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Förord 
 
Jag vill härmed tacka handledare och lärarna som ställde upp på intervju för att ni har 
ställd upp och visat intresse för ämnet vilket har hjälpt mig i processen och även gjort 
det möjligt att skriva detta examensarbete.  
 
Samtidigt vill jag tacka nära vänner och familj som fungerat som båda stöd och 
bollplank under mitt skrivande av detta arbete. Det har verkligen gett mig fokus och 
tron på att jag skulle klara detta när det ibland kändes hopplöst. Tack!  
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Sammanfattning 
Undervisningen i skolan ska bygga på demokratiska värden och reflektera vårt samhälle 
samtidigt som den ska genomsyras av hållbar utveckling och innehåll från ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensioner. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka 
aspekter på hållbar utveckling som lärare använder. Detta kommer att ske utifrån ett 
ekologiskt synsätt när det gäller mat samt om där finns någon skillnad på stadsskolor 
och skolor på landsbygden. Vidare undersöks hur lärares yrkeserfarenhet i frågan 
påverkar vilka aspekter av hållbar utveckling som framhålls när det gäller mat och 
miljö. Studien bygger på intervjuer med 11 verksamma lärare inom årskurserna F-3 och 
en webbenkät som fick 10 svar. I resultatet ses det bland annat att lärare med mer 
yrkeserfarenhet har flera aspekter med i sin undervisning från den ekologiska 
dimensionen och samtliga lärare finner det viktigt att källsortera, kompostering och 
diskussioner om mat och miljö. Det diskuteras att lärare finner ämnet komplext och att 
de saknar kompetens. De aspekter som framhålls i undervisningen verkar bero på 
yrkeserfarenhet, det vill säga hur länge lärarna har arbetat och var skolorna är placerade 
på land-stad-skalan. Enligt studien var det lärare på landsbygden som hade minst 
aspekter av hållbar utveckling och de lärare som arbetade på en skola mittemellan 
staden och landsbygden som hade flest aspekter med i sin undervisning. 
 
 
 
Nyckelord: Didaktik, Ekologiska aspekter, lärande, lärare, undervisning för hållbar 
utveckling
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1 Inledning 
 
I detta avsnitt görs en beskrivning av hållbar utveckling samt en forskningsbakgrund som 
belyser arbetet från ett vetenskapligt håll och sen mitt syfte och frågeställning för arbetet.  
 
I dagens samhälle finns olika inställningar till arbetet för hållbar utveckling i form av hur 
viktigt det är att arbeta med detta i skolan och sättet det lärs ut vilket bidrar till att lärare 
ibland känner sig osäkra. Att det i undervisningen är ett ytterst aktuellt ämne av den 
anledningen att skolan, enligt skollagen (2010:800), ska reflektera vårt samhälle som vilar på 
demokratisk grund. Utvecklingen går i rask takt och det syns i skolans styrdokument som 
fastslår ett centralt innehåll där begreppet ”hållbar utveckling” har en framträdande roll 
eftersom det ska genomsyra all undervisning. Enligt skolverket (2017) kommer biologins 
ursprung från naturvetenskapen med en förståelse från ett miljöperspektiv och för människans 
nyfikenhet och intresse att få veta mer om sig själv och sin omvärld. Det beskrivs i 
kursplanen, att eleverna bland annat inom biologiundervisningen ska ges förutsättningar att 
arbeta på olika sätt. Eleverna ska få en förförståelse för biologiska begrepp, modeller och 
teorier. Det innebär praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och 
ekologisk hållbarhet. Läroplanen utgår ifrån fyra perspektiv; det historiska perspektivet, 
miljöperspektivet, det internationella perspektivet och det etiska perspektivet. Perspektiven 
beskrivs utifrån vår närmiljö och betonar att vi har ett gemensamt ansvar i anpassningen av 
vårt sätt att leva och arbeta för hållbar utveckling som omfattar tre dimensioner och dessa är 
genom ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt förhållningssätt. Genom de beslut som vi gör i 
vår vardag som till exempel att minska vår förbrukning, återvinna olika material och 
källsortera samt att inte slänga skräp i naturen, ska leda till en bättre miljö (Skolverket, 2017). 
Det fjärde av FN:s globala mål är en god utbildning för alla. Det som krävs för att 
undervisningen är utvecklande och stimulerande för eleverna är kompetenta lärare, som med 
säkerhet kan genomföra en undervisning av hög kvalitet och som ger en förutsättning för att 
eleverna får lusten att lära, vilket ligger i skolans värdegrund och syfte (Skolverket, 2017). 
Enligt skolinspektionens granskning (2017) har flertalet lärare behövt stärka sin kompetens 
inom No-ämnena. 
 
Vad betyder ekologi och ekologiskt? För vissa är detta samma sak, men egentligen har dessa 
beteckningar inte samma innebörd. Ekologi betyder läran om samspelet mellan alla varelser 
och miljön som dessa lever i. Ekologiskt kan vara en händelse eller produkt som beskrivs 
genom dess samspel med ekologin. Det kan vara ekologisk mat som är producerad efter den 
ekologiska effekten. Hälsan påverkas av de val vi gör i vardagen och en av de största 
faktorerna är genom maten som vi äter, men det är inte nog med hälsan som påverkas även 
miljön runt oss påverkas genom dessa val som när sopor slängs i naturen och gift förorenar 
marken vart vi planera vår mat. Därmed är det viktigt att vi tar hand om både vår kropp och 
maten som vi lagar på ett hållbart sätt. Det betyder att inte laga eller producera mer än vad vi 
förbrukar eller att inte kasta stora mängder med mat. Sättet som vi tar hand om överbliven 
mat på har effekt på vår miljö. Enligt en rapport från FAO (2013) beskrivs det att ungefär en 
tredjedel av all producerad mat går till spillo, vilket inte är hållbart. Livsmedelsverket (2017) 
har på liknande sätt beräknat att det slängs ungefär nitton kilogram ätbar mat och att 
ytterligare tjugosex kilogram hälls bort genom avloppet per person och år. Detta tär på vår 
miljö och ifrån ett ekonomiskt perspektiv kostar det oss pengar. Regeringen (2017) beskriver i 
sin rapport om lagar och förordningar att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation där 
bland annat miljö och hälsa har en prioriterat roll för ett hållbart samhälle. Detta sätter krav på 
lärarna i skolan och eftersom de ständigt ska utveckla verksamheten och skapa förutsättningar 
för elevernas individuella lärande och till följd där av från den sociala strukturen kan det 



 

 6 

uppstå skillnader som påverkar lärarens arbete med tanke på skolans placering i staden och 
landsbygden.  
 
För att skapa en värld som är hållbar blir det första steget som faller naturligt vad vi kan göra 
på lokalnivå för att minska vår egen förbrukning i vardagen i syftet att skapa en bättre värld. 
Utbildning för hållbar utveckling är enligt Björneloo (2011) nyckeln till kunskap om de 
utmaningar som finns i världen och som ger förutsättningar för oss människor att hantera 
dessa utmaningar samtidigt som vi lär oss att utveckla och främja hållbarheten.  
 
Genom undervisningen i skolan med start ifrån förskolan kan vi på olika sätt minska vår 
dagliga förbrukning med hjälp av klimatsmarta beslut som återvinning, källsortering och att 
försöka minska vårt matsvinn. Det sätter stora krav på lärare för att eleverna ska få lära, 
eftersom hållbar utveckling kan definieras på olika sätt. Livet är en livslång lärandeprocess 
och därmed kan vi ständigt utvecklas. Maten är en viktig faktor som idag överproduceras. Vi 
måsta lära eleverna hur vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck genom att minska 
matsvinnet och därmed är det fördelaktigt att utbilda för hållbar utveckling så tidigt i 
utbildningen som möjligt för att utveckla människors förmåga att reflektera över vår miljö 
redan ifrån början, vilket ger fördelen att kunna hjälpa och påminna varandra genom den 
sociala delen och detta kommer också att beröra den ekonomiska hållbarheten. Detta är dock 
inte utan problem med tanke på hur du som lärare definierar vad hållbar utveckling är eller 
hur och vad du ska göra med detta inom undervisningen. Kraven på vad du ska känna till båda 
för eleverna men även för lärare ökas i jämn takt med samhället och skolans utveckling och 
det innebär att lärare måste vässa sin yrkeskompetens med tiden. 
 
Håll Sverige rent är en stiftelse som medverkar till att skapa förutsättningar inom de svenska 
skolor som väljer att delta och detta för att förebygga och motverka nerskräpning för ett mera 
hållbart samhälle. De erbjuder fakta om skräp och hur detta påverkar vår värld och även 
material som kan användas inom förskola och skola (2018).  
 

1.1 Forskningsbakgrund 
 
I denna del kommer det att lyftas fram den vetenskapliga forskning som tidigare har utförts. 
Här kopplas det till skolans styrdokument, tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Olika 
begrepp inom hållbar utveckling kommer att förklaras.  
 
1.1.1 Styrdokument 
Det ligger i skolans uppdrag enligt skollagen (2010:800) att arbeta utifrån demokratins grund 
så att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värderingar för att främja deras 
utveckling och lärande och ge en livslång lust att lära. Eleverna ska få utvecklas i sin egen 
takt utifrån sina behov och förutsättningar, vilket ger en likvärdig utbildning. Utbildningen 
ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som vårt svenska samhälle bygger på. Avsikten är att förbereda 
eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. De ska kunna leva och verka och ta ett 
personligt ansvar. Detta ansvar kommer de att lära sig genom att delta i undervisningen, i 
planeringen och i utvärderingar. I ett lärande om en hållbar framtid beskriver Skolverket 
(2017), att det ingår historia, samhällskunskap, teknik och naturvetenskap, som viktiga delar. 
Det kan jämföras med ett pussel: för att bilden ska bli tydlig behövs alla brickor. Skolverket 
(2009) sammanfattar i sin beskrivning om vad hållbar utveckling handlar om, att vi människor 
gör olika avtryck som påverkar både de globala systemen och de globala miljöförändringarna. 
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Detta syns exempelvis på när vi slänger skräp i naturen, havet och genom utsläpp av större 
mängder gaser från trafiken. Därmed har det uppstått en ”negativ trend”, som vi alla är 
skyldiga att vara med att förändra för att säkra kommande generationers välfärd på vår planet 
jorden (Skolverket, 2014). 
 
