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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om miljömässig hållbar utveckling och hur lärare undervisar kring detta i 

geografiämnet. Hur undervisningen är exemplifierad till hur nutidens miljöproblem och 

miljöfrågor uppmärksammas och diskuteras i undervisningen. Vilka utmaningar och 

möjligheter som finns med att undervisa kring miljömässig hållbar utveckling kommer också 

presenteras. Uppsatsen studerar även hur lärare arbetar för att exemplifiera och påverka 

individens ansvar till en miljömässig hållbar utveckling. Geografi är ett aktualitetsämne som 

hela tiden förändras i takt med hur världen förändras och detta bör informeras för elever på 

bästa sätt (Molin & Fridfeldt, 2010). Min bakgrund till denna uppsats är från då jag läste 

geografikursen under min utbildning. Jag fick då se ämnet med nya ögon och vad det ska 

innehålla. Jag blev intresserad att undersöka hur det ser ut på skolorna angående ett område 

jag själv inte uppfattat att det är så pass mycket kring i kunskapskraven och det centrala 

innehållet i geografiämnet.  

 

Uppsatsen bearbetas med hjälp av tidigare forskning kring miljömässig hållbar utveckling och 

även Skolverkets läroplan (2011) där övergripande mål, kunskapskrav och det centrala 

innehållet i geografi speglas in. Uppsatsen styrs av en kvalitativ forskning där jag utför fyra 

semi-strukturerade intervjuer och tre observationer i geografiundervisning. Jag analyserar och 

diskuterar resultaten och utifrån intervjuerna och observationerna har jag fått svar på mina 

frågeställningar. Mina huvudsakliga resultat visar att de lärare jag intervjuat och observerat kan 

vara en aning osäkra kring mitt valda område men de får hjälp av olika läromedel i sin 

undervisning. Utifrån det jag har sett så vill de flesta lärarna uppmuntra och inspirera eleverna 

till att ta ett individuellt ansvar att bidra miljömässigt men att det även kan finnas utmaningar 

med detta.   

 

Förord 
Då jag gick i skolan kommer jag ihåg ämnet geografi som en hel del kartkunskap. Då jag läste 

kursen geografi nu på Mittuniversitetet så öppnades mina ögon för ämnet och jag fick en helt 

ny syn med många olika tankar och idéer. De tankar som först och främst fick mig att börja 

fundera var hur lärare gör i sin undervisning för att få med alla de delar som geografin faktiskt 

innehåller. En annan fundering var hur lärarna gör för att informera eleverna om allt som händer 

på jorden gällande miljön. Hur uppdaterar de eleverna så att de är medvetna om nutidens 

miljöfrågor och miljöproblem? Denna fråga fick mig att vilja undersöka detta närmre genom 

att helt enkelt fråga några lärare. Den miljömässiga hållbara utvecklingen är något jag känner 

ett ansvar för och vill förmedla till den nya generationen. Därför fick jag en idé om att studera 

detta område vidare. Jag vill få tips och idéer på hur man kan förmedla och informera elever på 

bästa sätt så att kanske några av dem vill engagera sig och hjälpa jorden att leva vidare. Jag vill 

även i mitt förord tacka mina respondenter.  
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1. Inledning  

Geografiämnets karaktär och uppbyggnad beskrivs som att förutsättningarna för liv på jorden 

är unika, föränderlig och sårbara (Björneloo, 2011). Alla människor måste därför ansvara och 

förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Människan och dess omgivning har gett 

upphov till många olika livsmiljöer där geografin ger oss kunskap om dessa miljöer och kan 

bidra till en förståelse för människans livsvillkor. Molin och Fridfeldt (2010) menar att fokus 

ligger på människans livsvillkor vilket då innefattar sambandet mellan människans verksamhet, 

samhälle och natur över tid. Eftersom interaktionen mellan människa och miljö hela tiden 

förändrar jordens livsmiljöer så utvecklas också ämnets innehåll, teorier, metoder och verktyg 

av omvärlden. Ett viktigt område i geografin är frågor om samhällsutvecklingen. Molin och 

Fridfeldt (2010) menar att resursers ojämna rumsliga fördelning och förbrukning leder till 

politiska frågor, fattigdom, social rättvisa och hållbar utveckling. En viktig fråga är 

konsekvenserna av en klimatförändrad värld som till exempel jordbävningar, vulkanutbrott, 

översvämningar, matproduktion med mera. Wennberg (1990) har redovisat punkter som 

dominerade inställningen hos lärare som undervisar i ämnet geografi. Geografi ger en 

allmänbildande kunskap om världen och att eleverna genom ämnet kan lära sig att dra slutsatser, 

ge förklaringar och få en insikt om sammanhang.  

 

Molin och Fridfeldt (2010) beskriver syftet av hållbar utveckling i geografiundervisningen 

utifrån läroplanen (2011) enligt följande: Eleven ska kunna utveckla förmåga att problematisera 

begreppet hållbar utveckling med avseende på ekologiska (det miljömässiga), ekonomiska och 

sociala perspektiv. Elever ska lära sig att analysera geografiska samband och se konsekvenser 

av olika aktiviteter och kunna ha en insikt i vad som krävs för att agera för en hållbar utveckling. 

Geografi är ett aktualitetsämne som hela tiden förändras i takt med hur världen förändras och 

detta bör informeras för elever på bästa sätt. I kursplanen för ämnet geografi står det som första 

stycke:  

 

”Förutsättningar för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är 

därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling 

blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov 

till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan 

bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.” (Skolverket, 2011, s.159) 

 

Skolverkets läroplan (2011) presenterar de fyra perspektiv som ska genomsyra elevernas 

undervisning i svensk grundskola. En av dessa perspektiv som man kan undervisa om gällande 

miljöperspektivet i geografiämnet är: 

 

 

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter att både ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.” (Skolverket, 2011, s.47)  
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Under skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen (2011) står det att skolan har i uppdrag att 

överföra grundläggande värden till eleverna och främja deras lärande för att förbereda dem att 

leva och verka i samhället. Det står även att skolan ska utveckla elevernas kunskap så att de kan 

orientera sig i en komplex verklighet med ett ständigt informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Då den miljömässiga hållbara utvecklingen är en komplex verklighet och ny 

information tillkommer så blir geografiundervisningens uppdrag att överföra detta till eleverna. 

Det är också viktigt att elever utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ. En uppgift som skolan även har är att stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och sin vilja att prova lösa problem och 

prova nya idéer. Ett av skolans mål är att varje elev i de övergripande mål och riktlinjer, ska 

visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Skolverket, 

2011). Detta ska geografiundervisningen förmedla enligt det centrala innehållet. Skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i 

handling på ett kreativt sätt. Skolan ska även förmedla kunskaper om förutsättningar för en god 

miljö och en hållbar utveckling och eleverna ska ha fått kunskaper om förutsättningar för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Detta finns även med som ett 

kunskapskrav i geografiämnet för elever i årkurs 6.  

 

Björneloo (2011) påpekar att lärares vardag ofta fokuseras på handlingar. Det pedagogiska 

tänkandet har dominerats av hur-frågor kring metoder som är lämpliga för att eleverna ska lära. 

Hur ska vi undervisa för att eleverna ska lära och utvecklas? Denna fråga om vad eleverna ska 

utvecklas och hur de ska lära sig har mer eller mindre tagits för given. Persson och Persson 

(2015) menar på att ett aktivt deltagande behövs för ett arbete för hållbar utveckling. Det behövs 

engagemang och beslutsamhet från enskilda människor, företag och från organisationer. Det 

praktiska arbetet kan stimuleras på olika sätt, men det personliga initiativet är viktiga samtidigt 

som miljöundervisning både kan bedrivas teoretiskt och praktiskt i den egna skolverksamheten 

och tillsammans med andra. Självklarheter som kan ses i skolan är att eleverna, ska kunna till 

exempel de fyra räknesätten, kunna läsa och skriva. Det är också ganska självklart att elever 

ska utvecklas till goda, harmoniska och kunniga människor. Det kan finnas en problematik i att 

lärare tar undervisningens innehåll för given, att den känns självklar och inte nödvändigtvis 

behöver diskuteras eller reflekteras kring (Björneloo, 2011). Om en individ ska lära sig något 

måste innehållet få en betydelse för individen. Miljömässig hållbar utveckling är inte ett 

självklart kunnande för elever enligt Björneloo, så hur framförs och undervisas området på bästa 

sätt?  

 

Just miljömässig hållbar utveckling är ett område där det behövs diskussion och reflektion för 

att ge eleverna kunskap och förstå problematiken. På det viset kanske även uppmuntra till att 

på individnivå ta ett beslut att tänka på miljön på olika sätt. Sveriges unga oroar sig för hur 

klimatförändringarna och för världens framtid. Unga kan känna sig olyckliga vid tanken på 

miljön och den klimatförändring som sker (Hellmark, 2014). Det är därför viktigt att upplysa 

och undervisa om miljömässig hållbar utveckling för att både kunna påverka på individnivå och 

på gruppnivå till att göra saker men också för att det är viktigt för elever att ha kunskap och 

medvetenhet. Persson & Persson (2015) påpekar att skola och utbildning är en förutsättning för 
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att arbetet med hållbart samhälle ska fungera. Ungdomar saknar nödvändig kunskap för att 

åstadkomma en förändring och många är tveksam till om vi kan lösa de miljöproblem som finns 

i världen (Hellmark, 2014).   

 

Varför elever bör ha kunskap och medvetenhet kring att bevara och skapa en miljömässig 

hållbar utveckling och även vara medveten om sin roll i miljön betonar Skolverket (2011). 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och även hur vårt sätt att leva kan arbetas 

med och anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Jag har valt att göra en studie om 

miljömässig hållbar utveckling då jag, precis som Björneloo (2011) anser att vikten att 

undervisa för en okänd morgondag är viktigt. Osäkerhet och komplexitet ingår i ett föränderligt 

samhälle och det är då lärarens utmaning att i geografiundervisningen belysa och uppmana 

elever om vad man kan göra för att förbättra den miljö vi lever i.  

 

Jag har valt ämnet för att jag vill genom uppsatsen se hur lärare undervisar och inspirerar 

eleverna till att arbeta för en miljömässig hållbar utveckling, då det är ungdomar som nu bör ha 

kunskap kring detta och på det viset kanske också vill engagera sig. Jag är medveten om att det 

finns andra faktorer som spelar in för att skapa en hållbar utveckling. Jag är också medveten 

om att det finns två andra dimensioner, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet men jag har 

valt miljömässig på grund av ovan motivering utifrån tidigare forskning. Jag vill studera skolans 

betydelse och roll för att hjälpa miljön till det bättre genom att informera och inspirera 

ungdomar, som är vår framtid. Jag är också utifrån detta val medveten om att det finns andra 

faktorer som spelar en roll i den hållbara utvecklingen, inte bara individens ansvar. Till exempel 

politik, forskning, olika avtal och teknik men detta är inget jag fokuserat på i denna uppsats då 

geografins kursplan i årskurs 4–6 har fokus på miljö och hur individen kan bidra till en bättre 

sådan, för att på det viset skapa en hållbar utveckling. I det centrala innehållet för årkurs 4–6 i 

geografi finns det en underrubrik där det står: Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

(Skolverket, 2011). Under denna rubrik finns en punkt som är ett centralt innehåll i ämnet 

geografi, denna är att eleverna ska få undervisning i hur val och prioriteringar i vardagen kan 

påverka miljön och även bidra till en hållbar utveckling. Vi ska ta ansvar för vår förmåga att 

tänka och handla vilket då kan innebära att vi kan ta miljövänliga beslut utan att skylla på något 

utanför oss själva (Axelsson, 1997).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur och på vilket sätt undervisningen i geografi bidrar till att elever i 

årskurs 4–6 får större kunskap om miljömässig hållbar utveckling. Uppsatsen ska undersöka 

hur lärare undervisar om miljömässig hållbar utveckling. I arbetet studeras även hur lärare i 

geografi anser att eleverna själva kan påverka den miljömässiga hållbara utvecklingen. 

