 
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Som redan nämnts i resultatet är två av lärarna tydligt överens om att det krävs en 

nyfikenhet och kärlek till naturen för att eleverna ska känna att de bryr sig. Sammanlagt är 

det fyra av sju lärare i studien som tar upp naturen som innehåll i sin undervisning för 

hållbar utveckling.  

5.4 Resultatets centrala delar  

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna bedrev en undervisning med varierade 

arbetsformer. Samtal och diskussioner, praktiskt arbete och film var de arbetsformer som 

var framträdande. Kopplingar kan göras till den pluralistiska och den normativa 

undervisningstraditionen samt till både utomhuspedagogik och Nature and vernacular 

learning. Ett holistiskt perspektiv återfinns endast hos en lärare i studien, och den 

faktabaserade traditionen syns inte i lärarnas undervisning. Resultatet visade även att 

lärarnas egna uppfattningar av begreppet hållbar utveckling spelar roll för hur 

undervisningen är upplagd, men även deras mål med undervisningen att få medvetna och 

engagerade elever.  
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6. Diskussion  

Under denna rubrik följer först en diskussion kring studiens metod och sedan förs en 

diskussion kring studiens resultat kopplat till studiens syfte. Avslutningsvis presenteras 

idéer för fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion  

För att redogöra för hur lärare undervisar kring ämnet hållbar utveckling gjordes valet att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Respondenten delger sina tankar vilket i sin tur 

hjälper intervjuaren att förstå fenomenet ur dennes perspektiv. Genom språket medieras 

lärandet (Säljö, 2014). Frågorna i denna studie skapades och anpassades efter studiens syfte 

och frågeställningar för att garantera att relevanta svar återgavs. I en kvalitativ studie är 

det viktigt att frågorna i intervjun ger svar på studiens syfte för att validiteten ska vara hög 

(Trost, 2010). Ytterligare en garanti för att få relevanta svar var att frågorna var tydligt 

formulerade och förklarades ytterligare för respondenterna under själva intervjun, detta 

även av anledning för att inga missförstånd skulle uppstå kring frågorna. Hög reliabilitet 

har eftersträvats i undersökningens alla delar och eftersom intervjufrågorna finns bifogade, 

se bilaga 1, ges möjligheten att genomföra undersökningen igen för att undersöka om 

resultatet blir likadant. Under intervjuerna uppkom följdfrågor. Dessa uppkom i stunden 

och var specifika för situationen med syfte att få den intervjuade att utveckla sitt svar för 

att ge en bredare förståelse med mindre tolkningsutrymme från intervjuaren. Då 

uppföljningsfrågorna inte finns bifogade i intervjuguiden kan det dock påverka studiens 

reliabilitet i viss mån. Ytterligare kan studiens reliabilitet påverkats av att ett socialt 

sammanhang som vid en intervju inte kan bli exakt densamma vid andra tillfällen utan 

lärandet blir situerat och kontextberoende (Bryman, 2011, Nilholm, 2016).  

En av intervjufrågorna löd följande: Om du inte hade några begränsningar för att bedriva 

undervisningen, hade du då önskat att bedriva din undervisning på ett annat sätt? Denna 

frågan kan ha gett ett resultat som visar på en osann bild av hur lärarna faktiskt undervisar. 

Men frågan valdes att tas med för att öppna upp för fler möjliga alternativ att bedriva 

undervisningen för hållbar utveckling. Svar på den frågan som ej ansågs realistiska att 

utföra valdes att inte behandlas i denna studie.  

Genomförandet av intervjuerna i studien fick olika utfall men frågorna var alltid desamma. 

Första intervjun innehöll nervositet och osäkerhet från min sida kring själva 
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intervjumomentet vilket ledde det till att det blev en kort och innehållsfattig intervju. Det 

kan ha påverkat resultatet genom att inte ge en rättvis bild av dennes undervisning. En 

förklaring till att det blev på det viset var ovana från intervjuarens sida. Intervjuerna som 

följde gav mer utförliga svar. Detta för att jag som intervjuare insåg att tystnaden under en 

intervju inte är dålig utan den kan utnyttjas för att få mer svar. Genom att uppmärksamt 

begrunda respondenten observerades det om frågan var besvarad eller ej (Trost, 2010). Då 

svaren inom denna undersökning ofta kräver eftertanke förblev jag tyst tills att frågan 

besvarats ordentligt. I kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuaren bortser från sin 

egen förförståelse och inte på grund av den styr intervjun (Dimenäs, 2007). Min 

förförståelse kan i denna studie ha lett till att respondentens uppfattningar och 

föreställningar formats av mig, då det varit svårt att inte lägga orden i någons mun vid 

enstaka tillfällen. Jag har dock försökt att bortse och vara kritisk i min analys av just de 

sekvenser i materialet där mina tankar har blivit synliga. 