1.1.2 Aspekter ifrån läroplanen 
Enligt Björneloo (2011) finns det fyra perspektiv som genomsyrar läroplanen. Det första 
perspektivet är ett historiskt perspektiv, det ska ge eleverna möjligheten att få utveckla sina 
kunskaper och förmågor om samtiden och framtiden. Det andra perspektivet är ett 
miljöperspektiv, detta innebär att eleverna ska få möjlighet att ta ansvar för den miljö som de 
själva är en del av och kan påverka. De ska kunna skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Det betyder, utifrån de demokratiska värden som 
samhället bygger på, att eleverna ska anpassa sig till att leva och samarbeta för en hållbar 
värld. Det tredje perspektivet är ett internationellt perspektiv, vilket vill säga att lära eleverna 
om sin egen verklighet samt att förstå hur den hänger samman med en global värld. Det 
medför ett helhetsperspektiv. Det innebär även att eleverna måste lära sig vad internationell 
solidaritet innebär, för att kunna respektera sitt multikulturella samhälle. Det fjärde och sista 
perspektivet är det etiska perspektivet som uppmuntrar eleverna att utveckla sin förmåga att ta 
ställning och fatta en personlig hållning.  
 

1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Begreppet hållbar utveckling 
Hållbar utveckling kan vara svårt att förstå och är mera än ett begrepp. Det är ett hårt arbete 
som ska möjliggöra en förenad värld. En värld där alla ska få lika förutsättningar till en 
framtid där resurserna räcker till alla, så att ingen ska behöva svälta. Sättet att få en förståelse 
för begreppet är genom vår utbildning, opinionsbildning och fältarbete, som enligt FN (2015) 
är en viktig del för att påverka och ge inflytande till en bättre värld.  
 
1.2.2 Hållbar utveckling från början 
Fenomenet eller begreppet hållbar utveckling som enligt Björneloo (2007) har växt fram 
under 1970- och 1980-talen, eftersom en del miljöproblem blev tydligare i världen och detta 
la grunden till hållbar utveckling. År 1987 formade Brundtlandkommissionen som hade hand 
om miljö och utveckling, sin definition av hållbar utveckling som en del av FN:s omtalade 
rapport ”Vår gemensamma framtid ”. Den har därefter blivit den mest citerade definition av 
hållbar utveckling. Begreppet fick därmed sin internationella spridning. I denna rapport 
beskrives hållbar utveckling således: ” Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.” (Regeringen, 2005, s.6). Hållbar utveckling ses utifrån ett miljöperspektiv och består 
av tre olika dimensioner som hänger ihop med varandra. Dessa är ur ekologisk, ekonomisk 
och social utveckling i samhället. Ekologiskt hållbar utveckling spelar i svensk politik en 
framträdande roll enligt Regeringens (2000) förklaring om att Sverige ska föregå som ett 
föregångsland. 
 
Ekologi, sett utifrån ett vetenskapligt perspektiv, handlar om relationerna mellan olika 
organismer och deras omgivning. Commoner (1972) har sammanfattat ekologins 
grundprinciper i fyra ekologiska lagar. Gulliksson och Holmgren (2015) beskriver dessa så 
här.  

• Första lagen: Allt hänger ihop med varandra. 
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• Andra lagen: Allting måste ta vägen någonstans. 
• Tredje lagen: Naturen vet bäst. 
• Fjärde lagen: Det finns inga gratisluncher. Varje genväg och försök till snabba vinster 

har en kostnad.  
(Gulliksson & Holmgren, 2015, s.104) 
 
Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och hur vi på lång sikt kan behålla 
jordens förmåga att producera mat och skapa tillgänglighet till rent vatten. Den sociala 
aspekten handlar om frågor som berör vårt samhälle som till exempel jämställdheten mellan 
män och kvinnor, att utrota fattigdom, allas lika värde och rätt till utbildning. Den 
ekonomiska aspekten handlar om den ekonomiska tillväxten. Det innebär frågor som handlar 
om att kunna försörja sig själv och det att vara en del av arbetslivet och samhället som vi lever 
i. Det bidrar ekonomiskt till möjligheter som konsumenter har att köpa materiella saker eller 
produkter som kan förbrukas i vardagen. Saker och produkter som inte tillverkas i Sverige 
importeras ifrån andra länder och bidrar till utvecklingen och ekonomiska tillväxten 
(Gulliksson & Holmgren, 2015). 
 
FN skapade rapporten Agenda 21 under sin konferens i Rio och det var med denna rapport 
hållbar utveckling blev uppmärksammades över världen med fokus på miljöfrågorna. Agenda 
21 var en handlingsplan som beskriver i detalj hållbar utveckling med inriktning på 
miljöarbetet. Härefter uppmärksammades en ny dimension med stor betydelse för Sverige. 
Den beskrev delaktigheten och den lokala förankringen i miljöfrågorna. Det är i denna rapport 
som det kommer upp hur stor betydelse utbildningen har för att främja hållbar utveckling 
(UNCED, 1992). Sverige ingick i ett samarbete mellan Östersjöregionen och Norden som 
samverkade inom sju områden för hållbar utveckling. Samarbetet är känt under titeln Baltic 
21, Education eller Hagadeklarationen. Det lyftes här fram hur viktigt den metodiska 
undervisningen för hållbar utveckling är. Detta för att ge eleverna de förutsättningar som 
krävs för att kunna reflektera över sin plats i samhället och lika så globalt i vår värld 
(Björneloo, 2011).     
 
År 2000 utkom Millenniedeklarationen. FN beskriver att en global utveckling krävs för en 
helhetssyn kring de globala utvecklingsfrågorna, vilket bland annat innebär en bättre 
utbildning och ett försök att utrota fattigdom. Det innebär också att öka jämställdheten mellan 
kvinnor och män. Detta var bara några av de åtta målen som rapporten innehåller. En viktig 
del i deklarationen var ett partnerskap mellan rika och fattiga länder, för att alla har ett 
gemensamt ansvar för utvecklingen. Hela jordens befolkning är skyldiga på olika sätt och har 
varit med att skapa de problem som har uppstått. Det är betydelsefullt enligt FN (2000) att de 
bygger på demokratisk grund för att insatserna ska kunna genomföras. I Johannesburg år 2002 
hölls ett FN-toppmöte, som handlade om hållbar utveckling. På detta möte togs beslut om att 
hållbar utveckling skulle integreras i undervisningen (Björneloo, 2011). UNESCO 
proklamerade ett årtionde mellan 2005–2014 för utbildning för hållbar utveckling, vilket 
kallades för Dekaden. UNESCO är en hjälporganisation, som fick i uppdrag av FN år 2002 att 
vara med vid planeringen och förverkligandet av intentionen om en värld för hållbar 
utveckling. ” Education is the most powerful path to sustainability. Economic and 
technological solutions, political regulations or financial incentives are not enough. We need a 
fundamental change in the way we think and act.” (UNESCO, 2014, s.16). 
 
Nu har FN skapat Agenda 2030 som berör samma ämnen, som Agenda 21. Agenda 2030 har 
utvecklats och förbättras jämfört med Agenda 21 och innehåller nya globala mål. Målen 
omfattar våra gemensamma mål för hållbar utveckling. Det syftar till att vi tillsammans med 



 

 9 

andra länder över hela världen ska arbeta för en förenad hållbar värld. Agendan har utökats 
och består nu av sjutton globala mål med tillhörande 169 delmål (FN, 2015). Det 
framkommer i denna rapport att utbildning har stor betydelse för den hållbara utvecklingen. 
Hållbar utveckling blir en avgörande faktor när det implementeras i alla ämnen, ifrån 
förskolan till universitetsnivå (Regeringen, 2005). Detta innebär ett nödvändigt och 
gemensamt samarbete i samhället mellan skolan och alla andra yrken, som därmed omfattar 
en global, regional och lokal nivå för att dimensionerna ska bli verkställda. En annan 
organisation, som också bidrar till att utveckla skolan för hållbar utveckling är WWF, som 
bland annat har skapat utbildningsmaterialet Mat på hållbar väg. De säger att det är viktigt att 
uppmärksamma eleverna på att förstå hur besluten vi gör i vår livsstil och vardag påverkar 
den miljö som vi lever i och som påverkar vårt klimat. Vårt sätt att leva sätter sina spår och 
kan kallas för ekologiska fotavtryck enligt WWF (2016). Ekologiska fotavtryck är baserad på: 
konsumtion vi alla är en del av och maten vi äter och kläderna som vi har på kroppen. Allt 
som blir producerat har någon form av effekt på vår planet, det vill säga på skogen, havet, 
luften, marken, djuren och växterna och detta beskrivs från den yta på jorden som går åt för 
att kunna producera mat, materiella tillgångar, resor med mera för en persons förbrukning. 
När vi lär oss mera om ekologiska fotavtryck får vi en större förståelse för varför vi måste 
ändra vår livsstil. Att ta ansvar för vårt samhälle, sker genom att minska produktionen och 
konsumtionen. Med tanke på att vi ska nå vårt mål är det med fördel att både vuxna och barn 
ska vara med till att bidra till detta. I dag är det ett faktum att vi överproducerar och 
konsumerar för mycket. En av de största miljöpåverkningarna som WWF (2016) beskriver är 
idag maten som utgör en fjärdedel av vårt ekologiska fotavtryck.  
 