Uppsatsen undersöker hur lärare arbetar för att exemplifiera och påverka individens ansvar till 

en miljömässig hållbar utveckling. Den undersöker också hur undervisningen är exemplifierad 

till hur nutidens miljöproblem och miljöfrågor uppmärksammas och diskuteras i 

undervisningen. Vilka utmaningar och möjligheter som finns med att undervisa kring 

miljömässig hållbar utveckling kommer också presenteras.  
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Frågeställningarna är: 

 

1. Hur arbetar lärare i åk. 4–6 i geografi för att exemplifiera och konkretisera på individnivå 

för att kunna påverka miljön till det bättre? 

2. Vilka metoder använder lärare för att befästa, uppmärksamma och diskutera undervisning 

kring den miljömässiga hållbara utvecklingen? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar anser lärare att det finns att undervisa om den 

miljömässiga hållbara utvecklingen?  

 

1.2 Avgränsning  

Uppsatsen behandlar årkurserna 4–6 och jag fokuserar på den miljömässiga hållbara 

utvecklingen inom området hållbar utveckling då jag anser att just miljön är ett så pass stort 

problem i världen som bör förmedlas, diskuteras och upplysas för eleverna i ämnet geografi. 

Undervisningen i geografiämnet ska kunna förmedla kunskap kring miljömässig hållbar 

utveckling för att på detta sätt inspirera elever till att engagera sig och hjälpa till att bidra till 

miljöns positiva utveckling, detta är även ett mål inom ämnet. Jag har valt det individuella 

ansvaret, som jag nämnt i min inledning, för att detta är något som läroplanen har som centralt 

innehåll i geografiämnet. Avgränsningen geografiskt är undervisning i geografi för svenska 

elever. Jag har också valt att intervjua en lärare från en svenska skola på Gran Canaria som 

följer den svenska läroplanen och alla elever har någon koppling till Sverige. De andra 

intervjuerna är utförda i Sverige, Härnösand. Alla mina observationer är gjorda i Härnösands 

centrala del på tre olika skolor.  

 

1.3 Disposition 

Min uppsats består av en inledning där jag ger läsaren en inblick i det jag behandlar, 

undervisning i geografi om miljömässig hållbar utveckling och individens ansvar. Sedan 

presenteras mina tre frågeställningar och mitt syfte och därefter en avgränsning kring min 

uppsats. Jag går sedan in på teoridelen där jag presenterar tidigare forskning och här har jag 

använt mig av källor som behandlar tidigare forskning kring miljömässig hållbar utveckling, 

både i undervisningen och begreppet i sig. Min första del behandlar miljömässig hållbar 

utveckling mer som begrepp och vad det innebär. Min andra del under teorin visar utifrån 

tidigare källor hur kunskap kring mitt valda område kan ge elever ett ansvar till att bidra för en 

bättre miljö och den sista delen presenterar vad skolan har för roll i att undervisa kring den 

miljömässiga hållbara utvecklingen. Efter teoridelen så följer metod, här redovisas att jag valt 

att utföra uppsatsen i en kvalitativ metod och genom semi-strukturerade intervjuer och 

observationer i geografiundervisning utförda utifrån ett observationsschema. I denna del 

presenteras också urvalet med mitt val av intervjupersoner, observationstillfällen och skolor. 

Även reliabilitet och validitet behandlas under metoddelen.  

 

Efter denna del kommer empirin och här presenteras intervjuresultaten och 

observationsresultaten. Därefter följer analysdelen där jag analyserar de resultat jag fått fram 

utifrån min teoridel. Analysen är indelad i tre delar som har anknytning till vad uppsatsen 

behandlar: miljömässig hållbar utveckling i undervisningen, individens ansvar och 
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utmaningar/möjligheter kring att undervisa om den miljömässiga hållbara utvecklingen med en 

insyn i både det individuella ansvaret för eleven och undervisningen i stort. Efter detta kommer 

en del med en sammanfattande diskussion och slutsats kring min analys och mina resultat. Jag 

har tre bilagor på slutet av uppsatsen som innehåller mina intervjufrågor, observationsschema 

och sist av allt presenteras ett lektionsupplägg till två av mina observationstillfällen.  
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2. Teori   
Här presenteras tidigare forskning kring uppsatsens område. Teorin delas upp tre olika underrubriker för 

att göra det tydligt vad som behandlas. Jag utgår från Deweys teorier. Hans teori förstås som 

aktivitetspedagogik där begreppet ”learning by doing” förespråkas. Det praktiska ska tillämpas 

i skolan och verksamheten (Dewey, 1997). Denna teori passar dagens samhälle och pedagogik 

eftersom jag vill förmedla och ha i åtanke att analysera om den miljömässiga hållbara 

utvecklingen. Detta bör vara något elever förstår, kan tillåtas diskutera och är medvetna att det 

sker just nu i den värld vi lever i och då detta är något som kopplas till geografiämnets centrala 

innehåll.  

 

2.1 Miljömässig hållbar utveckling 

Jankell och Dessen (2010) menar att geografiämnet är stort och ganska så spretigt. Genom 

geografiundervisning kan eleverna få möjlighet att se samband från ett annat perspektiv och de 

kan koppla människa och miljö på ett sätt som ger ett djup och en helhet. Jankell och Dessen 

(2010) är ganska nyutbildade som geografilärare, men de menar att det inte varit självklart för 

andra lärare på andra skolor än där de jobbar att undervisa om miljömässig hållbar utveckling. 

För nyutbildade är det en självklarhet att miljön och den hållbara utvecklingen är en viktig 

punkt i det centrala innehållet för geografiämnet. När de nya ämnesplanerna kom kunde man 

skämtsamt påstå att det bara behövdes geografi i skolan då allt fanns med där, allt fanns med så 

tydligt uttryck i just geografiämnets kursplan. Jankell och Dessen (2010) menar att det är 

mycket som ska hinnas med enligt kursplanen, till exempel att analysera en klimatförändrad 

värld. När det också ska utvidgas och tänkas gällande kön, sexualitet, etnicitet med mera så blir 

det mycket men då kan man koppla på det mänskliga perspektivet så kommer det andra på köpet 

(Jankell och Dessen, 2010). Med mänskligt perspektiv menas det att man lever med hänsyn för 

kommande generation och då med en hänsyn för miljö och en hållbar utveckling.  

 

Brundtlandskommisionens rapport (1987) beskriver begreppet hållbar utveckling som att 

hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  Målet med hållbar utveckling skapades i 

slutet av 1980-talet genom den så kallade Brundtlandsrapporten. I denna rapport artikulerades 

detta mål som ett svar på de globala miljöutmaningar och denna sammanfattar då strävan att nå 

ekologisk hänsyn med en ekonomisk och social utveckling. Målet om en hållbar utveckling 

framträder som en utmaning globalt, men det tillämpas och tillåts ofta som en lokal nivås 

nyckelroll. Detta har en naturlig förklaring då miljöproblem sammanhänger med lokala 

aktiviteter (Forsberg, 2002). Det övergripande målet för miljöpolitiken är att kunna lämna över 

till nästa generation, ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta och då utan att orsaka 

ökade miljö och hälsoproblem utanför Sverige. FN har genom detta beslutat en Agenda 2030. 

Den innehåller 17 stycken globala mål och 169 delmål inom hållbar utveckling. Flera av dessa 

mål handlar om miljömässig hållbar utveckling. För att vi ska kunna nå målet, att lämna över 

ett samhälle där miljöproblem är lösta, så bör Sverige arbeta nationellt, regionalt och på en lokal 

nivå med dessa miljöfrågor (Naturvårdsverkets rapport, 2018). Då geografiundervisningen har 

som centralt innehåll hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en 

hållbar utveckling (Skolverket, 2011), så hör geografiämnet ihop med den miljömässiga 
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hållbara utvecklingen och ska undervisas i det ämnet.  

 

I läroplanen (2011) står det att undervisningen ska leda till att elever utvecklar en global 

geografisk referensram där kunskaper och insikter om egen och andras livsmiljö är en del. 

Jankell och Dessen (2010) anser sig här hittat en viktig del av geografins kärna. I geografiämnet 

ska elever lära sig hur det ser ut på olika platser för olika människor miljömässigt och detta är 

en kunskap som kommer att vara eftertraktad i en föränderlig framtid. Att kunna tänka och 

förstå komplexiteten på olika platser och en framtid där förändring kan ske snabbt, kommer 

enligt Jankell och Dessen (2010), vara en mycket bra kunskap för makthavare. De menar att 

makthavarna i framtiden är våra elever. Det är också därför glädjande att ett huvudmål i ämnet 

geografi är just att förbereda eleverna för en föränderlig framtid (Jankell & Dessen, 2010). 

Syftet är att få människan att använda problemlösning och att erhålla ett kritiskt tänkande 

(Hansén & Forsman, 2014).  

 

Deweys tänkande var holistiskt och detta anammas fortfarande i skolans värld och speciellt 

kring miljömässig hållbar utveckling. I styrdokumenten (Skolverket, 2011) står det att elever 

ska sätta sin kunskap i handling och på så sätt ta sig an de svåra frågorna om den miljömässiga 

utvecklingen genom ett holistiskt synsätt. Hållbar utveckling kan förstås ur ett holistiskt 

perspektiv och inom detta område finns tre olika dimensioner: ekologiskt, social och ekonomisk 

utveckling. Dessa tre ska samverka med varandra och är beroende av varandra för att en hållbar 

utveckling ska kunna ske (Borg & Eklund, 2011). Forsberg (2002) menar att denna utmaning 

förutsätter mer djupgående samhällsförändringar. Han påpekar att ekonomisk hållbarhet inte 

syftar på att redovisa alternativa vägar till att nå en hållbar utveckling utan att renodla drag i det 

ekonomiska systemet. Dessa följder ger möjlighet till att förverkliga hållbar utveckling.  

 

Öhman et al (2004) menar att hållbar utveckling inte är ett ämne utan ett perspektiv som ska 

inkluderas i alla ämnen och då ur ett holistiskt synsätt. Det kan som lärare vara svårt att veta 

vart eller hur man ska börja arbeta för hållbar utveckling i skolan och hur man praktiskt ska 

arbeta med perspektivet. Det handlar inte bara om att eleverna genom dessa aktiviteter och 

geografiundervisning ska lära sig om hållbar utveckling, utan även kunna reflektera över sitt 

ställningstagande i vissa framtidsfrågor. Den hållbara utvecklingen och arbetet ska fungera som 

en röd tråd genom hela skolgången (Öhman et al, 2004). 

 

Björneloo (2007) beskriver de olika dimensionerna ekologiskt, socialt och ekonomisk och att 

dessa bör fungera som en grundläggande pelare för begreppet hållbar utveckling. Hon menar 

att det fungerar som en helhetsbild när det kommer till samhällenas problem, förutsättningar 

och människors önskan. Friman och Borgström Hansson (2008) betonar att de tre 

dimensionerna, den ekologiska, sociala och ekonomiska oftast förklaras i förhållande till 

varandra. De ekologiska systemens ramar är vad vi måste rätta våra aktiviteter efter och den 

sociala hållbarheten är inom de ekologiska förutsättningarna och är målet med den utvecklingen 

medan då den ekonomiska dimensionen måste ses som ett medel för att uppnå de sociala mål 

som vi har. Regeringen och myndigheterna har under 2017 utifrån dessa tre aspekter gjort en 

del insatser för att skapa en bättre miljö och nå de miljömål som Agenda 2030 vill nå. 