I kvalitativa studier används ofta ett begränsat urval (Bryman, 2011). Vilket även är fallet 

i denna studie. Det kan ha en påverkan på studiens validitet genom att resultatet inte är 

speciellt generaliserbart på grund av ett litet urval och ett begränsat geografiskt område. 

Däremot kan min empiri och kvalitativa data i studien användas av andra för att dra 

teoretiska slutsatser om hur undervisning för hållbar utveckling bedrivs (Bryman, 2011).  

Mycket av forskningen som gjorts tidigare kring undervisning för hållbar utveckling riktar 

sig åt främst åt lägre eller högre åldrar (Johansson & Segerström, 2018). Därför anser jag 

att resultatet i studien är nödvändigt att presentera då mer forskning kring hur hållbar 

utveckling bedrivs i just årskurserna 4-6 behövs.  

Det finns kritik emot analys med hjälp av kodning som menar att det finns en risk att 

sammanhanget försvinner för att citat som används i resultatet ofta kommer bort från dess 

kontext (Bryman, 2011). Det kan ha påverkat resultatet i denna studie då färgkodning av 

intervjuerna har gjorts och bitar av citaten har tagits med. Detta har jag haft i åtanke under 

analysen och har därför varit extra noga med tolkningen av intervjusvaren för att minimera 

risken att förlora sammanhanget. En fördel jag har sett med färgkodning är att resultatet 

blir överskådligt och tydligt (Trost, 2010). Vilket underlättade analysen i studien.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Diskussionen behandlar de arbetsformer som varit mest framträdande i studien. Vidare gör 

jag ett försök till att förklara lärarnas val av arbetssätt som är beroende på deras 

uppfattningar av hållbar utveckling och mål med undervisning. Senare diskuteras även de 

brister som jag funnit med lärarnas undervisning. Avslutningsvis delges idéer om fortsatt 

forskning.  

6.2.1 Lärarnas sätt att bedriva undervisningen  

I resultatet framkom att lärarna arbetar med varierade arbetsformer och arbetssätt när det 

gäller hållbarhetsundervisningen. En tolkning som görs av detta är att ett varierande 

arbetssätt är både eftersträvansvärt och viktigt enligt lärarna i studien. Varierade 

arbetsformer är något som styrdokumenten fastlagt att elever ska få möta i undervisningen 

(Skolverket, 2018a). Inom den pluralistiska undervisningen är varierande arbetsformer 

vanligt förekommande (Öhman, 2009). Varierade arbetsformer är även en förutsättning för 

att undervisningen ska bli deltagande, vilket leder till en högre motivation hos elever att 

vilja förändra sitt eget beteende när det kommer till miljön och den hållbara utvecklingen 

(UNECSO, 2012). 

I stycket 5.1.1 presenteras en redogörelse för att diskussioner och samtal är vanligt i 

undervisningen för hållbar utveckling. Detta tror jag är en arbetsform som kan främja 

lärande eftersom diskussioner och samtal är en viktig del inom den pluralistiska 

undervisningstraditionen (Öhman, 2009).  Vikten av att skapa egna värderingar genom 

åsiktsjämförelser och diskussioner ligger som grund för undervisningen. Vidare ska även 

undervisningen mynna ut i att eleverna erhåller ett kritiskt tänkande när det kommer till 

miljö- och utvecklingsfrågor, vilket uppstår genom att olika perspektiv synliggörs i 

diskussionerna (Rudsberg & Öhman, 2010; Sandell et al., 2003). Jag gör tolkningen att 

arbetsformer av detta slag är vanliga i undervisningen för hållbar utveckling hos de lärare 

som intervjuats. Genom olika former av samtal ges elever också möjlighet till att lära enligt 

det sociokulturella perspektivet. I sociala sammanhang möter elever olika perspektiv på 

världen och det medför att lärande uppstår (Säljö, 2017). Jag drar slutsatsen att det också 

är en faktor till att flera av lärarna använder arbetsformer som samtal och diskussioner i 

undervisningen för hållbar utveckling. 
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Ytterligare en vanligt förkommande arbetsform i undervisningen som redogjorts för i 

resultatet är praktiskt arbete. En tolkning som har gjorts av intervjuerna med de lärarna 

som använde sig av praktiskt arbete i sin undervisning i form av skräpplockardagar och 

källsortering är att det görs för att skapa en djupare förståelse för ämnet. Ännu en tolkning 