1.2.3 Hållbar utveckling ifrån ett ekologiskt perspektiv 
Ekologi kan det delas in i tre huvudkategorier; populationsekologi, systemekologi och 
evolutionsekologi. I frågan om population beskrivs individer eller arter inom ett område. En 
populations storlek bestäms utifrån flera aspekter exempelvis tillgång till mat, olika 
klimatförhållanden, sjukdomar med mera. Däremot handlar systemekologi mera om 
ekosystemet. Ekosystemet omfattar växter, djur, nedbrytare och icke levande materia i 
omgivningen. Ekosystem kan delas upp i en biotisk del, som betyder levande och består av 
producenter (växter), konsumenter (djur), nedbrytare (bakterier och svampar). Sedan finns det 
en abiotisk del, som består av vatten, mineraler och atmosfären. För att det ska finnas liv är 
systemet beroende av energi ifrån solen. Det kan sägas att det är solen, som är drivkraften i 
ekosystemet. Här verkar fotosyntesen, som tar upp en del av solljuset genom de gröna 
växterna och sedan omvandlas till mera komplexa organiska föreningar. Energin omsätts 
genom cirkulation på olika sätt och ett exempel är genom näringskedjan. Evolutionen handlar 
om olika arters utveckling (Gulliksson & Holmgren, 2015). Genom vår livsstil och de beslut 
vi tar i vardagen nöter vi på miljön hela tiden och sätter ekologiska fotavtryck. I och med vår 
överkonsumtion i dagens samhälle släpps det ut en större mängd gaser som är med till att 
förstöra planeten genom föroreningar som då minskar vår möjlighet att producera nytt. Det 
betyder att vi lever över jordens tillgångar. Enligt WWF:s (2016) uträkning, som handlar om 
en uppskattning på om alla i hela världen skulle leva som vi gör i Sverige, skulle det behövas 
4,2 planeter till om man jämför med mängden utsläpp som vi har. För att få en bättre 
förståelse för de effekter som de ekologiska fotavtrycken avsätter synliggörs det genom en 
uträkning baserad på egen förbrukning. Det som påverkas är skogar i hela världen, det är djur 
och växter, havet och luften. Hasslöf (2009) beskriver de ekologiska fotavtrycken som ett sätt 
att mäta hur olika länder använder alla resurser.  
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1.2.4 Hållbar utveckling – lärares perspektiv 
Carlgren et al. (2009) beskriver att det som behövs för att förstå läraryrket innebär att det är 
oklart för att läraren att själv tolka målen utifrån verksamhetens styrdokument. Läraren har 
inte tydliga exempel på uppgifter som ska utveckla elevernas förmåga att lära samt fokus inte 
bara ligger på det livslånga lärandet i skolan. Detta innebär att läraren ska utveckla sin 
kunskap inom yrket och sen reflektera och diskutera med andra inom sin profession för att 
uppnå kunskapsutvecklingen. Hultman & Wedin beskriver utifrån tidigare forskning (2008) 
att begreppet lärande och kunskapsbildning har blivit mer praktiskt i arbetssättet i 
undervisningen för lärare. Det finns svårigheter i förståelsen av hållbar utveckling, som gör 
att synen på lärande samt kunskap skildras på olika sätt och de anser att kunskapsbildning 
uppstår i vardagen genom samspelet från omgivningen och de relationer som läraren träffar 
på. Enligt Norden (2016) har medvetenheten om hållbar utveckling ökat ständigt över hela 
världen. Hon beskriver vidare att det finns många lärare, som vill vara med att utveckla sin 
undervisning för en bättre miljö. Det finns vissa problem, eftersom dessa lärare ofta finner det 
svårt och komplext att undervisa elever inom detta ämne. Definitionen av dimensionerna för 
hållbar utveckling uppfattas olika. Norden (ibid) säger att behovet för att forska mera i detta 
ämne är stort för att ge lärare större kunskap om ämnet. Detta för att lärare ska kunna ta nästa 
steg i sin undervisning. Gyberg och Löfgren (2016) diskuterar att i den svenska läroplanen 
finns hållbar utveckling med och är en central del i undervisningen, men att svårigheten inom 
svensk skola är att många lärare har svårt att se hur de ska ta sig an hållbar utveckling i 
undervisningen. På liknade sätt framhåller Öhman (2006) att många lärare finner ämnet svårt 
eftersom miljöfrågorna har blivit allt mer komplexa och därmed har det uppstått en osäkerhet 
om hur man på bästa sätt undervisar inom ett ämne, som egentligen inte har några rätta svar. 
Osäkerheten har således medfört ett didaktiskt problem, som får vissa lärare att känna att 
deras kreativitet inte räcker till. En konkret och praktisk miljöundervisning skulle kunna öka 
elevernas progression genom ifrågasättande frågor om hållbar utveckling och det ska leda till 
ett kritisk tänkande för en bättre hållbar miljö. Öhman (2006) diskuterar att anledningen till 
att miljöundervisningen är svår kan ha att göra med skolansämnesstruktur och fasta scheman, 
som har gjort det svårt att greppa detta i undervisningen. Ämnesöverskridande arbete för 
hållbar utveckling har hamnat i ett moment som istället inte ligger i fokus eftersom arbetet för 
hållbar utveckling konkurrerar med andra moment som de allmänna ämnen svenska och 
matematik. I en av hans konklusioner har han kommit fram till att begreppet hållbar 
utveckling verkar vara bekant men när det kommer till innehållet och innebörden har de flesta 
inte lyckats att realisera ett genomgående arbete för hållbar utveckling i sin undervisning, 
vilket bidrar till att utbildning för hållbar utveckling inte riktig har fått sitt genomslag. Lärarna 
har saknat både teoretiska och praktiska exempel på ett genomförande av utbildning för 
hållbar utveckling. Læssøe & Öhman (2010) har kommit fram till i sin studie att Danmark och 
Sverige är två länder som ligger i topp när det gäller utbildning för hållbar utveckling jämfört 
med andra länder. Det är känt att Danmark och Sverige arbetar efter undervisningsmetoder 
som förläggs utomhus.  
 
Globalt pratas och diskuteras det om hållbar utveckling och Kabadayi (2016) tar upp frågan 
om hur vi kan bli bättre på hållbar utveckling. Han menar, för att bli bättre inom ett område 
måste kunskaper förnyas. Han använder liknelsen att vara kock för att sedan utvecklas till en 
mästerkock. Om du som lärare ska kunna undervisa i hållbar utveckling och känner dig vilse, 
befinner du dig på stadiet kock och steget vidare är att du måste uppdatera dig inom din 
profession för att kunna bli mästerkock. Detta för att utmana din egen undervisning och 
uppdraget att undervisa andra. I Kabadayis (ibid) beskrivning om hur en lärare ska vara ingår 
det i arbetet att vara en forskare och hela tiden vara uppdaterad samt att lärande är en livslång 
process, vilket stämmer in med Liedmans (2011) beskrivning av bildning, som också sägs 
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vara livslång, men utan en examen. I motsats beskriver han att utbildning ska betraktas, som 
avslutad när eleven har de kunskaper eller färdigheter som krävs.  
 
I undervisningen utifrån en ekologisk aspekt finns det många lärare som tenderar att använda 
sig av skolböcker, affischer och arbetsblad istället för att implementera praktiska 
utomhusaktiviteter och detta beskriver Inoue, O’Gorman, Lyndal & Davis (2016) i sin studie, 
som handlar om lärare i Australien och Japan och deras förståelse för hållbar utveckling, hur 
de arbetar praktiskt i undervisningen. De beskriver att eleverna leker utomhus och är aktiva i 
egna lekar, men att eleverna inte uppnår någon djupare förståelse för hållbar utveckling. På 
liknande sätt har eleverna fina möjligheter för att lära sig om hållbar utveckling, eftersom de i 
Japan implementerar aktiviteter utomhus i undervisningen genom lek och talar om, hur viktigt 
det är att spara på resurserna. Det sägs enligt Inoue, O’Gorman, Lyndal & Davis (ibid) att i 
Japan finns det gamla traditioner för att bevara material, men de är ändå ett av de länder som 
inte har minskat sin förbrukning eller CO2-utsläpp och därför uppnår eleverna inte heller 
någon större förståelse för hållbar utveckling eftersom lärarna inte implementerar aktiviteter 
som leder till en förståelse för hållbar utveckling när de vistas ute.  
 
1.2.5 Metoder för lärande eleverna om hållbar utveckling 
Sett ifrån ett annat perspektiv hur eleverna får en förståelse för vad hållbar utveckling innebär, 
är enligt Rudsberg (2014) det sociala samspelet eleverna emellan, när de deltar i öppna 
argumenterande diskussioner som är relaterade till hållbar utveckling. I diskussionerna är 
eleverna tvungna att ta ställning. Att kunna förstå och skapa ett formulerat argument visar om 
eleverna förstår innehållet av ämnet och det betyder också att de befinner sig i en 
meningsskapande process. Det blir en kontinuitet genom diskussionerna och skapar 
förändringsvillighet att förstå sitt eget lärande. Enligt Björneloo (2011) är lärande för hållbar 
utveckling just etiskt och det centrala i undervisningssyftet är att eleverna tar till sig ett 
kritiskt förhållningssätt genom ämnesövergripande samarbeten. Sannolikheten leder det till 
lärande genom inflytande, delaktighet och ansvarstagandet för sitt eget lärande. Rudsberg 
(2014) nämner flera anledningar till att det har visat sig i tidigare forskning att lärande för 
hållbar utveckling stärker elevers kritiska tänkande och sina egna ställningstaganden. Det 
väcker intresse och involverar olika grupper som har olika åsikter att delta i dessa 
diskussioner. Därför är det bra att ha med dessa argumenterande diskussioner i 
undervisningen. Vid en diskussion eller debatt utgås det ifrån en process där minst två parter 
deltar. Först är det en frågeställare som ger ett påstående och sen en motpart, som får besvara 
detta påstående. Vidare kan där finnas en utmanare som har en annan synvinkel eller åsikt. En 
annan person kan bygga vidare på det som har tagits upp tidigare. En annan anknytning är det 
sociala samspelet mellan eleverna som också har en betydelsefull inverkan när det rör sig om 
elevers lärande. Eleverna blir mera produktiva i sina argument och det medverkar till att 
skapa ett ökat individuellt lärande. Förståelsen för vår miljö ses genom ett ekologiskt 
perspektiv och det förbereder eleverna enligt Burns (2013) inför en social kulturell livsstil i en 
levande värld. I en livsstil i en levande värld innebär det att leva holistiskt inom ramen för 
vårt ekologiska system. Rudsberg (2014) beskriver lärarens roll i dessa argumenterande 
diskussioner som mindre auktoritativt, det vill säga att läraren inte ger eller förser eleverna 
med svaren. Detta innebär att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande samt sina kamraters 
lärande. På liknade sätt beskriver Burns (2013) att när man går över till en metod som är mera 
elevcentrerad, kan förståelsen för sin omgivning vara till hjälp i sammankopplingen mellan 
allt liv och oss individer. Sammankopplingen uppmanar även eleverna till att engagera sig och 
finna lösningar för att skapa en bättre värld. I processen har Burns (2013) utvecklat en modell, 
som är uppdelad i fem kategorier. Den första kategorin är innehållet, den andra är perspektiv 
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för ett kritiskt och praktiskt tänkande, den tredje är en modell som är experimentell, den fjärde 
är plats baserad och den femte kategorin betonar det ekologiska lärandet.   
  