Regeringen menar dock att de åtgärder som gjorts inte räcker för att nå miljömålet då förlusten 
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av biologisk mångfald inte har bromsats upp och många arter och naturtyper riskerar att 

försvinna. Även skog, jordbruksmarker, sjöar, fjäll, våtmarker och hav är fortfarande utsatt. 

Dessa klimatförändringar påverkar både natur men även människans hälsa (Naturvårdsverket, 

2018).  

 

Björneloo (2011) beskriver begreppet hållbar utveckling och menar att det handlar om ansvar 

och solidaritet mellan generationer, folkgrupper, nationer samt mellan kvinnor och män. De 

stora frågorna måste hanteras genom ett internationellt samarbete, genom individens 

delaktighet och ansvar. WWF (2010) betonar i rapporten Living Planet Report (LPR) att vi bara 

har en planet att leva på. LPR påpekar att människan överkonsumerar jordens resurser och detta 

är viktigt att upplysa om. Om vi fortsätter så kommer det behövas resurser motsvarande två 

planeter för att möta världsbefolkningens efterfrågan på energi, mat med mera inom några få 

årtionden. Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö på något sätt. Maten som vi äter, 

kläderna vi har på oss med mera. Allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, 

vattendrag, luft, mark, djur och växter. Ju mer vi konsumerar och producerar desto mer påverkas 

det levande runt omkring oss. När man studerar våra fotavtryck förstår man mer om denna 

påverkan och kan då på ett bättre vis bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarfull 

jord med ansvarfull produktion och konsumtion (WWF, 2010).  

 

Persson och Persson (2011) påpekar vikten att vi människor måste samarbeta för en bättre 

framtid och en miljömässig hållbar utveckling och börja välja nya och bättre vanor. Detta är 

något man i geografiundervisningen bör samtala och upplysa om och på det viset kunna bidra 

till ett samarbete. Bland annat genom att välja andra varor att handla, minska sin 

energiförbrukning, börja använda miljövänlig energi, börja tänka igenom/välja andra 

transportsätt och att börja sortera våra sopor (Persson & Persson, 2011). I Agenda 2030 

(Naturvårdsverket, 2018) beskrivs det att för att vi ska kunna nå målet behöver ekosystemen 

återhämta sig, den biologiska mångfalden bevaras, människans klimatpåverkan begränsas, 

förnybar energi ökas och då kan den negativa miljöpåverkan på människors hälsa minska. Lika 

som Persson & Persson, att samarbetet är viktigt, så påstås det även här att det internationella 

samarbetet är viktigt för att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030. Därför bör geografiämnet bidra 

till ett nationellt samarbete för att Sverige ska kunna bidra till ett internationellt samarbete. Man 

måste börja på en nationell nivå för att nå ut, och även på ett individuellt plan som en början på 

en miljömässig hållbar utveckling. Detta kommer jag in på i min del nedan.  

 

2.2 Individens ansvar och kunskap om miljön 

Individuellt ansvar har enligt en undersökning mellan 2007 och 2009 gjort intryck på svenskar 

(Naturvårdsverket, 2009). Vilken syn på individualiserat miljöansvar som människor har är 

oklart och då detta formuleras i media eller av politiker så sker detta oftast i allmänna ordalag 

(Berglez et. al 2009). Individer befinner sig i personliga livsomständigheter menar Soneryd och 

Uggla (2011), till exempel lever människor i olika städer eller på landsbygden och har olika 

materiella förutsättningar, olika familjekonstellationer, varierade inkomster och olika 

boendeformer. Miljöförändringen kan då leda till olika förväntan på olika individer men ändå 
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framställer media och politiken det som att människor är fria från både materiella begränsningar 

och styrande samhällskulturer inom miljöområdet. Hur ansvarstagande för miljön ska kunna 

ske med personlig handling överlämnas åt individerna själva (Soneryd & Uggla, 2011).   

En annan aspekt på det individuella ansvaret är hur olika förutsättningar var och en enskild 

individ kan ha. Det är framförallt utsläpp från en rik minoritet av världens befolkning, däribland 

finns Sverige, som orsakar klimatförändring och då samtidigt som andra, mer utsatta grupper 

drabbas av konsekvenserna. Även i Sverige kan olika gruppers miljöpåverkan skiljas åt (Kaijser 

& Kronsell, 2013). När miljöansvaret individualiseras kan det förstås som att det är grupper 

som har orsakat klimatförändringar och miljöproblem. Mouffe (2008) menar att det handlar om 

individer som har råd att resa långt, konsumera mycket och bo stort som gör att fördelningen 

av miljöansvaret då kan förefalla ojämn och orättvis. De med större möjlighet att resa och 

konsumera orsakar en större miljöpåverkan vilket innebär att individer med olika ekonomiska 

förutsättningar kan ha olika prioriteringar och intresse för att bidra till en individuell 

miljömässig hållbar utveckling. Geografiämnet ska i det centrala innehållet (2011) undervisa 

eleverna om samband mellan fattigdom och klimatförändringar och om klimatförändringarna 

och vilka konsekvenser detta kan få för människan och miljön och ojämlika levnadsvillkor. Hur 

individens egna påverkan i miljömässig hållbar utveckling kan se olika ut beroende på dessa 

ovan och hur det då kan påverkar sitt egna intresse för att bidra till en bättre miljö och minska 

klimatförändringarna.  

 

Björneloo (2011) skriver om helhet och sammanhang och menar att elever måste möta helheter 

och komplexa sammanhang i undervisningen och skolan. Eleverna behöver utveckla kunskap i 

att tänka självständigt kring just denna helhet och sammanhang. Hon menar att innehållet i 

geografiundervisningen kan hämtas från verkliga händelser på lokal eller global nivå eller 

miljöer i anslutning till skolan. Eleverna ska i geografiämnet kunna jämföra de egna 

livsvillkoren med livsvillkor i andra miljöer och även andra tider. Eleverna ska kunna utveckla 

en förståelse för ekologiska sammanhang och kunna ge exempel på livscykler och ekosystem. 

De ska förstå den mänskliga kulturen och hur den påverkar och omformar naturen. Det ligger 

på geografiämnet och dess undervisning att förmedla denna kunskap till eleverna (Björneloo, 

2011).  

Ojala (2011) har gjort flera stora undersökningar om hur svenska barn och ungdomar i åldrarna 

11–29 år tänker om klimat och hanterar problematiken. Hon har hittat tre faktorer som bidrar 

till att ungas oro känns meningsfull och dessa är att få en tilltro till politiker, miljöorganisationer 

och att dessa till exempel kan komma och hälsa på skolor och berätta om deras organisation 

och deras tankar kring området. Den andra faktorn är att kunna vända på perspektivet, att elever 

kan vara både väldigt oroliga men samtidigt hoppfulla. Att man ser problemet men också att 

kunskapen ökar i samhället. I skolan ska barn få utveckla en vilja, mod och kunskap för att delta 

aktivt i samhället. Eleverna ska förstå att de har inflytande i olika sammanhang i tillvaron som 

exempelvis konsumenter, att deras val kan få konsekvenser för andra och även dem själva 

(Skolverket, 2011). Den tredje faktorn enligt Ojala (2011) är att göra något konkret, som till 

exempel sopsortering eller att cykla till skolan. Effekten förstärks om man känner att man gör 
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något kollektivt tillsammans med andra. Att ta ansvar för sina val förutsätter vissa 

grundläggande kunskaper och en vilja att agera (Skolverket, 2011). 

 

För att bryta de allvarliga trenderna som pågår med den minskade biologiska mångfalden och 

de ökande ekologiska fotavtrycken har skolan en viktig uppgift att fylla. WWF (2010) betonar 

att det behövs utvecklas en personlig handlingskompetens för en hållbar utveckling och det 

handlar om vilja och förmåga att kunna påverka sin livsstil och sina levnadsvillkor med ett 

globalt ansvar och respekt för kommande generationer. Rapporten ställer sig frågan hur vi kan 

slå oss in på en ny och icke miljöförstörande väg och hur vårt sätt att leva kan förändras? Här 

vill WWF (2010) betona att det finns tre faktorer som påverkar vår handlingsförmåga och det 

är ökande kunskaper, erbjudande om olika möjligheter och drivkraft i form av inre och yttre 

motivation. Kunskap handlar om rena fakta, praktisk möjlighet och en djupare förståelse för 

vad man lär sig. Med möjlighet menar man att det finns olika alternativ och fysiska möjligheter 

för de flesta på denna jord, vi kan förändra bara man har kunskap och vill (WWF, 2010).  

 

2.3 Skolan och geografiämnets roll i miljömässig hållbar utveckling  

Geografi i skolan har som roll att ge eleverna en möjlighet, en väg att handla, påverka, förbättra 

och ta ställningstaganden som kan förbättra situationer för människor i världen och för dem 

själva. Detta bör prioriteras högre upp av undervisande geografilärare menar Wennberg (1990). 

Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för 

att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför (Björneloo, 2011). En 

geografilärares uppdrag är bland annat att producera ny kunskap till elever och ett stort och 

innehållsrikt område som hållbar utveckling, som inte tidigare funnits med i skolans värld 

innebär att lärare måste göra sig en bild av vad det är. Det är geografiundervisingen och lärarens 

ansvar till ny kunskap för eleverna, lärande och hållbar utveckling är sammanlänkade. Axelsson 

(2002) betonar några frågor kring just undervisning inom området. Hur undervisar lärare som 

ser naturen och samhället som oberoende respektive beroende av varandra? Vad händer om 

miljöundervisningen utgår från ett läromedel som är skriven som om dessa åsikter är 

betydelselösa? Björneloo (2011) påpekar att geografiundervisning i hållbar utveckling kan ses 

som ett etiskt projekt där fokuset då riktas till att ta ett ansvar för världen. WWF (2010) menar 

att om man bär på en attityd – jag vill – så kan man då se de möjligheterna som erbjuds. Att 

använda sig av etik som ett medel i geografiundervisningen innebär att skolans arbete präglas 

av medvetenhet och ett moraliskt perspektiv i hållbarhetsfrågor – ”att leva som man lär”. Detta 

kan då syfta på både den inre och yttre miljön och undervisningen belyser hur människors sätt 

att leva kan främja eller hindra den hållbara utvecklingen. Detta innebär att alla i skolan strävar 

i samma riktning för att verksamheten ska bli trovärdig. (WWF, 2010)   

 

Wennberg (1990) menar att det är viktigt att eleverna vet vart vi är på väg och vart det finns 

brister och att det blir en väg till att handla, påverka och förbättra miljöfrågorna i 

geografiundervisingen. Orsakssamband är något som är viktig för eleverna att förstå för att veta 

hur saker fungerar och få dem att tänka och betrakta omvärlden så att de förstår sammanhang 

och de problem som uppstår kring miljön på jorden. Elever ska tillslut kunna ta ett vuxenansvar 

då de är dem som är de blivande påverkarna i världen. Barn är mer kapabla till att agera, 

resonera, förstå och tänka än vads om vanligtvis är den allmänna uppfattningen (Björneloo, 
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2011). Lärarens grundtagande i hennes undervisning är att barns liv utgör en helhet och det är 

en värld där tidigare erfarenheter är sammankopplade med den nuvarande - samtidigt som de 