är att formen av att göra något praktiskt i undervisningen även kunde bidra till att skapa 

engagemang och medvetenhet hos eleverna. Inom utomhuspedagogiken anses praktiskt 

arbete kunna ge positiva effekter på eleverna genom att bidra till fördjupade kunskaper 

(Öhman, 2011). Även elevers attityder till undervisning kan bli mer positiv av en praktiskt 

upplagd undervisning då eleverna får ta mer ansvar och styra arbetet själva (Björneloo, 

2007). Enligt programmet GAP handlar ESD om mer än bara att undervisa om hållbar 

utveckling, det handlar även om att öva hållbar utveckling. En transformativ inlärning är 

något som även det måste ske i undervisningen för att hållbarhetstänk ska införlivas i 

elevernas vardag (UNESCO, 2014).   

Film var också en arbetsform som framkom i resultatet att majoriteten av lärarna använde 

i sin undervisning. En tolkning som görs utifrån detta är att använda film som ett redskap 

i undervisningen ger eleverna en bild av de delar i världen som de inte fysiskt kan besöka. 

Genom visualisering lär sig eleverna att förstå på ett djupare plan. Seendet är människans 

kraftigaste verktyg för att upptäcka mönster som leder till förståelse. Genom att använda 

visualisering i form av film underlättas elevers förståels för annars rätt abstrakta fenomen 

(Gärdenfors, 2010). Att lära genom visualiseringar kan även kopplas till lärarnas önskan 

om studiebesök. Tolkningen där ligger i att genom studiebesök får lärarna möjlighet till att 

åskådliggöra något för eleverna samtidigt som kunskap förmedlas. Ytterligare en tolkning 

som görs gällande studiebesök är att elever får kunskap om olika samhällsfunktioner och 

genom dessa får lärarna in de olika dimensionerna av hållbar utveckling på ett synligt och 

naturligt sätt, vilket förespråkas inom det holistiska perspektivet på ESD (Boeve-de Pauw 

et al., 2015; Borg et al., 2014).  

Ännu en arbetsform som var vanligt förekommande i lärarnas undervisning var tävlingar 

eller utmaningar. Som går att utläsa i resultatet upplevs en tävling vara en god arbetsform 

i undervisningen för hållbar utveckling för att den bidrar till att elever blir aktiva och får 

möjlighet att tänka själva. Ett kännetecken för ESD är att undervisningen ska vara 

problemlösande, för att skapa hoppfullhet hos elever när de står inför utmaningar och 

dilemman gällande miljön (SOU 2004:104). Min tolkning av tävlingen, i Natur och 
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miljöboken, att visualisera en framtida värld är en form av problemlösning. Tävlingen 

batterijakten är en tävling där eleverna får känna att deras insamlande gör skillnad vilket 

också skapar hoppfullhet hos eleverna.  

I resultatet framgår det även att det finns lärare som tror på ett arbetssätt likt det som 

presenteras under 2.5.3 Nature and vernacular learning. Lärarna menar likt Selby (2017) 

att det handlar om att skapa en förståelse för naturen och för att frammana känslor som kan 

leda till beslut som gynnar en hållbar utveckling. Tilläggas kan att lärarna inte verkar tro 

att detta perspektiv på undervisning är helt optimalt för att lära om hållbar utveckling 

eftersom de använder sig av andra traditioner i sin undervisning också. Denna slutsats som 

dras på grund av att inte fler lärare i studien använder sig av utomhusundervisning trots att 

de pratar gott om det är att det finns hinder med att flytta sin undervisning utomhus. Om 

det är på grund av tidsbrist, vilket tidigare forskning har påtalat (Björneloo, 2007) framgår 

ej av intervjusvaren.  

6.2.2 Förklaringar bakom lärarnas val av undervisning  

Av anledning att alla lärare i studien är överens om att undervisning för hållbar utveckling 

måste implementeras tidigt och i liten skala görs tolkningen att det är därför lärare väljer 

att regelbundet väva in hållbar utveckling i den övriga undervisningen. Detta styrks av att 

hållbar utveckling ska vara ämnesövergripande och är integrerad i hela läroplanen (SOU 

2004:104; Skolverket, 2018a). Enligt lärarna i studien måste eleverna bekanta sig med 

hållbar utveckling tidigt. Därför görs tolkningen att de väljer att frekvent bedriva sin 

undervisning för hållbar utveckling genom att de får in den i flera olika arbetsområden 

inom ämnena kemi, fysik, biologi och teknik. Händelser eller företeelser i världen som rör 

hållbar utveckling fångas upp och diskuteras i undervisningen av samma anledning. 