Björneloo (2011) menar att elever kan lära sig utifrån helheter och sammanhang som dock är 
komplext. Hon beskriver att vägen till hållbar utveckling inte är given, men att resan dit är ett 
centralt mål. Det betyder att i undervisningens innehåll ska det finnas verkliga exempel på 
händelser som är från lokala eller globala nivåer. Den närliggande miljön som omger oss är 
ett exempel. Utgångspunkten för att eleven ska lära, är i första hand att få inblick i det lilla 
och nära, för sedan att bredda sitt perspektiv och se helheten i det stora sammanhanget. 
Björneloo (2011) menar att undervisningen ska byggas upp kring samtal och frågor som är 
anpassade efter elevernas årskurs. Björneloo (ibid) säger vidare att diskussion är ett sätt att 
främja förståelse hos eleverna och för att eleverna kan lära måste de kunna kommunicera. När 
man kan uttrycka sig och leva sig in i sina kamraters tankar har man nått långt i utveckling. 
Utvecklingen medför ett kritiskt tänk och reflektion om olika budskap som hänvisar till 
läroplanen (Skolverket, 2017).  
 
1.2.6 Mål och belöning för framgång 
I skolan och i undervisningen arbetas det efter olika mål. Liedmann (2014) beskriver bildning 
av en människa som en livslång process, som aldrig har ett slut. Kunskapen som lärs påverkar 
människan på ett djupare sätt eller efter dennes livssyn och världsbild. Har man satt ett mål 
kan det oftare vara enklare att bevara motivation och behålla fokus när det finns ett pris eller 
en belöning. Ett exempel på någon sådant kan vara en utmärkelse, exempelvis grön flagga 
som visar skolans arbete för hållbar utveckling (hsr, 2018). Grönflaggacertifieringen är 
skapad av stiftelsen Håll Sverige Rent år 1996. Deras syfte är att skapa ett verktyg som ska ge 
skolor förutsättningen att ge unga elever ett inflytande och att utgå från sina egna idéer och 
tankar. För eleverna innebära det att öppna upp för sin nyfikenhet och ett kritiskt tänkande när 
det gäller hållbar utveckling. De skolor som får certifiering klassas som Eko-skolor, där det 
krävs ett samarbete mellan pedagoger och elever som tillsammans skapar ett råd. De ska 
skapa en plan utifrån ett eller flera teman från den gröna flagganslistan. Det som lärs ska 
sedan kopplas till läroplanen och dokumenteras. Slutligen ska processen godkännas av Håll 
Sverige Rent. Grönflaggacertifieringen är internationell och är för förskolor och skolor. För 
närvarande finns över 51 000 skolor representerade i 67 olika länder. 
 
Energifallet har framställts av Naturskyddsföreningen och är ett läromedel, som är utvecklat 
för att ge inspiration till verksamma pedagoger om hur de kan inkludera hållbar utveckling i 
undervisningen. Materialet är ett ämnesövergripande läromedel som handlar om energi och 
hållbar utveckling för årskurs F-9. Materialet har kopplingar till läroplanen. Energifallets 
syfte är att få unga att se lösningar på olika miljöproblem vardagen. Med hjälp av god 
utbildning för hållbar utveckling skapas det förutsättningar för att unga ska utvecklas och 
inspireras inför framtiden. Förhoppningsvis inspireras eleverna att söka sig till högre 
utbildningar, som kan bidra med ett Klima smartare samhälle (Naturskyddsföreningen, 2015).  
 
1.2.7 Teorier 
Öhman (2006) säger att, för att kunna förstå mer om oss själva och vår omvärld måste vi 
förstå språket för att kunna kommunicera. Denna syn kommer ifrån det sociokulturella 
perspektivet, där moraliskt lärande och utveckling har fokus på språket. En moralisk 
uppfattning eller mening är enligt det sociokulturella perspektivet något som skapas genom ett 
samspel med andra. Därtill tilläggas en moralisk handling, istället där en viss grupp 
människor som delar samma uppfattning. I motsats är den moraliska diskursen, som skapar 
möjligheten att förstå och hantera konflikter i vår vardag. Vad är etisk rätt eller fel, gott eller 
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ont? Med andra ord, moraliskt handlande påverkas av det sociala samspelet, kulturellt och det 
språkliga i vår omgivning. Säljö (2011) beskriver att människan är formbar på olika sätt, 
exempelvis genom hur vi lever och utvecklas för att uppnå kunskaper och färdigheter. 
Behaviorismen är bland annat en av de traditioner som har haft störst inflytande inom 
psykologin och pedagogiken. Säljö (2014) förklarar att utifrån en beteendeanalys kan det 
förstås varför individen gör som den gör. Pavlovs studie med hundars avsöndring av saliv 
ligger till grund för beskrivningen av betingning. Det kan tolkas som en typ av betingning när 
eleven uppvisar att ha lärt sig något nytt inom ett ämne. I skolan finns det kvar från det 
behavioristiska inflytandet, som vid IT-användning eller när eleven ska lära sig hantera olika 
svårigheter som att vänta på sin tur eller samarbeta med andra. Med detta sagt ökar elevernas 
handlingskompetens. Det visar att eleverna får en större förståelse för den jord de lever på och 
dess resurser. Detta ska senare leda till ett större ansvar gällande miljöfrågor i samhället och 
deras påverkan på miljön inför kommande generationer. John Dewey var stor inom 
pragmatismen, han var en av dem, som hade störst inflytande på den tiden inom skolan och 
utbildning och hans berömde formulering ”Learning by doing”. Detta uppfattas viktigt och 
det anses att elever ska lära genom praktiskt att göra och intressant är dessutom att det räknas 
som en grundtes. Formuleringen uppfattas som kunskap och är ett redskap, som vi människor 
använder oss av i olika situationer. För att hantera problem eller hjälpa oss förstå saker bättre.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur lärare utformar sin undervisning med tanke på 
hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt perspektiv i biologiundervisningen för elever i 
årskurs F-3.  

• Vilka aspekter på hållbar utveckling framhåller lärare för F-3 utifrån ett ekologiskt 
synsätt när det gäller mat och miljö? 

• Finns det skillnad mellan skolor i stad jämfört med skolor på landsbygden i frågan om 
vilka aspekter av hållbar utveckling som framhålls när det gäller mat och miljö? 

• Påverkar lärarens yrkeserfarenhet vilka aspekter av hållbar utveckling som framhålls 
när det gäller mat och miljö? 
 

2 Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs metoden, urvalet, etiska förhållningssättet, proceduren och hur 
resultatet bearbetas inför analysen.  
 
Den kvalitativa metoden är den mest frekventa metoden som används inom examensarbeten 
på lärarutbildningen enligt Johansson & Svedner (2010). Detta är dock inte anledningen till 
mitt metodval inför denna undersökning. Den kvalitativa metoden är enligt Bryman (2011) en 
forskningsstrategi som är flexibel. I intervjuformen finns det möjlighet för den intervjuade att 
ge intressanta och djupgående svar. Det verkar vara väsentligt inför validiteten av studien 
eftersom det reflekterar över hur lärarna arbetar och tänker inför undervisningsplaneringen för 
ett ekologiskt synsätt på hållbar utveckling. Bryman (ibid) beskriver att kvalitativ forskning 
handlar mera om ord än siffror. Det kan medföra att den kvalitativa metoden är mera flexibel. 
Vid intervjuer är det speciellt viktigt att den som intervjuar är förberedd för att få så bra svar 
som möjligt. Av den orsaken har det inför intervjuerna utformats en lista med 
semistrukturerade frågor vilket innebär öppna frågor som har använts i intervjuerna för att den 
som har blivit intervjuad skulle ha möjlighet att ge en ideell bild av de aspekter som finns 
med i dennes undervisning. Avsikten har varit att undersöka den intervjuades åsikt eller 
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ståndpunkt i frågan om vad de har med i sin undervisning för hållbar utveckling gällande den 
ekologiska aspekten, det innebär att i datan som samlat in ligger tonvikten på vad den 
intervjuade svarade. Beroende av svaret tillades det följdfrågor under vissa av intervjuerna.  
  
 
2.1 Urval 
I urvalet har elva lärare som är verksamma inom grundskolans årskurser F-3 valts ut för 
intervju, dock är en lärare av de intervjuade verksam i årskurs fem, men är behörig för 1–7. 
Det har varit ett strategiskt val av lärare utifrån skolornas placering, men också utifrån mitt 
eget nätverk, eftersom jag har använt egna kontakter för att få till dessa intervjuer. Skolorna 
jag har besökt ligger inom två olika kommuner och skolornas placering har dels varit skolor i 
en stad, dels skolor på landsbygden och även skolor som har legat mittemellan dessa 
kategorier. Syfte med min undersökning var att se vilka aspekter på hållbar utveckling lärare 
inom lågstadiet framhåller utifrån ett ekologiskt synsätt när det gäller mat, att se om det finns 
någon skillnad på aspekter som framhålls i undervisningsplanering beroende av skolans 
placering och om lärarnas yrkeserfarenhet påverkar de aspekter som framhålls när det gäller 
mat. Mat aspekten är tänkt att visa hållbar utveckling ur biologins synvinkel och sedan finns 
aspekter med i tabellen från de övriga dimensionerna av hållbar utveckling och av mer allmän 
karaktär. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt att informera om 
examensarbetets syfte för de personerna som ställer upp inte ska känna att de blir förda 
bakom ljuset. Bryman (2011) beskriver att det inom svensk forskning finns grundläggande 
etiska principer som ska följas när andra personer är inblandat i forskningen. Den första 
punkten som Bryman (ibid) beskriver att det är forskarens plikt att informera deltagaren om 
studiens syfte och även poängtera att det är frivilligt att delta i undersökningen. Skulle det 
finnas en önska om att hoppa av i efterhand så har de med all rätt till detta. En annan punkt, 
att deltagaren ska ge sitt samtycke för deltagandet i undersökningen och den tredje punkten, 
att deltagarens uppgifter behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Sista punkten 
beskriver att uppgifterna, som har samlats in endast användas för forskningens syfte. Av den 
anledningen har jag utformat ett informationsbrev (Bilaga 1) där jag beskriver vad min studie 
handlar om och vad mitt syfte är för denna studie. Jag talar även om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om de så önskar detta. 
Personerna som deltager i undersökningen är försäkrade anonymitet i arbetet och svaren 
enbart kommer användas för analys i forskningssyftet i denna studie. För att vara säker att de 
som deltar i studien frivilligt har valt att delta har de skrivit på en samtyckesblankett, som jag 
har utformat. Där ger de sitt medgivande.  
 