är relaterade till det framtida. En väg för lärare i sin undervisning är att analysera hur den 

pedagogiska verksamheten kan understödja fantasi, kreativitet och barns meningsskapande 

samtidigt som läraren är medveten om de mål som ska förvaltas. Om barn ska nå målen i 

läroplanen behöver vuxna delta i kommunikationen och interaktionen med dem. Att bli delaktig 

i lärandesituationer och att kunna använda kunskaper till nya situationer och att ansvar kan 

betona ett hållbart samhälle, men då krävs det medborgare som bryr sig. (Björneloo, 2011)  

 

Det krävs en del tolkande diskussioner för lärare i geografiämnet för att se vilka sätt man kan 

använda hållbar utveckling i sin undervisning. På några skolor kanske den lokala arbetsplanen 

redan har formuleringar som ligger nära den hållbara utvecklingen och miljöfrågor medan det 

på andra skolor pågår ett arbete om hur man ska uttrycka och arbeta för en hållbar utveckling 

(Björneloo, 2011). Det handlar om medvetenheten hos läraren. De olika sätt att tänka kring 

miljöproblem är motsägelsefulla och svåra att ta ställning till men så värda och viktiga att 

begrunda, inte minst i planering av miljöundervisning (Axelsson, 2002). Det finns inte alltid så 

mycket nytt material kring miljömässig hållbar utveckling i geografiundervisingen utan snarare 

att det kan ske ett förändrat sätt att se hur dagens undervisning kan bistå elever inför en okänd 

framtid. Lärare behöver göra frågor om hållbar utveckling till sina egna och hitta relationer 

mellan dessa och sitt egna ämne som pågår i undervisningen. (Björneloo, 2011) I en lyckad 

pedagogik så har läraren inlevelse och empati för att hålla eleverna nyfikna och intresserade av 

att hitta lösningar på problem. Det är lärarens förhållningssätt och dennes inställning till ett 

problem som eleverna kan identifiera sig med i geografiundervisningen. (Björneloo, 2011)  

 

Friman och Borgström Hansson (2008) menar att lärande kan betraktas utifrån två grundfrågor 

i området hållbar utveckling. Första frågan är vad vi ska lära oss och den andra frågan är hur vi 

ska lära oss det. Svaret är fakta och grundläggande ämneskunskaper. Miljöproblem löses bäst 

genom en ökad vetenskaplig ämneskunskap för att i vetenskapen ligger lösningen på fråga ett 

och två. Beträffande fråga två så sker undervisningen främst genom att vetenskapliga fakta och 

begrepp förmedlas av läraren till eleverna som själv också i och med kunskapen och 

geografiundervisningen antas handla i en mer miljövänlig riktning (Friman & Borgström 

Hansson, 2008).   
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4. Metod 
Mina metoder är semi-strukturerade intervjuer och observationer av geografiundervisning 

med en kvalitativ ansats. Jag har fem underrubriker som presenterar kvalitativ forskning, mitt 

urval, semi-strukturerade intervju som metod, varför jag valt att utföra observationer och till 

sist etiska aspekter med validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Kvalitativ forskning       
Forskningsmetoden beror på vad man har för syfte med sin uppsats och vad man vill ha svar på 

i sin forskning. Ahrne och Svensson (2011) menar att vissa frågor kan man bara få svar på 

genom kvalitativa studier och dessa frågor rör då framför allt människors upplevelser av olika 

saker eller deras individuella syn på verkligheten. Jag använder en kvalitativ ansats för att jag 

är intresserad av att få en förklaring, en beskrivning och en tolkning av något. I en kvalitativ 

studie utgår man från att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det inte alltid finns en 

absolut sanning. Då man ska göra en studie med till exempel intervjufrågor så skapar dessa svar 

på frågorna alltså ett tolkningsutrymme och detta ger en kvalitativ information som tolkas 

(Ahrne & Svensson, 2011).   

 

Jag har intervjuat fyra lärare djupgående, forskaren blir viktig i en kvalitativ metod då denne 

behöver samla in all data och även tolka denna. Mc Cracken (1998) menar att kvalitativa studier 

omfattar oftast ett litet antal av personer men man försöker då undersöka dessa djupare och med 

mer ingående och analyserande frågor. Metoden blir mer subjektiv än till exempel med ett 

experiment (Mc Cracken, 1998).  

 

3.2 Urval  

Mina fyra lärare som jag har intervjuat i denna uppsats heter Alva, Lena, Robert och Ulf och 

dessa är påhittade namn. De undervisar i geografiämnet i åk. 4–6. Jag har valt dessa lärare 

utifrån hur länge de har arbetat, hur gamla de är och jag har även utgått från kön då lika många 

tjejer som killar finns med. Jag tror att dessa val ger mig en större variation av svar då de har 

olika bakgrund och erfarenheter kring geografiämnet och att arbeta med miljömässig hållbar 

utveckling. De skolor jag besökt för observation är valda utifrån vart jag själv bor, jag har valt 

de skolor som ligger nära mig och som jag lätt kan besöka.  

 

Alva är 34 år gammal och har arbetat som lärare i snart 3 år, hon har en klass 6 för tillfället och 

arbetar på en skola i Härnösand. Hon är utbildad 4–6 lärare och har läst 7.5 hp i geografi. Alva 

undervisar i alla So-ämnen och engelska. 

 

Lena arbetar på en svensk skola på Gran Canaria. Hon är 46 år gammal och har arbetat som 

lärare i 21 år. Hon undervisar i en klass med elever i årskullarna 4–6 och hon är utbildad 1–7 

lärare i Sverige med 7.5 hp geografi. Lena har alla de ämnen som 4–6 klassen har förutom 

matematiken. Hon har svenska, alla So-ämnen, engelska, idrott, slöjd, bild och livskunskap.  
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Robert arbetar på samma skola som Alva i Härnösand. Han är 29 år gammal och är utbildad 4–

6 lärare och arbetar i en klass 4. Han har arbetat som lärare i snart ett år och har 7.5 hp geografi.  

Han undervisar i alla So-ämnen och engelska.  

 

Ulf är 55 år gammal och har arbetat som lärare i 32 år. Han arbetar på samma skola som de 

andra tre, i Härnösand. Han är utbildad 1–7 lärare och har läst 7.5 hp geografi. Han arbetar nu 

i en klass 4. Ulf undervisar i svenska, So-ämnena och idrott.  

 

Jag ville få ett varierat urval av de tillfrågade lärarna för att få reliabilitet och validitet. 

Solenskolan som är belägen i Härnösand är en mångkulturell skola med elever från olika 

bakgrunder. Svenska skolan, Gran Canaria är en skola som har elever med svensk bakgrund. 

Detta val har jag medvetet gjort för att se om det är någon skillnad på de svar jag fått. Jag har 

använt mig av samma frågor till alla de fyra lärare, på så sätt kan jag jämföra svarens likheter 

och olikheter. Lena som jobbar på svenska skolan, Gran Canaria intervjuades då jag var på 

praktik där. De andra har intervjuades på plats i Härnösand. 

 

Mina tre observationer av geografiundervisning har utförts i tre olika klasser, två i en klass fyra 

och en i klass sex. Observationerna som jag utfört var på olika skolor i Härnösand. En på 

Solenskolan, en på Murbergsskolan och en på Gerestaskolan. Alla i centrala Härnösand.  

 

3.3 Semi-strukturerade intervjuer   

Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer. Jag vill genom mina intervjufrågor få ett 

underlag och resultat som sedan kan diskuteras och analyseras utifrån vad jag tidigare läst om 

området. Denscombe (2000) belyser att om man vill ha en mer djupgående information bör man 

som forskare använda sig av intervjuer framför enkäter. Mina intervjufrågor presenteras i bilaga 

1. Intervjuerna tog ungefär 40 minuter att genomföra.  

 

Jag har antecknat alla svar utan inspelning eller filmning då jag anser att det kan skapa en 

nervositet och jag hinner med att anteckna det som sägs. Kvale och Brinkmann (2017) menar 

att utskrifter är konstruktion från ett muntligt samtal till en skriven text. De påpekar att skriften 

av en bandad intervju blir en fråga om tolkning då den lyssnas på igen efter intervjusamtalet. 

Jag har i mina intervjuer skrivit ner mina svar direkt då intervjupersonen har talat och även låtit 

personen ta del av vad som antecknas så att båda är överens om vad sagts. På detta vis kan jag 

inte tolka dennes svar på mitt egna sätt efteråt utan har bara mina anteckningar att gå efter.  

 

Intervjuandet bygger på intervjuarens praktiska färdigheter och dennes personliga omdöme, det 

följer inte några tydliga steg i en regelstyrd metod. Kvale och Brinkmann (2017) beskriver 

relationell kunskap och menar att relationen mellan intervjuare och intervjuperson spelar en 

central roll för intervjun. En konstruktiv process som omfattar båda parterna och intervjusvaren 

kommer att resulteras i olika kunskapsprodukter. Den skicklige intervjuaren kommer skapa en 

relation som leder till produktion av betydelsefull kunskap. En intervju är inte en standardiserad 

eller mekanisk verksamhet utan det är en verksamhet där den unika relationen mellan två 

människor bestämmer resultatet. (Kvale & Brinkmann, 2017) 
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Jag har arbetat fram mina intervjufrågor utefter vad som är relevant för mitt syfte, mina 

forskningsfrågor och min teoridel. Under intervjuerna lät jag dem i lugn och ro besvara den 

fråga jag ställde. Då och då kom vi även in på sidospår, vissa av dessa sidospår gav mig underlag 

till min studie, vilket också är ett syfte med semi-strukturerade intervjuer. Jag lät dem tala och 

avbröt inte. Jag skapade ett lugn och försökte få till en ”samtalsstund” istället för en intervju då 

jag tror detta gynnar både den som blir intervjuad och som intervjuare. Kvale och Brinkmann 

(2017) menar att en kvalitativ forskningsintervju inte är ett samtal mellan partners eftersom det 

är forskaren som ska kontrollera situationen och samtalet. Jag har varit medveten om detta i 

mina intervjuer då några av dessa lärare gärna ville ”ta över” samtalet och gärna prata om annat 

än frågorna.  

 

3.4 Observationer under geografilektioner 

Jag har observerat tre lektioner och undervisning i geografiämnet som är relaterade till 

miljömässig hållbar utveckling. Jag har utgått från ett och samma observationsschema under 

mina besök och detta presenteras i bilaga 2. Mina två första observationer var 40 och 50 minuter 

långa och det var i årkurs 4. Den tredje observationen var i en årkurs 6 och lektionen varade i 

60 minuter.  

 

Jag har även här valt att anteckna dessa observationer men då utifrån ett observationsschema 

då jag inte fann tid med att informera och be om lov till att spela in lektionerna. Dessa 

observationer var inte direkt strukturerade och planerade utan jag har medvetet satt mig på bakre 

raden i klassrummet under själva undervisningen/lektionen. Jag har valt naturalistisk 

ostrukturerade observationer som metod. Detta innebär att jag åker ut till den aktuella skolan 

och genomför observationerna i den miljö som skolklassen är bekanta med. (Fournier, 2018) 

Jag försöker att inte påverka läraren eller eleverna med min närvaro och inte kontrollera 

situationen. (Hartman, 2004)  

 

Jag har utfört så förutsättningslösa observationer som möjligt men precis som Johansson (1999) 

hävdar så är vi tänkande varelser med ett medvetande och med en urskiljningsförmåga så det 

kan vara svårt att utföra en observation helt förutsättningslöst. Jag har använt mig av det 

antecknade material som jag fick fram och analyserat detta. Patel & Davidsson (2003) påpekar 

att observatören ska vara så väl insatt i sitt problemområde så att hen kan bestämma vad som 

ska observeras, vilka situationer som ska observeras och vilken tidsrymd som observationerna 

ska ske.  