Lärarnas åsikt att det måste vävas in tidigt och att det måste starta i det lilla är enligt min 

tolkning en orsak till att lärarna väljer att bedriva sin undervisning på detta sätt.  

Hållbar utveckling för lärarna i studien innebär att vi lever på ett sätt som gör att jorden 

räcker till, vilket står stämmer överens med den definitionen av begreppet som denna studie 

grundar sig i (World Commission on Environment and Development, 1987; Hållbar 

utveckling, u.å.). Tolkningen som görs är att genom att lärarna tar med sig denna 

uppfattning av begreppet in i undervisningen förklarar varför de strävar efter att undervisa 

på ett sätt som mynnar ut i att eleverna får kunskaper om och bakom ämnet. Ett exempel 
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från resultatet är undervisningen kring en produkts livscykel. Genom att ta in en produkts 

hela väg genom produktionen vävs alla tre dimensionerna av hållbar utveckling in i 

undervisningen vilket är fördelaktigt i ESD (Borg et al., 2014). Eleverna får även i detta 

fallet kunskap om produkten, vilka material den är gjord av och om hur den tillverkas. 

Eleverna får även kunskap bakom produkten, hur tillverkningen av den har påverkat 

människor, natur och miljö. Detta bidrar till en ökad medvetenhet vilket var vad lärarna i 

studien eftersträvade med sin undervisning.   

Intresset för naturen som fyra lärare i studien uttryckt var viktigt för dem stämmer överens 

med det som Selby (2017) menar i sitt perspektiv på hur undervisningen bör bedrivas, 

nämligen att den ska skapa nyfikenhet och ett band till naturen hos eleverna som grundas 

i tanken att elever ska känna en samhörighet med naturen för att vilja bevara den. 

Tolkningen görs således att det är av den anledningen som lärarna väljer att få in naturen i 

sin undervisning. För att engagera sina elever.   

Praktiskt arbete i undervisningen var även det en arbetsform som lärarna använde för att 

skapa engagemang hos eleverna, vilket även styrks av pragmatikern John Deweys uttryck 

”Learning by doing” med vilket menas att människan lär sig genom sitt handlande (Dewey, 

2004). Genom att använda kunskapen blir den meningsfull. Teori, praktik, reflektion och 

handling behövs för att kunskap ska uppnås. Praktik behövs för att förstå teorin (Dewey, 

2004). 

En slutsats som dras från resultatet är att de handledningar som givits ut från olika 

föreningar innehållandes läromedel, tävlingar etcetera som nämnts under rubriken 2.3 

Utbildning för hållbar utveckling är medel som lärarna använder i undervisningen för att 

de är just engagerande.  

6.2.3 Brister i lärarnas undervisning  

Vanligt ämnesinnehåll i undervisningen för hållbar utveckling som berördes i 

undervisningen var materialanvändning, naturresurser, konsekvenser med vårt sätt att leva 

idag, naturkatastrofer, ekosystemtjänster samt samhällsuppbyggnad med sophantering och 

reningsverk. Enligt UNESCO innebär ESD att innehållet i undervisningen ska vara de mest 

väsentliga delarna för hållbar utveckling, vilket är klimatförändringar, 

fattigdomsminskning, biologisk mångfald samt hållbar konsumtion (UNESCO, 2012). 
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Jämför man lärarnas svar i studien är det endast ett ämnesinnehåll som inte berörs i deras 

undervisning och det är fattigdomsminskning. Genom den jämförelsen upptäckte jag att 

det är främst den sociala dimensionen som inte berörs i särskilt stor utsträckning i 

undervisningen, men även den ekonomiska får mindre plats. Detta kan bero på att lärarna 

är insatta i de naturorienterande ämnenas och teknik ämnets kursplaner där betoningen 

ligger på just miljöaspekten (Skolverket, 2018a). Ett problem jag ser med att lärarna i 

studien inte väver in den ekonomiska och sociala biten i sin undervisning för hållbar 

utveckling bidrar till att det inte undervisas ur ett holistiskt perspektiv som förespråkas i 

ESD (Boeve-de Pauw, et al., 2015). För att förstå hållbar utveckling måste eleverna förstå 

alla de olika delarna som det innebär. Dimensionerna bör komplettera och stödja varandra 

och måste därav behandlas som en helhet i undervisningen (Borg, et al., 2014). Detta görs 

med fördel genom ett ämnesövergripande arbete som är ett av de förslag som UNESCO 

(SOU 2004:104) har gett om hur undervisningen bör bedrivas. Genom att vara 

ämnesövergripande innefattas alla dimensionerna av hållbar utveckling och det är därför 

ämnet är integrerat i hela läroplanen och inte står som ett enskilt ämne (SOU 2004:104). 