2.2 Datainsamling 
Upplägget inför de elva intervjuerna har utgått från att vara semistrukturerad. Det innebär att 
jag under intervjuns gång kunnat ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden, dock har 
det anknytning till något den deltagande har sagt tidigare under intervjun. Den inledande 
frågan handlar om den deltagandes erfarenhet inom yrket. Sen frågor inom metod och teori i 
undervisningen, olika rutiner inom verksamheten och slutligen målet med undervisningen.  
 
En webbenkät har utformats utifrån de frågor som jag ställt vid intervjuerna. Enkäterna har 
lagts ut i olika forum via sociala medier samt istället från min egen privata sida via sociala 
medier, för att nå ut till så många som möjligt. Efter en tvåveckorsperiod har jag delat 
inläggen igen på samma forum, för att väcka uppmärksamhet för min studie och uppmuntra 
till att folk ska svara på enkäten. Delningen i de olika forums har gjords två gångar totalt.   
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2.3 Procedur 
I studien undersöktes olika typer av litteratur och vetenskapliga artiklar som istället ligger till 
grund för studien. I informationssökningen användes ämnesord och eller nyckelord; design 
and methods, learning, lärande för hållbar utveckling, sustainable development, sustainable 
development education, sustainable world, teaching methods, teachers view.  
 
Sen skickades det ut mail till verksamma lärare, som arbetar inom grundskolans årskurser F-
3, men jag fick nästan inte några svar tillbaka. Genom kontakter jag fått under utbildningens 
gång fick jag lärare att ställa upp på intervju. Sedan bestämdes det tid för träff och intervju. På 
intervjudagen fick läraren börja med att läsa mitt informationsbrev, som talar om vad min 
studie handlar om. Här fanns möjligheten att hoppa av, om de skulle ha ändrat uppfattning 
efter att ha läst informationsbrevet. Om de fortfarande var intresserade av att ställa upp, fick 
de skriva på en samtyckesblankett, som medger att de hade tagit del av informationen om att 
de när som helst kan avbryta deras deltagande utan någon anledning om så önskas. Allt 
material i rapporten har behandlats anonymt så att ingen obehörig kan ta del av det. Materialet 
kommer att arkiveras på högskolan så länge högskolan i Gävle kräver detta. Inför intervjuerna 
har det funnits 7 grundfrågor (bilaga 2) där det har på några av intervjuerna tillkommit flera 
följdfrågor.  
 
Alla lärare, har blivit intervjuade individuellt och intervjuerna har spelats in för sedan att 
transkriberas inför en samtalsanalys som enligt Bryman (2011) ligger fokus på det som sägs 
under intervjun eller hur personen visar med sitt kroppsspråk. För att förstå och tolka det som 
har sagt under intervjuerna har samtalsanalysen varit med till att belysa flera resultat i 
processen. Alla intervjuer har transkriberats och blivit lästa flera gånger under processen och 
även använts inför den tematiska kategoriseringen. Variablerna har varit aspekter som 
framhålls i undervisningen så som skolornas placering och yrkeserfarenhet. Under 
inspelningen förekommer inga namn på de deltagande för att säkra deras anonymitet i rapport, 
men jag har lagt till ett nummer i början för att kunna hålla reda på de olika intervjuerna 
eftersom jag försökte skriva stödord under intervjuns gång. Det transkriberade materialet har 
läst många gånger för att få en bra översikt av materialet inför den tematiska analysen 
(Bryman, 2011).   
 
2.4 Analysmetod 
Materialet ifrån intervjuerna kommer att analyserades i två steg. Första utifrån en 
samtalsanalys som är baserad på samspelskontexten från intervjuerna vilket innebär fokus på 
språket och vad som framhävs under intervjuerna. Bryman (2011) ser detta som avgörande för 
att få så bra en bild av den verklighet som deltagaren ger uttryck för. Det andra steget var att 
redovisa resultaten på ett mera överskådligt sätt. Materialet från intervjuerna och 
webbenkäten analyserades efter en tematisk kategorisering, som enligt Johansson & Svedner 
(2010) innebär att belysa och tolka olika anknytningar för sen att relatera dessa i 
sammanhanget. Den tematiska kategoriseringen har delvis gjorts visuellt i tabell 1.  
 

3 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras de resultat, som har framkommit efter analys av det transkriberade 
materialet och webbenkäten. Avsnittet är uppdelat i tre delar utifrån frågeställningen och 
analyserade resultat. Lärarna benämns i rapporten som lärare 1, lärare 2 och så vidare fram till 
lärare 11 för att säkerställa deras anonymitet i rapporten.  
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3.1 Vilka aspekter på hållbar utveckling framhåller lärare för 
F-3 utifrån ett ekologiskt synsätt när det gäller mat? 
 
Av de aspekter som framhålls för hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt synsätt när det 
gäller mat, ser man i tabell 1, att alla lärare framhåller vissa delar lika, som källsortering och 
kompostering. Det markeras i tabellen med ett x om det finns med i undervisningen. På 
samma sätt är rutiner och diskussioner om mat och miljö prioriterat av alla och det visas 
därför med ett x för alla i tabellen. En skillnad eller mönster, som ses i tabell 1 är att det 
verkar vara lärarna med mer yrkeserfarenhet, som har flest aspekter och innehåll utifrån det 
ekologiska synsättet. De med mest yrkeserfarenhet är markerade med rött i tabellen. Det ser 
utifrån tabellen ut, att det är skolorna på landsbygden som gör minst i hållbarhetsfrågorna. 
Därefter är det skolorna placerade i staden som gör lite mer. Gruppen, som verkar mest 
verksam eller gör flest saker är de som arbetar på en skola vilken är placerad mittemellan stad 
och landsbygden. 
 
I webbenkäten beskriver en deltagare att de aspekter från ekologisk hållbarhet som framhålls 
är att eleverna lär sig mest om kretsloppet och var maten kommer ifrån. En annan lärare 
nämner plantering och hur vi värnar om vår miljö, som att spara på resurser och material. 
Därtill har alla sagt att käll- och sopsortering är en del av vardagen. En tredje deltagare 
tydliggör att det inte är nödvändigt att köpa nytt varje gång man ska handla kläder och att det 
är mera hållbart att återanvända och skapa ifrån begagnade saker. Skolmaten är viktig och 
lärarna uppmanar alla elever att äta enligt tallriksmodellen. En del av lärarna ifrån 
webbenkäten beskriver, att ”tanterna” i köket är duktiga på att laga ekologisk och 
närproducerat mat. En annan lärare säger att på dennes skola får de maten ifrån Sodexo, men 
är inte säker på om maten som de får därifrån är ekologisk eller närproducerat.  
 
Det som intervjuerna tydliggör är att lärare framhåller källsortering och kompostering som en 
viktig del av den ekologiska aspekten. De har i sina klassrum ett ställe för att sortera papper, 
vanliga sopor och kompost. Lärare 3 förklarar att de på skolan har fått en speciellt anpassad 
soptunna till skolgården ifrån Gästrike återvinnare som de ska utvärdera innan sommaren. 
Den har fyra fack för att eleverna kan källsortera sitt skräp, när de är ute på skolgården. 
Lärare 11 säger att det är eleverna som varje vecka ska gå ut och tömma papperslådan i stora 
soprummet, vilket ger eleverna ansvar.  
 
Likaså är det viktigt att diskutera de olika rutinerna kring maten i skolans matsal för att 
minska matsvinnet och även främja förståelsen för, varför det är nödvändigt att minska 
svinnet. Det är genom diskussioner om mat och vart maten kommer ifrån, som det här tas upp 
hur det påverkar vår natur och lärare 11 säger att när de har diskussioner i klassen om maten 
vi äter talas det om hur den påverkar oss i vår vardag och det är också viktiga att ta upp. Vissa 
lärare tar upp mängden mat som öses upp på tallriken varje dag medan andra tar upp det när 
de ser att det behövs för att vissa elever tar en portion som är för stor och därför kastar 
onödigt mycket mat. På de flesta av skolorna får eleverna själva portionera upp maten, men 
enligt lärare 3 lägger de upp maten åt eleverna, vilket har minskat matsvinnet på deras skola. 
Lärare 8 säger att de gör för lite på sin skola när det gäller hållbarhet, men att hen använder 
sin egna livserfarenheter för att förmedla kunskap om maten. Hen kommer från ett 
östeuropeiskt land där de inte får mat från skolan och allmänt har det fattigare som i detta 
sammanhang har gett kunskap om hur viktigt det är att ta den mängd mat som man tänker äta 
upp. Lärare 8 beskriver vidare att det har påverkat en elev lite mer och eleven har senare 
förmedlat detta hemma till yngre syskon som vägrade äta sin mat. Lärare 10 förklarar hur hen 
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räknar om matsvinnet till hur mycket leksaker, som man kunde ha köpt in istället eller för de 
onödiga kostnader att slänga trasiga leksaker eller byta dörrar och fönster som vissa elever har 
haft sönder på skolan, vilket ger eleverna ett ekonomiskt perspektiv som de kan relatera till i 
sin egen vardag. Lärare 5 och lärare 7 påpekar för eleverna att det är bättre att ta flera gånger 
för att minska matsvinnet. Lärare 11 beskriver att det finns en utmaning/ tävling på skolan 
mellan avdelningarna, att inte skrapa sin tallrik och det betyder att ingen mat lämnas på 
tallriken och att alla äta upp det som de har tagit. Detta har hens elever blivit motiverat av och 
lämnar i princip inget efter lunchen. Lärare 6 och lärare 11 har berättat om olika projekt där 
de på sina skolor har samlat in både kläder och leksaker till förmån för någon annan.  
 
Tabell 1 En översikt över vilka aspekter lärarna har med i sin undervisning för hållbar 
utveckling och även hur de praktisk arbetar inom ämnet utifrån de tre dimensionerna. De som 
är markerade med gul har 0–5 års erfarenhet, de som är markerade med grön har 6–10 års 
erfarenhet, blå markerade har 11–15 års erfarenhet och de med rött har 16–25 års eller mer 
erfarenhet. Siffrorna symboliserar lärarna som jag har intervjuat och bokstäverna de lärare 
som har deltagit genom webbenkäten. Aspekterna som anses tillhöra den ekologiska 
dimensionen i tabellen är de åtta förstnämnda i tabellen och de tre sista aspekterna tillhör de 
sociala och ekonomiska dimensionerna. 
 