 

Jag började på lektion 1 med att presentera mig för klassen och berättade syftet med mitt besök. 

Här berättade jag även för klassen att jag inte kunde hjälpa till eller medverka i undervisningen 

eller på lektionen då jag var tvungen att anteckna, titta och observera vad som hände under 

passet. Min första observation var i en klass fyra, med 24 stycken i klassen den dagen, tre elever 

var sjuka. Läraren höll i denna lektion som varade i 40 minuter ensam. Denna klass hade haft 

besök från en annan tjej som också skulle observera en lektion för inte så länge sedan så de 

visste vad det innebar och vad som skulle ske. Jag frågade läraren innan lektionen startade hur 

hon hade planerat just denna lektion och jag fick då till svar att hon inte hade planerat så mycket 
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då de idag skulle arbeta utefter läromedlet. Jag satt mig längst bak på en ledig stol i 

klassrummet. Klassrummet var ganska så litet med tre fönster ut mot skolgården.  

 

Lektion 2 utfördes i en klass 4: a och den varade i 50 minuter. Även på denna lektion så började 

jag med att presentera mig, då jag träffat denna klass förut och även undervisat här så behövdes 

ingen längre presentation. Jag berättade att jag skulle observera innehållet på denna lektion, och 

alltså inte observera eleverna. Jag berättade mitt syfte och lät sedan läraren ta över medans jag 

satt mig längst bak i klassrummet och plockade fram mitt observationsschema och 

anteckningsblock. De var 22 stycken i klassen då en var sjuk och det var två lärare som 

medverkade då denna skola arbetar med två-lärarsystem. 

 

På mitt sista besök så observerade jag en årkurs 6 med 19 elever i klassen. Jag har valt denna 

klass och skola då jag vet att de jobbar med något som kallas ”grön flagg” och jag visste att just 

på denna lektion så skulle detta temaarbete utföras. ”Grön flagg” beskrivs mer utförligt under 

empiridelen. Jag berättade för dessa elever och deras lärare att jag endast kommer att observera 

och anteckna vad som görs på lektionen och hur undervisningen utförs och att jag inte kommer 

kunna hjälpa till på något sätt. Även denna klass och läraren har jag träffat förr så de visste vem 

jag var. Denna lektion varade i 60 minuter och på morgonen hade deras lärare informerat dem 

vad som kommer hända denna dag, då hela dagen är ett ”grön flagg” arbete.  

 

3.5 Etiska aspekter med validitet och reliabilitet 

Kvale & Brinkmann (2017) skriver om informerat samtycke. Det innebär att man informerar 

intervjupersonerna om det allmänna syftet med studien, hur det är upplagd och vilka risker och 

fördelar som kan vara förenade med deltagande av forskningen. Informerat samtycke betyder 

också att intervjupersonen deltar frivilligt och har en rätt att dra sig ur intervjun när som helst. 

Detta är något jag har berättat för mina fyra intervjupersoner innan jag började ställa mina 

frågor. Även innan mina observationer har jag informerat eleverna och läraren att jag kan 

avbryta observationen om de så skulle vilja. Trost (2005) påpekar att det är viktigt att all 

information vi får av intervjuarna ska behandlas anonymt och att jag också förklarar för dem 

att detta sker anonymt så att de är medvetna och bekväma inför intervjun.  

 

Vetenskapsrådets (2004) har fyra etiska principer för forskning vid kontakt med 

intervjupersoner. Dessa fyra är informationskrav; att informatören får veta syftet med intervjun, 

samtyckeskrav; att de har rätt till att bestämma om de vill medverka, konfidentialitetskrav; att 

lärarna får vara anonyma och att jag förvarar data så att ingen kan ta del av det förutom jag och 

till sist nyttjandekrav; att informationen som jag får ut bara används till mitt syfte, alltså min 

studie. Trost (2005) menar att trovärdighet, validitet, kan vara ett problem när man använder 

sig av kvalitativa intervjuer och studier eftersom människor man intervjuar/observerar kan vara 

svåra att förutse. Med det betonar Trost (2005) att intervjuerna eller observationen inte behöver 

stämma överens med vad de förespråkar i klassrummet just då. Jag har därför lagt vikt på att 

formulera mina frågor på det sätt så att jag får så tillförlitliga svar som möjligt.  

 

Denscombe (2004) påpekar vikten av reliabiliteten och menar för att den ska vara så hög som 

möjligt är det viktigt att resultaten inte varierar beroende på tillfälle och forskare. Detta är något 
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jag hade i åtanke under mina intervjuer och observationer. Jag har inte använt mig av 

påståenden i mina frågor då detta, enligt Trost (2005) skulle minska reliabiliteten. Reliabilitet 

hänför sig till forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet och den behandlas oftast i 

frågan om svaren skulle kunna bli annorlunda beroende på tidpunkt, miljö, annan forskare och 

så vidare (Kvale & Brinkmann, 2017). Även detta är något jag var medveten om då jag utförde 

mina intervjuer och observationer. Fyra lärare med olika utbildningar, olika årskullar och olika 

sätt att undervisa har intervjuats. Lärarna, som arbetade på samma skola, intervjuades enskilt 

för att inte kunna påverka varandra. Jag har formulerat mina frågor, i enlighet med Trosts teorier 

(2005) så att de är ställda för att få den information jag behöver för mina forskningsfrågor, det 

jag vill mäta.  

 

4. Empiri 
Denna del kommer att visa mina resultat jag fått från mina semi-strukturerade intervjuer och 

mina observationer. Jag delar upp dessa resultat i tre olika underrubriker och använder både 

intervjusvar och observationerna under samma rubriker. Rubrikerna är satta utifrån mina 

frågeställningar. Jag visar material som använts under mina tre observationer i bilaga 3.  

 

4.1 Miljömässig hållbar utveckling att befästa, uppmärksamma och 

diskutera i undervisningen 

Alva anser att just geografiämnet har så pass mycket annat som ska ingå i årkurserna 4–6 från 

kursplanen så hon tycker inte att man hinner med att undervisa så mycket om den miljömässiga 

hållbara utvecklingen. Hon har nu i årskurs sex gått in lite på den hållbara utvecklingen och 

informerat dem genom en film vad man själv kan göra för att hjälpa miljön på traven. Hon 

berättade då också vad som ingår i den hållbara utvecklingen med de tre områdena det 

ekonomiska, sociala och ekologiska. Alva påpekar:  

 

”Det är svårt att informera eleverna om allt som händer angående de 

miljöproblem som hela tiden uppdagas men jag försöker, då det är någon stor 

nyhet så försöker jag uppdatera dem om detta och sedan låta dem prata i helklass 

om det, deras funderingar och tips på idéer som kan hjälpa till.”   

 

Även Ulf anser att det är ganska så svårt att informera och prata om miljön och den hållbara 

utvecklingen. Han menar att det är tur att det finns material som man kan använda sig av. I den 

årskull Ulf jobbar nu menar han på att man kan börja med några grunder som till exempel att 

det är bra att sopsortera, återanvända, handla ekologiskt med mera och varför man gör det. Sen 

i åk. 5–6 kan man gå in lite bredare och djupare.  

 

Lena säger att hon har undervisat i geografi ända sedan hon började jobba som lärare, så alltså 

i ungefär 21 år. Lena har inkluderat ganska så mycket i just geografiämnet kring miljö och olika 

miljöfrågor som just nu är aktuella i sin undervisning som att rädda haven, att sopsortera och 

att tänka på hur vi i klassen kan på bästa sätt, både hemma och i skolan, hjälpa till att göra 

världen renare. Hon anser att geografiämnet har ändrats sedan hon själv läste kursen på 

lärarutbildningen: ”Just det med den hållbara utvecklingen med fokus på miljön är något som 
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har uppdagats och blivit aktuellt sedan några åt tillbaka, sedan den nya läroplanen.” Ulf 

påpekar detsamma, han har nu jobbat flera år som lärare och har under nästan hela tiden haft 

ämnet geografi. I början så ansåg han att ämnet såg lite annorlunda ut: ”Det var väldigt mycket 

kartkunskap och man hade prov i landskap, länder och städer. Nu är det mer moderniserat och 

man ska inkludera även miljö och hållbar utveckling bland annat”  

 

Robert har jobbat snart ett år som lärare och har en årskurs 4 och han har fördelat så att han har 

haft geografi i ungefär 6 veckor. Han har inte gjort något kring den miljömässiga hållbara 

utvecklingen utan har fokuserat på kartkunskap, som att känna till våra grannländer och vad 

norden är och dess huvudstäder. Han har även undervisat svensk kartografi där de har kollat 

på ”Den stora Sverigeresan” och lärt sig om landskapen. Det är en film där två män utför olika 

uppdrag genom att resa runt i Sverige. De får gåtor kring landskapet de besöker och får sedan 

en skatt som belöning då det hittat stället som gåtan beskriver. Genom denna film lär sig 

eleverna mycket kring de olika landskapen som finns i Sverige. Robert ser på geografiämnet 

kopplat till den miljömässiga hållbara utvecklingen som ett mycket viktigt område att låta 

eleverna få kunskap om och även låta dem diskutera om eventuella lösningar för att på så vis 

kunna använda geografiämnet till att påverka och inspirera elever till att bidra till en bättre 

miljömässig hållbar utveckling. Ulf anser samma sak: ”Det är ett viktigt ämne att upplysa barn 

och ungdomar om, fastän de ser det på reklamer och tv:n mycket så kan det vara bra att förklara 

innebörden och att det finns hopp för världen.” Ulf tänker att han kommer att uppdatera 

eleverna så gott det går kring aktuella miljöproblem som varit på nyheter men gör det då på 

mentorstiden eller på något morgonpass. Likt som Ulf, brukar Alva ta diskussioner kring ämnet 

som kan ske lite när som helst:  

 

”Jag är en lärare som gärna diskuterar och samtalar med min klass då något 

dyker upp.  På morgonpassen kan någon ha sett eller hört något från media eller 

reklam och då kan detta väcka en diskussion eller ett samtal med olika åsikter. 

Bra träning för eleverna.”  

 

Lena berättar att hon brukar tala/diskutera om den miljömässiga hållbara utvecklingen lite då 

och då men det kommer oftast på tal om någon elev ställer en fråga om det. Lena undervisar en 

4–6:a och eleverna har då olika kunskapsnivå gällande miljöfrågor, vissa har nyligen lärt sig 

begreppet hållbar utveckling medan några 6: or diskuterar om hur man som individ kan påverka 

miljön till det bättre. Alva som har en årkurs sex menar att det kan bli en svårighet med 

undervisningen är hur olika kunskaper eleverna har kring just detta område och hon påstår också 

att en svårighet är då man börjar samtala om den hållbara utvecklingen i till exempel en lektion 

som är planerad för matematik. Det stör då vissa elever då de är inställda på matematik och 

inget annat.   

 

Ulf diskuterar hur han vill och brukar använda sig av grupparbeten:   
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”Jag kommer att upplysa, prata och göra grupparbeten kring detta då vi är där 

och då jag planerat för det. Jag fokuserar oftast på det ämnet som jag just då 

undervisar men det kan ibland bli att jag jobbat med teman i tillexempel svenska 

och SO.”  