Vidare märkte jag även att det var självklart för flera av lärarna att hållbar utveckling ingår 

i biologiämnet men inte lika självklart till en början att det även ingår i kemi, fysik och 

teknikämnena. Detta trots att det står i kursplanerna för alla dessa ämnen att kunskap om 

natur och människa, energi, materia och materiens uppbyggnad och oförstörbarhet bidrar 

till den hållbara utvecklingen (Skolverket, 2018a). Den slutliga tolkningen som görs på 

grund av denna uppfattning från lärarna om var hållbar utveckling träder fram någonstans 

i kursplanen troligtvis leder till att lärare missar viktiga tillfällen att undervisa om ämnet. 

Mot den bakgrunden görs även tolkningen att det är det holistiska perspektivet som saknas. 

Anledningen till att lärare inte undervisar holistiskt kan bero på det som tidigare studier 

visat att lärare inte har tillräcklig med kunskap om hur undervisningen för hållbar 

utveckling ska bedrivas (Borg et al., 2014). Detta påtalades även av en lärare i 

undersökningen, som menade på att bristen på kunskap och intresse för miljön kan utgöra 

ett hinder för undervisningen.  

6.3 Slutsats och framtida forskningsfrågor  

Slutsatsen av denna studie är att varierade arbetsformer förekommer i undervisningen för 

hållbar utveckling och det är även något som förespråkas i nationella styrdokument och 

policydokument (Skolverket, 2018a; UNESCO, 2014). Lärarna bedriver sin undervisning 
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för hållbar utveckling genom att kontinuerligt väva in den i den övriga undervisningen på 

grund av uppfattningen att hållbar utveckling ska implementeras tidigt och börja i det lilla. 

Vidare är lärarnas mål med undervisningen att få engagerade och medvetna elever därför 

används bland annat arbetsformer som praktiskt arbete, undervisning om naturen i naturen 

och tävlingar.    

Studien har visat att det finns olika arbetsformer och olika sätt att bedriva sin undervisning 

för hållbar utveckling. Lärarna säger i denna studie att de undervisar aktivt för en hållbar 

utveckling och det sker lite hela i tiden i de naturorienterande ämnen och teknik. Då urvalet 

är begränsat i denna studie är det svårt att dra några generella slutsatser, därför skulle en 

större studie vara av intresse. Med fler respondenter från flera skolor skulle generella 

slutsatser kunna dras för hur undervisningen bedrivs. Även en undersökning av hur elever 

uppfattar undervisningen för hållbar utveckling är av intresse för att redogöra för elevers 

syn på undervisningen vilket visar på vad de tar till sig och inte av den. Ytterligare studier 

skulle vara att jämföra undervisningen mellan olika länder. Då arbetet med en hållbar 

utveckling gäller alla FN:s medlemsländer och utbildningen för hållbar utveckling är ett 

globalt mål skulle en framtida forskningsfråga vara att undersöka hur undervisningen 

bedrivs i andra länder och göra jämförelser med hur den bedrivs i Sverige i syfte att 

förbättra den. Detta skulle med en fördel kunna göras genom en enkätundersökning då det 

är ett enklare sätt att nå flera respondenter.   
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide 

• Hur många år har du arbetat som lärare?  

• Vad innebär hållbar utveckling för dig?  

• Vad är din åsikt om att undervisa i detta ämne i år 4-6? 

• Hur får du in hållbar utveckling i din undervisning? När får du in det?  

• Vilka arbetssätt används i undervisningen kring hållbar utveckling? 

• Om du inte hade några begränsningar för att bedriva undervisningen, hade du då 

önskat att bedriva din undervisning på ett annat sätt?   

• Hur påverkar dina personliga åsikter kring hållbar utveckling undervisningen?  

• Vad anser du är det viktigaste att eleverna får med sig från din undervisning för 

hållbar utveckling?  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

Hej!  

Mitt namn är Linnea Jernbom och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet på 

Jönköpings Universitet. Jag ska nu börja skriva mitt examensarbete om hur lärare 

undervisar för en hållbar utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur undervisning 

för hållbar utveckling bedrivs i årskurserna 4-6. Jag eftersöker nu lärare i årskurserna 4-6 

som undervisar i de Natur-orienterade ämnena att intervjua.  

Deltagande är frivilligt och det går att avbryta sin medverkan i studien när som helst. Jag 

kommer att spela in intervjuerna endast för mitt eget bruk och efter avslutat arbete kommer 

materialet raderas. Inga medverkande i studien kommer kunna identifieras.  

Med vänliga hälsningar Linnea Jernbom  

 