Skolans placering Stan Mittemellan Landsbygden 
Lärare 
 

A 9 8 1 10 2 5 6 C E 11 I 7 B F G H 4 J D 3 

Källsortering och 
kompostering 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Återbruk och 
återvinning 

x x  x x x  x x x x x    x x x x   

NTA lådor 
 

x   x x   x   x           

Diskussioner om 
mat och miljö 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Rutiner i matsalen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Få resurser att 
räcka längre 

   x x x     x x x      x  x 

Skräpplock 
 

     x  x   x           

Besök ifrån någon 
utom stående 

   x    x     x        x 

Lilla aktuellt och 
diskussioner  

   x   x x  x x x    x x  x   

FN + 
Barnkonventionen 

x   x  x      x  x   x     

Earth hour  
-Sprida budskapet 

 x  x x   x   x        x   
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3.2 Finns det skillnad mellan skolor i staden jämfört med 
skolor på landsbygden i frågan om vilka aspekter av hållbar 
utveckling som framhålls när det gäller mat? 
 
3.2.1 Skillnad mellan skolornas placering 
Efter en noggrann genomgång av det analyserade materialet ifrån intervjuerna och 
webbenkäten har det framkommit, att det finns markanta skillnader gällande de aspekter 
lärarna inom F-3 har med i sin undervisning för hållbar utveckling när det gäller mat och 
miljö. Antalet aspekter som tas upp varierar från få aspekter till många aspekter för hållbar 
utveckling. Tabell 1 visar att det finns flera lärare ifrån stan, som arbetar med 
hållbarhetsfrågorna, jämfört med lärare på landsbygden, men att det framför allt är lärarna 
som arbetar i stan och mittemellan som fokusera på dessa aspekter. I gruppen från 
landsbygden finns flera nyare lärare jämfört med gruppen lärare i stan. De nyare lärarna som 
arbetar på landsbygden har få aspekter med i sin undervisning. Aspekterna som de framhåller 
är sortering, kompostering i klassrummet. Lärare 3, lärare 8 och lärare 9 uppmanar när de 
känner att det behövs följas upp på rutinen i matsalen och diskussioner om matsvinn i klassen. 
 
Svaren från webbenkäten visar att på alla skolor pratas och diskuteras det mycket om 
matsvinn i klassen för att minska matsvinnet i matsalen. Fyra av lärarna beskriver att de som 
arbetar i köket skriver upp hur mycket mat varje elev får ta och även väger hur mycket mat 
som slängs varje dag. Detta för att minska matsvinnet. Fem av lärarna beskriver att på deras 
skolor får eleverna mat från skolans eget kök och att maten är tillagat av närproducerat och 
ekologiska produkter, vilket fungera bra. Tre lärare beskriver att deras skolor får maten ifrån 
Sodexo och att maten de får är ok. Det finns en önskan om egen kokerska från två av dessa tre 
lärare. De senare två lärarna beskriver, att de köper maten ifrån en annan skola och finner inte 
denna mat näringsmässig optimal, men att det verkar vara priset som styr för dessa skolor. 
 

3.3 Påverkar lärarens yrkeserfarenhet vilka aspekter av hållbar 
utveckling som framhålls när det gäller mat och miljö? 
 
3.3.1 Erfarenhet 
Med fokus på lärare med mest yrkeserfarenhet som är markerade med rött ses det utifrån 
tabell 1 att lärarna tenderar att arbeta efter metoden att spara och bevara resurserna samt med 
skräpplock. För bevarandet av naturens resurser beskriver lärare 2 och lärare 11 att det som 
ingår är bland annat att släcka lamporna när rummet lämnas för att spara på energin. Tv:n 
behöver inte stå på standby och mobilen måste inte jämt ligga i laddaren. Låt inte vattnet 
rinna när du borstar tänderna. Spara på materialet och ta inte mera än du behöver. Kan man 
använda samma papper på olika sätt, så att det räcker längre? I tabell 1 är de nyare lärarna 
gulmarkerade och det syns att de har mera fokus och aspekter på den sociala dimensionen i 
sin undervisning och använder diskussion som verktyg i undervisningen. 
 
Alla de intervjuade lärarna har olika erfarenheter av och åsikter om hållbar utveckling. 
Variationen av erfarenhet går från 8–10 veckor till 28 år inom yrket. Presentation av de elva 
lärare som ställde upp på intervju: Lärare 1 är utbildad för att arbeta i årskurs 1–7 och har 11 
års erfarenhet. Hen arbetar på en skola i stan i en årskurs 3. Lärare 2 är utbildad för att arbeta i 
årskurs 1–7 och har 28 års erfarenhet och hen arbetar på en skola som ligger i stan och är 
verksam i en årskurs 1. Lärare 3 har mera än 25 års erfarenhet inom yrket, men utbildade sig 
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sent och har därför arbetat som legitimerat lärare sedan 11år tillbaka i en förskoleklass på en 
skola som ligger på landsbygden. Lärare 4 är utbildad förskolelärare och har tidigare arbetet 
inom förskolan, men arbetar nu i förskoleklass på landsbygden och har gjort det i snart 2 år. 
Lärare 5 har arbetat i 2 månader och är förhållsvis ny inom yrket, men är utbildad 
grundskolelärare för årskurs F-3 och hen arbetar på en skola vars placering ligger mittemellan 
stan och landsbygden. Lärare 6 har arbetat inom skolan i mera än 10 år, men är inte utbildad 
inom området. Hen har arbetat som lärare i ungefär 1år i en årskurs 3 på en skola som är 
placerad mittemellan stan och landsbygden. Lärare 7 är också förhållsvis ny inom yrket och 
har arbetat i ungefär 8 veckor, men är utbildad grundskolelärare för f-3 och arbetar i en 
årskurs 2 på landsbygden. Lärare 8 har utbildad sig till lärare utomlands och har mera än 11 
års erfarenhet, men har arbetat inom den svenska skolan i ungefär 5 år och arbetar nu i en 
årskurs 2 på en skola i stan. Lärare 9 arbetar på en skola i stan och håller på att utbilda sig till 
grundskolelärare för f-3, men har arbetat 3 år inom yrket och arbetar i en årskurs 2. Lärare 10 
är utbildad till att arbeta i årskurs 1–7 och har mera än 21 års erfarenhet av yrket, men har valt 
enbart att arbeta på lågstadiet. Hen arbetar på en skola i stan. Lärare 11 är utbildad lärare 
inom årskurserna 1–7 och har mera än 20 års erfarenhet, men arbetar för nuvarande i en 
årskurs 5 på en skola vars placering är mittemellan stan och landsbygden.   
 
Det är tio lärare, som har svarat på webbenkäten. Fyra av lärarna har arbetat inom yrket i 0-5 
år, två lärare har arbetat mellan 5-10 år, en lärare har arbetet mellan 10-15 år, två lärare 
mellan 15-20 år och en lärare mellan 20-25 år. Sex av lärarna arbetar på en skola som är 
placerat på landsbygden och tre lärare har svaret att de arbetar på en skola som läggar 
mittemellan och en lärare som arbetar i stan. Nio ut av tio känner att det är ett viktigt ämne för 
dem personligen.  
 
3.3.2 Förståelsen av hållbar utveckling 
Begreppet eller beteckningen hållbar utveckling anses vara för abstrakt av flera av lärarna 
ifrån intervjuerna. Osäkerheten finns i frågan, om eleverna förstår begreppet enligt lärare1 och 
lärare 2, eftersom de anser att eleverna är för små ännu. Förståelsen av innehållet i begreppet 
är de båda övertygade om att eleverna förstår. Lärare 1 säger att mycket av innehållet i hållbar 
utveckling tas upp i vardagen, dock utan att använda begreppet hållbar utveckling och lika så 
berättar lärare 2 att ofta vet eleverna mera än sina föräldrar om vart maten kommer ifrån eller 
så tar de reda på det gemensamt och diskutera detta i klassen och på det vis lära ifrån sina 
klasskamrater. 
 
Båda Lärare 2 och lärare 10 belyser i sina intervjuer, att det ”lilla” som görs i första hand är 
att få resurser att räcka längre och spara på olika sätt. Det kan exempelvis vara att släcka 
lamporna när man lämnar rummet. Tar man ett nytt papper, se till att hela pappret används, 
för inte att kasta i onödan eller fundera om man kan återanvända pappret på något vis om det 
har blivit fel. Blir det fel när man har ritat, kan man använda på pappret eller spara det till 
kladdpapper, innan man slänger det. Lära eleverna, att vara rädda om sina och skolans saker. 
När sakerna tar slut finns det inga mera och att det kostar att köpa hem mera material. Spara 
så att det räcker till flera. Lärare 2 beskriver att hen ofta tar upp saker som eleverna frågar om 
och som sen utvecklar sig utifrån deras perspektiv. Därmed kan eleverna bättre relatera till 
ämnet. Lärare 3 berättar att eleverna i förskoleklassen på sin skola har fått ett block med 
papper, som de använder när de ska rita eller göra uppgifter av två anledningar. Första för att 
eleverna ska ha allt samlat och för det andra slippa lösa vita papper som försvinner och kastas.  
 
Där är flera av lärarna som finner definitionen av hållbar utveckling svår och komplex när det 
gäller deras undervisning. Lärare 2 skulle önska att få mera konkreta exempel på hur man ska 
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arbete med hållbar utveckling och lärare 4 har en stark åsikt om att du som lärare personligen 
måste ha det som ett intresse för att det ska vara enkelt att avspegla hållbar utveckling i 
undervisningen. Hen ger ett exempel om att kasta en äppleskrott. Hen säger att det är omöjligt 
för hen att kasta äppleskrotten i vanliga soporna eftersom hen vet att den ska kastas i 
komposten. Hen påpekar att vissa av kollegorna inte bryr sig på samma sätt och lika gärna 
kan kasta äppleskrotten i vanliga soporna och då blir det inte miljömässigt/ etisk rätt. Hen 
tycker att det ger en missvisande bild av hållbar utveckling och därmed syftar hen på att vi 
som lärare/ person måste ta ställning till vårt eget sätt att leva för att kunna förmedla 
kunskapen vidare.  
 
Alla lärare från webbenkäten är eniga om att eleverna förstår utifrån diskussioner om mat och 
miljö vad hållbar utveckling innebär. I frågan om vad eleverna lär sig om ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet har lärarna svaret som följer. Det är bra att hjälpa andra och detta 
kan göras genom att ge bort saker som man inte själv behöver mera. När man behöver nya 
saker, kan man handla begagnade saker. Tänk på miljön när saker eller skräp slängs i naturen, 
det tar olika tid beroende på material innan det bryts ner. Det kan vara etiska frågor som tar 
upp hur är man en bra kompis och är det viktigt att respektera sina medmänniskor. Varifrån 
kommer saker och ting ifrån och hur tillverkas de? Varför ska man köpa närproducerad 
ekologisk mat och varför är den dyrare att köpa? FN och människors lika värde samt 
barnkonventionen. Vår levnadsstandard sätter sina spår från vår livsstil.  
 