 

Utmaningen, enligt Ulf och likaså Alva, som då kan uppstå är att eleverna blir förvirrade om 

vad de har för ämne just då och vilka böcker som ska plockas fram. Ulf menar att vissa elever 

inte klarar av förändringar och då kan det bli problem då man jobbar med temaarbeten. Lena 

anser däremot att en utmaning med att inkludera miljöfrågor i annan undervisning kan vara att 

det tar mycket tid då eleverna ställer en fråga kring området. De börjar sedan prata i helklass 

om det, istället för att fokusera på det eleverna egentligen ska göra på lektionen och får då 

ersätta den tiden på nästa lektion.  

 

Robert har detta första år utgått från hans läromedel och han har på något morgonpass samtalat 

om vad de i klassen kan göra för att hjälpa miljön i deras stad, som till exempel att slänga saker 

man ser ligger på marken, sopsortera och att försöka använda mindre plast då detta kan hamna 

i haven och döda fiskar. Robert säger att det är det han har hunnit med att samtala lite om och 

att han förhoppningsvis i åk 5–6 kommer inkludera detta mer i andra ämnen. Robert berättar att 

han brukar försöka arbeta med teman som sammankopplas i några utvalda ämnen. Utmaningen 

han ser med det är att det krävs mer planering för att få allt att gå ihop och för att det ska bli 

givande och utveckla elevernas kunskap kring just det han vill fokusera på.  

 

Både Alva, Robert och Ulf använder sig av ett läromedel som heter ”PULS”. Detta läromedel 

fanns även med under mina observerade lektioner så materialet beskrivs där. Alva säger: ”Jag 

använder PULS böckerna i alla SO ämnen och jag tycker de är bra, speciellt geografiboken 

gillar jag!” Ulf hävdar att:  

 

”Jag använder PULS i alla So-ämnen och är jättenöjd med det materialet, jag 

anser att den boken ”täcker” det mesta inom det centrala innehållet. Det finns 

några sidor om miljön och hållbar utveckling och det brukar jag använda mig 

av.”  

 

Lena använder inget speciellt läromedel utan hon planerar för varje lektion utifrån olika 

läroböcker som hon har sparat i klassrummet sen förr som till exempel ”Koll på geografi”. 

Sedan använder hon mycket digitala läromedel, NE.se, lektion.se, Socrative.se med mera. Hon 

påpekar att det blir en hel del kopierat material och även tidningar och Ur.se använder hon en 

del för att sedan diskutera. Även Alva brukar försöka variera sig lite och inte bara 

använda ”PULS” boken. Hon har visat en del filmsnuttar från till exempel WWF:s hemsida, 

So-rummet.se, lektion.se med mera. Hon anser att variation i just detta område gynnar eleverna 

och kan få dem att samtala mer ”fritt” om ämnet, med åsikter och funderingar.  

 

På de två skolorna jag intervjuat lärare på så använder en av dessa skolor ett temaarbete som 

heter ”grön flagg” en gång per termin. Robert tycker att det verkar som ett givande och roligt 
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arbete både för lärare och för elever: ”Eleverna lär sig mycket kring området och vi lärare får 

samplanera och samarbeta mycket.” Ulf säger:  

 

””Grön flagg” är ett arbete vi har på skolan för att göra elever medvetna och 

uppmärksammade om miljön och även vad man kan göra för att bidra till en 

bättre miljö inom alla de tre dimensionerna: ekonomisk, ekologisk och social 

hållbarhet. Detta är något vi är stolta över att arbeta med och som vi anser som 

ett lyckat temaarbete.”  

 

Björneloo (2011) skriver om verktyget grön flagg. Detta är ett verktyg för alla pedagogiska 

verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i både undervisning och daglig drift. Med 

sina 2000 medlemmar (2011) är det Sveriges största nätverk för skolor och förskolor att arbeta 

med miljö och hållbar utveckling. Kriterierna för att få hissa sin gröna flagg på en skola är att 

man i sitt dagliga arbete prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete där demokrati och 

delaktighet är nyckelorden. Fem stycken miljömål ska formuleras inom kretslopp, vatten, 

energi, skog och livsstil/hälsa. Denna redovisning sker till Håll Sverige Rent som kan utfärda 

ett certifikat och en grön flagga.  

 

Min första observation på en geografilektion handlade om jordbruk. De använde sig av 

läromedlet ”Koll på geografi” skriven av Haraldsson, Karlsson och Molin (2017), både läsebok 

och aktivitetsbok användes på lektionen. Jag bifogar de sidor som har använts i bilaga 3. De 

läser ur läseboken tillsammans i helklass och läraren stannar upp då och då för att upprepa och 

fundera kring vad som står. Första meningen som de läser är: ”Samtidigt som Sverige täcktes 

av is för 10.000 år sedan började människor i andra delar av världen att bruka jorden”. Läraren 

frågar då eleverna hur vissa länder kunde börja odla och vissa länder, som Sverige, var täckta 

av is. En elev svarade då klimatet och att det är varmare på vissa ställen än andra så de länderna 

får ingen snö och is. Eleven svarade: ”odlingsbar mark är därför en av de allra viktigaste 

naturresurserna för oss människor” ”Vad är naturresurser?” Hon fick då till svar att det är det 

som vi människor kan använda, som till exempel mat, som är från naturen. Texten fortsätter 

och berättar om grödor och vilka som är de vanligaste i Sverige som potatis, raps, de fyra 

sädesslagen, grönsaker/frukter och vall. Ett kort stycke om bönder och hur de producerar kött 

och mjölk och till sist läser eleverna om ”mat från hela världen” där det beskrivs att mat fraktas 

långa sträckor från olika länder till Sverige. Här börjar läraren att tala om miljömärkta produkter 

och förklarar att om man köper dessa så vet man att produkten inte har sprutats med något 

giftigt bekämpningsmedel och det är också ett intyg på att djuren får leva ett naturligt liv. Även 

fairtrade tar läraren upp och berättar att det märket står för att de som arbetar bakom produkten 

har det bra och en säker arbetsplats, för så är det inte i alla länder och på alla ställen. En elev 

räcker då upp handen och säger att hon alltid brukar säga till mamma och pappa att handla 

kravmärkt eller fairtrademärkt då de handlar för att då vet hon att det är bra mat och att ingen 

har fått lida för att vi i familjen ska äta den maten. Läraren svarar eleven och säger att det är 

mycket bra att hon (eleven) tänker på det då de är och handlar och att fler borde göra det för att 

skapa en tryggare värld och en hållbar utveckling.  
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Eleverna ska nu fortsätta jobba i sin aktivitetsbok (även den finns i bilaga 3) där de ska svara 

på frågor kring texten de nyss läst och diskuterat. Det som jag här ansåg var intressant under 

min observation var de sista frågorna som handlade om rättvisemärkta varor och kravodlade 

morötter. ”Varför är det bra att välja en vara som är rättvisemärkt?” var en av frågorna och vissa 

elever hade inte förstått begreppet rättvisemärkt troligtvis för att fairtrade är på engelska och då 

förstår de inte kopplingen medans vissa elever skrev för fullt.  Många av eleverna diskuterade 

vid borden om vad som skulle svaras. Frågan de flesta ställde var: ”Vad var rättvisemärkt nu 

igen?”. En elev skrev som svar: ”För att då vet man att ingen person har behandlats illa på sitt 

jobb för att göra den mat vi ska äta”. Medan en annan elev skrev: ”Det är dyrare men det är bra 

för att då hjälper man till att göra så att människor inte behöver jobba på ett dåligt jobb i andra 

länder”. På frågan varför det är bra att köpa kravodlade morötter svarade en elev: ”För att man 

inte ska äta giftiga ämnen” medan en annan elev svarade: ”Krav betyder ekologisk och det 

menas att djuren får leva ett naturligt liv.”  

 

Metoden som användes vid denna lektion var helklassundervisning och sedan individuellt (men 

även gemensamt) arbete med frågor. Det centrala innehållet som denna klass har påbörjat är 

båda dess punkter under: Miljö, människor och hållbarhetsfrågor (Skolverket, 2011).  

 

4.2 Att skapa en positiv anda kring ett individuellt ansvar för en bättre miljö 

i geografiundervisningen 

Alva menar att just detta med individens ansvar och betydelse har nu i årkurs 6 diskuterat lite 

mer än tidigare då de nu har kunskap på ett lite djupare plan än i de tidigare årskurserna kring 

miljömässig hållbar utveckling. Hon anser att man kan lägga ett litet ansvar på våra elever och 

på våra ungdomar då det faktiskt är de som är framtiden och bör då kunna hjälpa till att bidra 

till en bättre miljö på sitt vis. Motsatsen till denna attityd har Ulf, att individualisera och att ge 

var och en av eleverna ett ansvar för att förändra världen anser inte han som en uppgift att 

utföra. Däremot menar han att uppgiften som lärare är att upplysa och informera dem om de 

miljöproblem som finns och uppstår men sedan är det då upp till var och en om man vill bidra 

och hjälpa till eller inte. Detta är inget lärare kan försöka påverka då eleverna är för unga i 

årskullarna 4–6 för att ta ett sådant ansvar menar Ulf.   

 

Alva tycker att man kan uppmana varje elev till att göra något för miljön, sen om de gör det 

samt lyssnar eller ej är upp till var och en. Lena menar på att skapa ett ansvarstagande hos varje 

enskild individ är svårt men att man kan lyckas genom att berätta och upplysa om vad man som 

ensam person kan göra så kanske det smittar av sig på någon eller några i klassen. Lena säger 

att: ”Jag anser, tror och har sett att många elever har lätt för att agera, samtala, resonera och 

påverka bara de har kunskap om området.” Robert anser att det är en svår uppgift, inte för de 

elever som redan tar ett ansvar på något vis, hemma, som att sopsortera utan för de elever som 

inte gör det. Han berättar att han kan genom olika material visa hur världen ser ut och sedan 

uppmana dem med en positivitet att vi alla kan hjälpas åt att förändra denna cirkel. Han betonar 

att det viktiga här är att ge eleverna kunskap för att de i huvudtaget ska finna ett intresse i att 

hjälpa till att förändra och att varje individ räknas och att samarbete i just detta är viktigt. Alva 

vill lära dem att kunna ta ett ansvar för sina val och menar också att:  
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”Medvetenhet är något de ska ha innan de går ut 6:an så detta är något jag 

kommer att testa dem på. Ett prov i olika miljöområden och sedan vad de kan få 

för konsekvenser och hur man kan lösa dem. Sedan också en fråga i hur de själva 

kan bidra till en bättre miljö.” 

 

Utmaningen som Alva ser är att vissa elever inte visar något intresse alls för att bidra till en 

bättre miljö: 

 

”Jag anser att det är viktigt att som vuxen och som lärare att medverka i all slags 

diskussion och övningar som sker angående detta område så att eleverna känner 

sig trygga att själva ha en åsikt och diskutera kring det. På detta vis kan vi lärare 

även påverka individen och samtala, diskutera direkt till dem.”  

 

Robert hoppas på att han kan påverka dem senare i årskurs 5 eller 6 mer individuellt än nu. Då 

han kommer undervisa om detta i årkurs 4 blir det fokus på att få kunskap kring området. Lena 

försöker bidra till en individuell påverkan genom att själv berätta vad hon gör för att skapa en 

bättre miljö som att sopsortera, inte använda så mycket plastprodukter, handla ekologisk mat 

och kläder. Utmaningen, menar Lena, är att detta sker hemma och inte på skolan så hon kan 

inte göra så mycket annat än att uppmuntra till att stödja en miljömässig hållbar utveckling. 