4    Diskussion 
I detta avsnitt presenters först en kort sammanfattning av resultaten och sen punkter för 
tillförlitligheten med arbetet och därefter en teoretisk tolkning och sist ett förslag till fortsatt 
forskning. 
 
4.1 Sammanfattning av resultaten 
Från de ekologiska aspekterna uppfattar jag följande punktar i resultatet från intervjuerna och 
webbenkäten som viktigast i och för undervisningen.  

• Sortering och kompostering 
• Rutiner och diskussioner om mat för att minska matsvinnet 
• Lärarnas yrkeserfarenhet  
• Skolans placering: staden, mittemellan och landsbygden 
• Utomhusmiljön runt om och i närheten av skolan 

 
Till en början hade jag trott att de lärare som arbetar på landsbygden skulle ha haft flest 
aspekter på hållbar utveckling med i sin undervisning eftersom de har naturen nära till hands 
och för att utomhus pedagogiken verkar populär och relevant i dagens undervisning.  
 
4.2 Tillförlitlighet 
Skillnaden mellan de intervjuade och de som svarat på webbenkäten är, att jag personligen 
känner de flesta av de intervjuade, men ingen av de lärare som deltog i webbenkäten. I svaren 
från intervjuerna jämförelsevis med svaren från webbenkäten, verkar fördelningen av svaren 
för de aspekter som framhålls i undervisningen vara likartat. Därför drar jag slutsatsen att det 
inte finns någon skevhet i resultaten från de olika grupperna.  
  
Lärare 11 arbetar förnärvarande i en årskurs 5 och faller lite utanför ramen. Jag ser ingen 
anledning till att lärare 11 skulle ha en annan inställning för att hen arbetar i årskurs 5. 
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Dock skulle jag inte kunna generalisera svaren till hela Sverige, eftersom svaren skulle kunna 
vara annorlunda mellan stad och landsbygd beroende på andra geografiska förhållande som 
exempel finns det delar av Sverige som har jordbruket i centrum och här skulle svaren kunde 
vara annorlunda jämförelsevis med svaren från min studie som är gjord i ett område där det 
finns fler industriområden.   
 
4.3 Teoretisk tolkning 
Det har varit min avsikt i denna rapport att undersöka vilka aspekter lärare inom lågstadiet 
framhåller i sin undervisning av ett ekologiskt synsätt för hållbar utveckling när det gäller mat 
och miljö. Finns det skillnad mellan skolor i stan jämfört med skolor på landsbygden i frågan 
om vilka aspekter av hållbar utveckling som framhålls när det gäller mat? Påverkar lärares 
yrkeserfarenhet vilka aspekter som framhålls när det gäller mat?  
 
Resultaten från tabellen visar att lärare som har mer yrkeserfarenhet framhåller flera aspekter 
från den ekologiska dimensionen och att det är de lärare som arbetar på skolor belägna 
mittemellan stan och landsbygden, som tar med flest aspekter generellt för hållbar utveckling 
i undervisningen och från skolor landsbygden som hade minst antal aspekter. Till skillnad 
från lärarna med mest yrkeserfarenhet visar tabell 1 att nyare verksamma lärare tar upp flera 
aspekter från de sociala och ekonomiska dimensionerna. Ett resultat som jag inte i första hand 
hade trott, därför att jag hade en uppfattning om att lärare på landsbygden har flera 
förutsättningar för att ta med eleverna ut i naturen och som Læssøe & Öhman (2010) 
beskriver att båda Danmark och Sverige är duktiga på pedagogiska metoder som förläggs 
utomhus i undervisningen, tog jag förgivet att resultatet skulle bli så. Men jag ser att många 
av de aspekter som framhålls inte handlar om skolans placering i första hand, utan lärarens 
yrkeserfarenhet och som Carlgren et al. (2009) beskriver om att kraven för lärarens kunskap 
ökar och därför ständig måste utvecklas i takt med samhället utveckling. 
 
De aspekter som tas upp och framhålls i den dagliga undervisningen inom den ekologiska 
dimensionen är sortering och kompostering som det arbetas praktiskt med i klassrummet och 
alla lärare i studien anser att det är viktigt att ta upp rutiner och diskussioner om mat för att 
minska matsvinnet på skolan. Utifrån resultaten kan det verka som att flera av de verksamma 
lärarna båda från webbenkäten och intervjuarna känner sig osäkra i ämnet och i intervjuerna 
har flera lärare uttalat, att de skulle ville veta mera om hur de ska undervisa för hållbar 
utveckling. Osäkerheten bland lärare inför undervisningen om hållbar utveckling beskriver 
Hultman & Wedin (2008) har visats i tidigare forskning genom att lärare praktisk har använt 
böcker och affischer i undervisningen istället för att fokusera på praktiska experiment 
utomhus. Lärare 3 antar att i termer av lärande blir enklare om man själv har ett intresse för 
ämnet, som därigenom kan avspeglas i sättet man undervisar. Öhman diskutera (2006) att 
miljöfrågorna har blivit mera komplexa och där av har osäkerheten uppstått. Här är det 
adekvat att ta upp att lärande är en livslång process och fast man är utbildad blir man inte 
utlärd eftersom vårt samhälle är i ständig utveckling. Alla kan behöva mer utbildning med 
tiden enligt Kabadayi (2016) och han beskriver vidare att med förnyade kunskaper inom 
ämnet ökar förståelsen för vad begreppet innehåller och minskar osäkerheten vilket kommer 
främja förförståelsen och förståelsen för hållbar utveckling i det stora perspektivet. 
 
I frågan om vem som säger att hållbar utveckling är viktigt, då framkommer det enligt 
regeringen (2017), att hållbar utveckling är ett viktigt begrepp, som är aktuellt från tidig ålder 
och med hjälp från FN och deras definition av syftet för arbete för hållbar utveckling ska 
stödja utrotandet av fattigdom, vara med att stoppa klimatförändringarna, och att skapa fred 
och trygga samhällen för jordens befolkning (2015). Det innebär att lärarna behöver tolka 
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vilka aspekter de vill ha med i sin undervisning. Lärarna från intervjuerna beskriver att det 
bäst tas upp genom dagliga rutiner, som när man exempelvis ska äta mat i skolansmatsal. Det 
kan vara bra att veta hur en bra portion ser ut, vad som ska finnas på tallriken och varför man 
ska ta lite och inte mycket, utan flera gånger. Utifrån diskussioner om mat och miljö i 
klassrummet får eleverna möjlighet att skapa sig en egen uppfattning och förståelse för ämnet 
som enligt skolverkets läroplan (2017) är centralt för att utveckla de grundläggande 
värderingar. Hållbar utveckling är en del i läroplanen och Norden (2016) anser att vårt 
samhälle har blivit mera uppmärksamt och medvetet om vår miljö och hur den bevaras på 
bästa vis, men för att arbeta med detta i undervisningen krävs det ett personligt intresse, som 
genuint kan påverka innehållet och utformningen av undervisningen och därigenom kan 
smitta av sig till omgivningen i klassrummet. De bästa sätten är genom tydliga rutiner i 
klassen och bra diskussioner i klassrummet som ökar elevernas kompetenser för att aktivt 
kunna ta ett eget ansvar för sitt lärande. Detta understödjas av pragmatismen och Deweys ” 
Learning by doing” men även den social biten att vi påverkas av vår omgivning. En slutsats är 
därmed att trots att ämnet är komplicerat blir det ”lilla” i undervisningen, viktigt i det stora 
perspektivet på sikt, det är enligt lärare 2 och lärare 10 uppfattning. Lärare 10 beskriver att det 
blir tydligare när exempelvis material och resurser tar slut. Eleverna kan enklare relatera till 
exemplet, för det blir synligt och konkret.  
 
Slutsatser som jag kunde dra om den ekologiska aspekten av hållbar utveckling i 
undervisningen var att innehållet i undervisningen delvis reflekteras i den egna förmågan och 
kunskapen om hållbar utveckling som ses och påverkas utifrån sättet du arbetar och intresset 
för ämnet som speglas i dig, vilket även beror på lärarens yrkeserfarenhet. Alla lärare som har 
deltagit i studien överlag haft en likartad tanke om den ekologiska aspekten på hållbar 
utveckling.  
 
Finns det skillnad mellan skolor i staden jämfört med skolor på landsbygden eller däremellan 
i frågan om vilka aspekter av hållbar utveckling som framhålls när det gäller mat och miljö? 
Svaret är ja. Det har visat sig i denna studie att lärarna som arbetar på skolor mittemellan 
staden och landsbygden har flest aspekter med i sin undervisning för hållbar utveckling och 
lärarna på landsbygden har haft minst. Det är lärarna som ger eleverna förutsättningen att från 
början minska sin egen förbrukning och att bli mer klimatsmarta. Det är genom kunskapen 
som eleverna lär sig och från olika val i vardagen som är en del av rutinerna, att ta mindre mat 
men flera gånger om magen orkar. Maten ska räcka till alla. Från det ekologiska perspektiv är 
det källsortering, kompostering eller att återskapa nya produkter ifrån återvinningsbara 
material som är i fokus. I detta behövs inte någon specifik plats men att skolans placering är 
en viktig faktor i lärandet dock bara inte från det perspektiv som jag i första hand hade trott, 
därför i undersökningen vart det tvärsom och handlade mer om yrkeserfarenhet än placering 
av skolan och i detta fall är det förklaringen till att skolans placering spelade en mindre roll 
när det gäller stad och landsbygd. 
 
4.4 Förslag till fortsatt forskning/ praktisk tillämpning 
I fortsättning skulle det vara intressant för skolor med olika placeringar inom Sverige att ta 
upp dessa aspekter för hållbar utveckling eftersom utvecklingen framskrider fort i samhället 
och därmed blir det ett måste att lärarna uppdatera sin egen kunskap. Jag har själv ett stort 
intresse för ämnet men det har funnits funderingar som har skapat en nyfikenhet och 
osäkerhet inför mitt kommande yrke och det har därför varit intressant och det har gett mig en 
värdefull insikt i hållbarhetsfrågorna i arbetet med detta examensarbete.  
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Det har visat sig i mitt resultat att en del av de lärare som jag har intervjuad har varit osäkra 
inom ämnet och därmed skulle det ha varit aktuellt att lärarna antigen planerat dessa delar 
tillsammans eller att de hade diskuterat och utväxlat kunskap. Ett sätt att vidga och uppdatera 
sin kunskap är enklas vid hjälp av en kunskapsöverföring mellan mer och mindre erfarna 
lärare som när de delar sina egna erfarenheter med varandra. Denna delningen av kunskap 
kommer att gynna utvecklingen i undervisningen på flera sätt som exempelvis hur lärarna 
utvecklas och kan arbete praktisk för en bättre hållbar framtid samt att dra nyttja av 
samverkan lärarna emellan på den aktuella skolan. Det skulle kunna medföra att det på flera 
skolor kan göras ett försök att arbeta för exempelvis en grönflagga certifiering.  
 