 

På observationslektion 2 berättar läraren för eleverna att de ska börja jobba med återvinning 

och återanvändning och att de sedan ska fortsätta jobba med miljön och hållbar utveckling i 

ungefär tre veckor framöver. Hon har använt sig av en hemsida som hon använt förut som heter 

sysav.se, denna presenteras i bilaga 3. Läraren berättar att de kommer att få ett arbetsblad med 

framsida och baksida. På framsidan är det en text som de ska läsa tillsammans och de ska sedan 

svara på några frågor först enskilt och sedan två och två.  

 

Läraren börjar att läsa arbetsbladets framsida som handlar om återanvändning av olika prylar 

och varför det är bra att återanvända. Hon stannar upp och ställer någon fråga då och då, om 

texten, för att försäkra sig om att alla elever har fokus på texten. De frågor som hon ställer 

utifrån texten är: Vad menas med energivinster? Varför är vi i Sverige så dåliga på att laga 

prylar och slänger dem istället? En elev svarade genom att läsa texten en gång till som 

behandlade områdena som läraren ställde. ”Vi slänger prylar för att vi har ekonomin till att köpa 

nytt” och ”Energivinster är då man ger bort, säljer eller reparerar gamla prylar, vi får då stora 

miljö och energivinster”.  

 

Läraren pratar om saker som finns i klassrummet som har återanvänds och kan återvinnas och 

även om hur detta bidrar till en bättre miljö. De läser först högt i helklass och sedan arbetar 

eleverna parvis. De diskussionsfrågor som eleverna hann med på denna lektion var: Vad är 

återanvändning? Vad återanvänder ni oftast? Finns det några saker som kan återanvändas som 

inte är så vanligt? Hur bidrar återanvändning till en bättre miljö? De fick först diskutera dessa 

frågor med varandra och sedan skulle de svara skriftligt i sin skrivbok var och en. Klassrummet 

fylldes med prat och eleverna verkade ha kunskap kring vad som lästs tidigare på lektionen och 
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de flesta kunde svara någonting på frågorna. Ett par diskuterade fråga två: ”Vad återanvänder 

ni oftast?” och ena svarade att hon brukar återanvända syltburkar och flaskor och den andra 

svarade att hon och hennes mamma brukade återanvända batterier, glas burkar, flaskor och även 

kläder då hon ärver mycket kläder från sina äldre syskon. Ett annat par svarade på frågan: ”Hur 

bidrar återanvändning till en bättre miljö” att om man återanvänder saker så behöver man inte 

göra lika mycket nya saker och då sparar man på naturen. Ett annat par svarade på samma 

fråga: ”Miljön påverkas för att den behöver inte slösas då man kan återanvända det som redan 

gjorts.” 

 

Läraren berättade på observationslektion 3 att de kommer att få besök från ett företag som heter 

Hemab som kommer att berätta om sopsortering och matpåsar som skapar bioenergi och hur 

Härnösand bidrar till en bättre miljö och ett tänk inom hållbar utveckling om alla hjälps åt. Han 

berättar att Hemab ska informera eleverna om den satsning som Härnösand gör inom området 

miljömässig hållbar utveckling. Efter detta kommer eleverna få promenera och följa Hemabs 

personal till deras arbetsplats och besöka ett kraftvärmeverk. Läraren informerar eleverna att 

det finns ett material innan, under och efter som ska diskuteras och arbetas utifrån. Han går 

igenom de frågor som ska diskuteras innan besöket (presenteras med länk i bilaga 3). Under 

denna 60 minuters lektion så börjar en man från Hemab att presentera sig och startar upp klassen 

med att ta fram en matsvinnspåse. Dessa påsar är något varje elev förhoppningsvis har i sina 

hem och slänger sin mat i. Han läser vad som står på påsen, bifogas i bilaga 3. Han fortsätter 

att informera om varför vi i Härnösand använder oss av dessa påsar och hur detta bidrar till en 

bättre miljö. Han utgår från ett häfte som Hemab har gjort till Härnösands befolkning, även 

detta presenteras i bilaga 3. Under genomgången så kom det några frågor från eleverna, en av 

dem frågade varför man ska sortera sina sopor. Eleverna fick då till svar att maten som slängs i 

dessa påsar blir till biogas och med detta kan man skapa bilar som inte behöver diesel eller 

bensin, som förorenar miljön, utan det kan istället köras med denna biogas. Deras lärare tackar 

för besöket och eleverna blir nu ombedda att börja klä på sig för att snart börja promenaden mot 

Hemab och ett studiebesök till kraftvärmeverket. Den metod som användes var temaarbete och 

undervisning i helklass både från läraren och från besök av en utomstående.  

 

Då vi var på studiebesöket så var de flesta eleverna intresserade och lyssnade noga. Mannen 

som medverkade berättade om sin arbetsplats och visade oss runt samtidigt som han berättade 

hur ett kraftvärmeverk fungerar och varför det finns. Han berättade att ett kraftvärmeverk 

tillverkar både värme och el. Han visade en panna och berättade att den är fylld med vattenfyllda 

rör och när bränslet eldas upp i pannan hettas vattnet i rören upp och blir till ånga. Ångan leds 

sedan till turbinen och får då skovelbladen i turbinen att snurra, vilket skapar rörelseenergi som 

omvandlas till el i generatorn. Ångan går vidare till kondensorn där ångan då värmer upp 

fjärrvärmevatten och ångan återgår till vatten och hettas upp på nytt i pannan. Det varma 

fjärrvärmevattnet pumpas ut till människor. Eleverna lyssnade mest på mannen som förklarade 

så det blev inte några frågor under studiebesöket.  

Eleverna har på denna temadag lärt sig hur man hanterar sitt matsvinn hemma och på skolan, 

varför det är viktigt att göra det och hur matsvinnspåsarna fungerar samt vad detta gör för nytta 
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för den miljömässiga hållbara utvecklingen. De har även lärt sig hur ett värmekraftverk ser ut 

och hur det fungerar, och varför det behövs och finns. 

4.3 Undervisning om den miljömässiga hållbara utvecklingen och 

miljöproblem – Utmaningar och möjligheter  

Alva anser att det kan vara en ganska så svår uppgift att samtala om miljöfrågor utan att skapa 

en hopplöshet/dysterhet kring området. Nu när hon har 6: or så kan hon gå in på det här ämnet 

djupare och de kan då i klassen samtala om alla hemskheter som sker i världen och i Sverige på 

grund av att människor missköter miljön. Alva menar att det då kräver att man som lärare: ”Kan 

ge eleverna hopp om en bättre framtid, det är jätteviktigt!”. Likaså menar Lena:  

 

”Då vi kommer in på området, i alla årskurser, så brukar det ofta dyka upp frågor 

som: ”Men, hjälper det verkligen om vi börjar att sopsortera då det är så många 

som inte gör det?” Här gäller det att då visa eller läsa material som ger eleverna 

hopp”  

 

Robert har, som nämnts innan, ännu inte undervisat särskild mycket kring detta men han 

kommer att informera om läget och upplysa om hur verkligheten ser ut. Han gör detta för att 

sedan kunna vända det till en lösning.  

 

”Att låta eleverna diskutera om hur man kan göra för att skapa hopp i de 

miljöproblem som råder och hur den miljömässiga hållbara utvecklingen skapar 

just detta. Här kan man då göra detta till ett temaarbete och inkludera fler ämnen 

som till exempel bild, musik, slöjd och även svenska, matematik. Det är bara 

fantasin som sätter stopp! Jag ser mest möjligheter i att visa dem den ”dystra” 

verkligheten för att sedan se små lösningar och skapa en gnista i eleverna.”  

 

Ulf påpekar att det är lätt att eleverna själva finner en hopplöshet och skapar en bild av en 

katastrof som ej går att lösa men han anser att det nu finns så pass bra läromedel både digitalt 

och böcker som kan visa på annat. ”Jag själv utgår mycket från dessa då jag undervisar i 

geografi då jag anser att de är så pass bra och varför ska man då inte använda dem?" Det finns 

oftast diskussionsfrågor med till kapitlen i läroboken och oftast också då man visar filmklipp 

kring detta. Ulf säger att eleverna då får sitta i grupper och diskutera sina olika tankar och 

åsikter (hopplöshet vs. hopp) vilket då ger dem en insyn i båda. Ulf menar att detta skapar en 

möjlighet till att låta eleverna träna på en egen åsikt och ansvar men utmaningen kan vara att få 

alla elever att tycka till om något. Alva brukar försöka prata om de saker som lätt går att göra i 

vardagen som kan hjälpa och försöker att ge dem hopp genom att säga: ”lite kan göra mycket”. 

De möjligheterna hon ser är att jag kan få med eleverna på en positiv tankebana och på det viset 

och få dem att vilja hjälpa till på olika sätt.  

 

Utmaningen är att vissa elever inte bryr sig eller att de redan har ”fastnat” i att det är hopplöst 

och då kan det vara svårt att ändra på vissa elevers syn, speciellt då vissa går i årskurs 6 eftersom 

de har bestämt sig. Lena anser att utmaningarna kan vara att få med sig hela klassen till att tänka 
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att om vi hjälper till så sker förändring men hon menar att man i alla fall har upplyst om det och 

det är något varje elev har hört. Utmaningen kan vara tiden, menar Robert:  

 

”Vi har tyvärr inte så mycket tid till planering och det behövs då man ska låta 

eleverna arbeta med ett temaarbete och att kunna ge dem tiden till att få gå in 

djupare i ett område. Det positiva är då att man oftast kan ”bocka av” en del 

kunskapskrav inom många olika ämnen.”  

 

Den utmaning Ulf ser i undervisningen är att området miljöansvar skulle behöva mer tid och 

plats i just undervisningen.  

 

”Då detta nu har blivit ett så pass stort problem i världen och ungdomar oroar 

sig över det så behövs det läggas mer tid på området och kanske mindre tid på 

något annat inom geografiämnet. Detta är inget vi lärare kan skapa då vi måste 

hinna med allt som finns med i det centrala innehållet.”  

 

Alva använder sig av läromedlet PULS och de frågor som finns där och hon brukar ibland gå 

igenom dessa i helklass eller gruppvis. Hon låter dem även läsa och svara på frågorna 

individuellt. Robert har inte heller använt någon speciell övning eller speciellt lektionstillfälle 

kring miljömässig hållbar utveckling ännu men just fysiska övningar i helklass anser han som 

en rolig och utvecklande sak att göra: ”Både för sammanhållningen, tryggheten och för att 

skapa elever som vågar säga vad de tycker och ha en egen åsikt. Detta kan vara viktigt i just 

det här området.” Den utmaning som kan uppstå, enlig Robert, är att vissa elever inte alls gillar 

då man gör något som är undvikande från en ordinarie lektion så dessa kan då bli oroliga och 

få det tufft. Lena brukar däremot använda sig av en del olika övningar som hon lånar från 

livskunskapslektioner. Lena brukar även använda sig av övningar då eleverna sitter i ring och 

ska byta plats om man håller med om ett påstående o.s.v. Hon menar att detta ger en möjlighet 

till att sedan diskutera och eleverna kommer igång och vill berätta varför de gjort sitt val. 