Detta innebär att yrkeserfarenheten: nya lärare inom yrket och mer erfarna lärare kan få ett 
utbyte av erfarenheter samt få tips och idéer från varandra inför planering av praktiska 
uppgifter till undervisningen i klassrummet och utanför klassrummet. Det skulle vara av värde 
för att underlätta att lärarna inte känner sig osäkra i frågan om ett arbete för en bättre lokal 
miljö inom ämnet biologi.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 24 

Referenser 
 
Björneloo, I. (2007). Innebörder av hållbar utveckling: en studie av lärares utsagor om 
undervisning. Hämtad 2018-03-08, från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/10517 
 
Björneloo, I. (2011). Hållbar utveckling: att undervisa utifrån helheter och sammanhang. (2., 
[uppdat.] uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Burns, H. (2013). Meaningful Sustainability Learning: A Study of Sustainability Pedagogy in 
Two University Courses. International Journal Of Teaching And Learning In Higher 
Education, 25(2), 166-175. Hämtad 2018-04-16, från 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1016542.pdf 
 
Carlgren, I. & Lilja, A.,Johansson, E., & Marton, F. (2009) Den forskande läraren – med 
ansvar för yrkets kunskapsbildning. SAF i samverkan med lärarförbundet. Hämtad 2018-05-
09, från http://www.forskul.se/ffiles/0040932a/ful2.pdf 
 
Commoner, B. (1972). The closing circle: confronting the environmental crisis. London: 
Cape. 
 
Fao. (2013) The State of Food and Agriculture. Hämtad 2018-02-01, från 
http://www.fao.org/publications/sofa/2013/en/ 
 
Finansdepartementet Stockholm. (2000). Vad är hållbar utveckling. Hämtad 2018-04-23, från 
http://www.regeringen.se/contentassets/3ab5d21a2c1d48068b80ac150b8daf3b/bilaga-7-vad-
ar-hallbar-utveckling-kapitel-1-5 
 
FN. (2000). News on Millennium Development Goals. Hämtad 2018-03-26 från 
http://www.un.org/millenniumgoals/  
 
FN. (2015). Hämtad 2018-02-12 från 
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn-2/fns-arbete-for-utveckling-
och-fattigdomsbekampning/agenda-2030-globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 
 
Gulliksson, H. & Holmgren, U. (2015). Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende, teknik. (2. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Gyberg, P., & Löfgren, H. (2016). Knowledge outside the Box—Sustainable Development 
Education in Swedish Schools. Educational Research, 58(3), 283–299. 
 
Hasslöf, H. (2009). Tankar om hållbar utveckling och lärande. [Sverige]: Helen Hasslöf. 
 
Hultman & Wedin. (2008). Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete. 
Stockholm: Lärarförbundets förlag. 
 
Håll Sverige rent. (u.å) Material om grönn flagga. Hämtad 2018-03-19, från 
http://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/fira-gron-flagg 
 



 

 25 

Inoue, M., O’Gorman, L., & Davis, J. (2016). Investigating Early Childhood Teachers’ 
Understandings of and Practices in Education for Sustainability in Queensland: A Japan-
Australia Research Collaboration. Australian Journal of Environmental Education, 32(2), 
174–191. Hämtad 2018-04-13, från 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1109706&site=ehost-
live 
 
Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. (5. uppl.) 
Uppsala: Kunskapsföretaget. 
 
Kabadayi, Abdulkadir. (2016). A Suggested In-service Training Model Based on Turkish 
Preschool Teachersí Conceptions for Sustainable Development. Journal of Teacher Education 
for Sustainability, vol. 18, no. 1, pp. 5-15. Hämtad 2018-02-22, från 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1112464.pdf 
 
Livsmedelsverket. (2017). Tips för att minska ditt matsvinn. Hämtad 2018-01-30, från 
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/ta-hand-om-maten-minska-
svinnet/tips-minska-matsvinnet 
 
Læssøe, J., & Öhman, J. (2010). EDITORIAL. Learning as democratic action and 
communicati-  
on: framing Danish and Swedish environmental and sustainability education. Environmental  
Education Research, 16(1), 1–7.  
 
Nordén, B. (2016). Learning and teaching sustainable development in global-local contexts. 
Diss. (sammanfattning) Lund: Lunds universitet, 2016. Malmö. 
 
Regeringen. (2017). Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018. Hämtad 
2018-01-31, från 
http://www.regeringen.se/48e810/contentassets/6f02b94326114314875647b4a17eac24/viktig
are-lagar-och-forordningar-2017-2018.pdf 
 
Regeringen. (2010). Skollag. Hämtad 2018-02-21, från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
 
Regeringen. (2005). Upptakt – Utbildning för hållbar utveckling. Hämtad 2018-02-11 från  
http://www.regeringen.se/49b72f/contentassets/8dac44c178c648a0baed4e4b995999d9/upptak
t---utbildning-for-hallbar-utveckling 
 
Rudsberg, K. (2014). Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling. 
Diss. (sammanfattning) Uppsala: Uppsala universitet, 2014. Uppsala. 
 
Skolinspektionen (2017) Tematisk analys: undervisning i NO-ämnen. Hämtad 2018-04-04 
från https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/analys/2017/tematisk-
analys-no-2017.pdf 
 
Skolverket. (2009). Hållbar utveckling. Hämtad 2018-01-26, från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling 
 



 

 26 

Skolverket (2014). Hållbar utveckling, vad är det? Hämtad 2018-01-30, från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/teknik/hallbar-
utveckling-pa-tekniskt-inriktade-yrkesprogram/hallbar-utveckling-vad-ar-det-1.219350 
 
UNESCO. 2014. Shaping the Future We Want. Hämtad 2018-02-12, från 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1682Shaping%20the%20future%20
we%20want.pdf 
 
Världsnaturforden. (2016). Mat på hållbar väg. Hämtad 2018-02-21, från 
http://www.wwf.se/source.php/1657300/_WWF%20Mat%20p%E5%20h%E5llbar%20v%E4
g%20-%20Webb.pdf 
 
Öhman, J. (2006). Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling: meningsskapande 
i ett genomlevandeperspektiv. Örebro: Örebro universitetsbibliotek, 2006 (Västra Frölunda: 
DocuSys). Hämtad 2018-03-08, från 
http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&db=cat02894a&AN=hig.10082890&lang=sv&site=eds-live 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 

Bilagor 1 
Informationsbrev inför intervju/enkät 
 
Mitt namn är Jeanette Jong Blomkvist och jag studerar till lärare vid Högskolan i Gävle. Jag 
går sista terminen och ska nu påbörja mitt examensarbete. I min studie ska jag genomföra en 
studie där jag vill intervjua lärare som arbetar i årskurserna förskoleklass till och med årskurs 
3. Denna åldersgrupp kommer jag själv att bli behörig att undervisa i. Mitt syfte med denna 
studie är att undersöka vilken aspekt lärare har i sin planering om hälsa/ekologi i sin 
undervisning om hållbar utveckling. Finns det skillnader mellan skolor i stan jämfört med 
skolor på landsbygden.   
 
För de personer som ingår i undersökningen 
Du som väljer att delta i denna studie kommer garanteras anonymitet i examensarbetet. Ditt 
namn och skolans namn kommer vara anonyma. I min rapport kommer jag att benämna de 
personer som deltager som ”lärare 1” ”lärare 2” och så vidare. Dina svar och resultat kommer 
enbart användas för analys i forskningssyfte av denna rapport. Intervjun kommer spelas in för 
att sedan transkriberas och omvandla innehållet till en analys. Materialet kommer behandlas 
så att ingen obehörig kan ta del av detta under arbetsprocessen. Intervjun uppskattas ta 15–30 
minuter. Allt material kommer arkiveras så länge högskolan i Gävle kräver det.   
 
Deltagande i projektet är frivilligt och man kan när som helst, utan särskilt förklaring, har rätt 
att avbryta. 
 
 
Vid frågor kan du gärna kontakta mig. 
 
Mail; ofk14jbi@student.hig.se eller på mobilnummer; 070xxxxxxx 
 
Med vänliga hälsningar  
Jeanette Jong Blomkvist 
Högskolan i Gävle 
Grundlärarprogrammet F-3 
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Samtyckesblanketten 
Studie om hållbar utveckling med fokus på ekologi 
 
Jag _________________________________ (namn) samtycker till deltagandet i denna 
intervju/ enkät och användning av insamlade data för denna studie. Jag är medveten om att jag 
kan avbryta intervjun och mitt deltagande när som helst utan risk för negativa konsekvenser. 
Min identitet förblir anonymt i rapporten och insamlade data och andra uppgifter är 
konfidentiellt och arkiveras på Högskolan i Gävle så länge de kräver det. 
 
Datum________________________________ 
 
Underskrift______________________________________________ 
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Bilaga 2 
Intervju/ Enkät 
Detta handlar om Hållbar utveckling med fokus på ekologi. Matsvinnet är ohört stort och 
utgör en tredjedel av all producerat mat och därmed är jag intresserat av att ta reda på hur du 
som lärare utformar undervisningen för elever i F-3. 
Frågor Svar 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

 

På vilka sätt arbetar du utifrån den ekologiska 
aspekten av hållbar utveckling i 
undervisningen?  
(Metod, teori) 

 
 
 
 

På vilket sätt diskuteras det om matsvinn i 
klassen? 

 

Var ifrån kommer skolmaten? 
 

 

Planerar/ diskutera du skolmatsrutinerna med 
eleverna? 

 

Kan ni påverka valet av skolmat utifrån ett 
ekologiskt perspektiv? 
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Utifrån diskussion om mat och miljö förstår 
eleverna vad hållbar utveckling innebär?  
 

 

 
 

Har du något att tillägga? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________ 
 
 
Jeanette Jong Blomkvist 
 
 
 
 
 
 