Utmaningen kan vara att få alla att medverka och våga visa sin åsikt kring frågorna.   
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5. Analys  
Här diskuterar och återkopplar jag mitt syfte och mina frågeställningar. Jag kommer koppla 

ihop tidigare forskning (teorin) med empiri. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och på 

vilket sätt undervisningen i geografi bidrar till att elever i årskurs 4–6 får större kunskap om 

miljömässig hållbar utveckling. I uppsatsen undersöks det hur lärare undervisar om miljömässig 

hållbar utveckling och det studeras även hur lärare i geografi anser att eleverna själva kan 

påverka den miljömässiga hållbara utvecklingen. Mina frågeställningar är: Hur arbetar lärare i 

åk. 4–6 i geografi för att exemplifiera och konkretisera på individnivå för att kunna påverka 

miljön till det bättre? Vilka metoder använder lärare för att befästa, uppmärksamma och 

diskutera undervisning kring den miljömässiga hållbara utvecklingen? Vilka möjligheter och 

utmaningar anser lärarna att det finns att undervisa om den miljömässiga hållbara utvecklingen?  

 

5.1 Miljömässig hållbar utveckling i undervisningen  

I intervjuerna framgår det att geografiämnet har förändrats över tid och i samband med den nya 

läroplanen 2011. Det kan kännas svårt som lärare att undervisa kring ämnet miljömässig hållbar 

utveckling vilket även bekräftas av Jankell och Dessen (2010). Relativt nyutbildade 

geografilärare menar att det inte varit självklart för andra lärare på andra skolor än där de jobbar 

att undervisa om miljömässig hållbar utveckling. Medan för de nyutbildade är det en 

självklarhet att miljön och den hållbara utvecklingen är en viktig punkt i det centrala innehållet 

för geografiämnet. Självklart är det mycket som ska hinnas med enligt kursplanen, till exempel 

att analysera en klimatförändrad värld. Man kan då koppla på det mänskliga perspektivet så 

kommer det andra på köpet (Jankell & Dessen, 2010). Wennberg (1990) menar att 

geografiämnet ger en allmänbildande kunskap om världen och att eleverna kan genom ämnet 

lära sig att dra slutsatser, ge förklaringar och få en insikt om sammanhang. Detta innebär då att 

lärare måste göra sig en bild av vad ämnet är och skapa en kunskap för att kunna förmedla den 

kunskapen vidare till eleverna. Lena och Ulf gick sin lärarutbildning för länge sedan. Detta kan 

skapa en problematik då det krävs i den nya läroplanen, utifrån kunskapskraven i årskurs 6 

att: ”Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss 

del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen” (Skolverket, 2011, 

s. 164).  

 

Robert ser att geografiämnet kopplat till den miljömässiga hållbara utvecklingen är ett mycket 

viktigt område att låta eleverna få kunskap om och han anser också att det är viktigt att låta dem 

diskutera om eventuella lösningar. Geografi är ett aktualitetsämne som hela tiden förändras i 

takt med hur världen förändras och detta bör informeras för elever på bästa sätt (Molin & 

Fridfelt, 2010). Det handlar inte bara om att eleverna genom dessa aktiviteter och undervisning 

ska lära sig om hållbar utveckling utan även kunna reflektera över sitt ställningstagande i vissa 

framtidsfrågor (Öhman et.al, 2004). Empirin visar att lärarna brukar föra diskussioner kring 

området och Björneloo (2011) menar att lärare bör göra frågor om hållbar utveckling till sina 

egna och hitta relationer mellan dessa och sitt ämne som då pågår i undervisningen. Alva 

berättar att hon gärna diskuterar och samtalar med sin klass då något dyker upp, och menar att 

det är en bra träning för eleverna. Björneloo (2011) påpekar att i en lyckad pedagogik så har 

läraren inlevelse och empati för att hålla eleverna nyfikna och intresserade av att hitta lösningar 



28 
 

på problem. På observationslektion 1 och 2 fick de fundera och diskutera lite kring de frågor 

som skulle besvaras från läromedlet. På lektionerna fick de ta hjälp av varandra för att hitta en 

lösning. Skolverket (2011) skriver i skolans uppdrag att en viktig uppgift är att ge eleverna 

stimulans till kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva på egna idéer och 

lösa problem.  

 

Empirin visar att lärarna försöker att variera sig med sitt läromedel och material, de visar film 

och använder sig av hemsidor och även etiska övningar. Just variation i geografiundervisningen 

är något som skapar intresse och nyfikenhet. Det kan hända att det inte finns så mycket 

nytt ”innehåll” kring detta utan snarare att det kan ske ett förändrat sätt att se hur dagens 

undervisning kan bistå elever inför en okänd framtid (Björneloo, 2011). Därför är en varierad 

undervisning och läromedel viktigt. Alva anser att variation i just detta område gynnar eleverna 

och kan få dem att samtala mer ”fritt” om ämnet, med åsikter och funderingar. Även Robert 

anser att undervisningen i område kan behöva en del fysiska aktiviteter i helklass. Detta för att 

skapa en trygghet och sammanhållning så att eleverna vågar uttrycka sin åsikt vilket då kan 

skapa nyfikenhet och ett engagemang att agera. I skolans värdegrund och uppdrag står det 

att: ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevers lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Skolverket, 2011, s. 9).  

 

Alva betonar i sin intervju att det är viktigt att som vuxen medverka under diskussioner och 

övningar för att skapa en trygghet och tillförlitlighet att tala/föra en diskussion inför andra. En 

väg för lärare i sin undervisning är att analysera hur den pedagogiska verksamheten kan 

understödja fantasi, kreativitet och barns meningsskapande samtidigt som läraren är medveten 

om de mål som ska förvaltas. Om barn ska nå målen i läroplanen behöver vuxna delta i 

kommunikationen och interaktionen med dem. (Björneloo, 2011) 

 

Björneloo (2011) har intervjuar en del lärare vilket presenterades i teoridelen och en av dessa 

lärare betonar att elever ska få veta vad skog är så de får chansen att veta om de bryr sig eller 

inte. Läraren menar att om han inte har gett eleverna möjligheten att ta ställning så har de ingen 

aning om vad det han undervisar i handlar om. Empirin visar på liknande svar gällande det 

individuella ansvaret, Robert påpekar att han kan, genom olika material, visa hur världen ser ut 

och sedan uppmana eleverna med en positivitet att vi alla kan hjälpas åt att förändra denna 

cirkel. Björneloo (2011) framhäver att det viktiga här är att ge eleverna kunskap kring området 

för att de i huvudtaget ska finna ett intresse i att hjälpa till att förändra. Ett studiebesök, som på 

lektion 3, och en genomgång kring något miljöarbete i närområdet ger eleverna kunskap kring 

just den miljömässiga hållbara utvecklingen och kan då skapa ett intresse hos dem. Jankell och 

Dessen (2010) betonar att genom geografiundervisning kan elever se samband från ett annat 

perspektiv och de kan koppla människa och miljö på ett sätt som ger ett djup och en helhet. 

 

Alva tycker att det är svårt att informera eleverna om allt som händer angående de miljöproblem 

som hela tiden uppdagas. Wennberg (1990) betonar att det är viktigt att eleverna vet vart vi är 

på väg och vart det finns brister och att det blir en väg till att handla, påverka och förbättra 

miljöfrågorna i geografiundervisingen. Enligt Alva så är det precis detta hon försöker att göra i 

sin undervisning genom att uppdatera eleverna och prata om det i helklass. Friman och 
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Borgström Hansson (2008) menar att lärande kan betraktas utifrån två grundfrågor i området 

hållbar utveckling. Första frågan är vad vi ska lära oss och den andra frågan är hur vi ska lära 

oss det. Svaret är fakta och grundläggande ämneskunskaper. Beträffande fråga två så sker 

undervisningen främst genom att vetenskapliga fakta och begrepp förmedlas av läraren till 

eleverna som själv också i och med kunskapen och geografiundervisningen antas handla i en 

mer miljövänlig riktning. 

 

Människan och hens omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer och geografin ger 

oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till en förståelse för människans livsvillkor 

(Björneloo, 2011). Under en observation fick eleverna läsa och fundera över hur vi människor 

använder jordbruket för att få mat och varför man ska välja rättvisemärkta varor. Detta bidrar 

då till en förståelse för människans livsvillkor och hur olika det kan se ut i världen. Det är också 

ett kunskapskrav i geografi i årkurs 6, att kunna orsaker till och konsekvenser av ojämlika 

levnadsvillkor i världen (Skolverket, 2011). I läroplanen (2011) står det också att 

undervisningen ska leda till att elever utvecklar en global geografisk referensram där kunskaper 

och insikter om egen och andras livsmiljö är en del. Jankell och Dessen (2010) anser sig här 

hittat en viktig del av geografins kärna. En kunskap som kommer att vara eftertraktad i en 

föränderlig framtid. Att kunna tänka och förstå komplexiteten på olika platser och en framtid 

där förändring kan ske snabbt kommer vara en mycket bra kunskap för makthavare, 

makthavarna i framtiden är våra elever (Jankell & Dessen, 2010).  

 

På observationslektion 3 fick eleverna lära sig om hur man använder matpåsar och sorterar sin 

mat. Under genomgången av matpåsarna så kom det frågor från eleverna, nån av dem frågade 

varför man ska sortera sina sopor. Eleverna fick då till svar att maten som slängs i dessa påsar 

blir till biogas och med detta kan man skapa bilar som inte behöver diesel eller bensin, som 

förorenar miljön, utan det kan istället köras med denna biogas. Eleverna fick här en förklaring 

till varför de gör på ett visst sätt. Om en individ ska lära sig något enligt Björneloo (2011), 

måste innehållet få en betydelse för individen. Ett sätt kan vara att skapa ett arbete kring just 

miljön och den hållbara utvecklingen, så som ”grön flagg”. Eleverna behöver utveckla kunskap 

i att tänka självständigt kring helheter och sammanhang, att innehållet i undervisningen kan 

hämtas från verkliga händelser på lokal eller global nivå eller miljöer i anslutning till skolan. 

(Björneloo, 2011) Hemab är en nära anslutning till skolan och eleverna får då en helhetssyn 

genom att förstå kopplingen mellan deras handlingar vilket ger en god undervisning och 

förståelse för den miljömässiga hållbara utvecklingen. Elever ska lära sig att analysera 

geografiska samband och se konsekvenser av olika aktiviteter och kunna ha en insikt i vad som 

krävs för att agera för en hållbar utveckling (Molin & Fridfeldt, 2010).  

 

5.2 Individuellt ansvar för den miljömässiga hållbara utvecklingen  

I empirin beskrivs det att det kan vara bra att berätta för eleverna vad man själv gör för att skapa 

en bättre miljö. Att skapa ett ansvarstagande hos varje enskild individ är svårt, men att man kan 

lyckas genom att berätta och upplysa om vad man som ensam person kan göra så kan det smitta 

av sig. Lena anser och tror att många elever har lätt för att agera, samtala och påverka bara de 

har kunskap om området. Björneloo (2011) skriver om delaktighet och ansvar och att ett hållbart 

samhälle kräver medborgare som bryr sig. Barn ska då i skolan få utveckla en vilja, mod och 
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kunskap för att delta aktivt i samhället och de ska förstå att de har ett inflytande i hur de agerar 

i olika sammanhang i tillvaron. På en observationslektion diskuterades det frågor om 

återanvändning och eleverna fick då både en insyn i hur det kan se ut och hur det ser ut hos 

vissa i deras hem angående att återvinna. Till exempel svarade vissa att de återanvänder 

syltburkar med mera och kläder. Ett annat par svarade på frågan: ”Hur bidrar återanvändning 

till en bättre miljö?” Att om man återanvänder saker så behöver man inte göra lika mycket nya 

saker och då sparar man på naturen. Eleverna har här diskuterat och fått kunskap kring något 

man själv kan göra för att förbättra miljön och även vad man tillsammans i familjen eller på 

skolan kan göra.  

 

En åsikt jag fått från empirin är att man kan lägga ett litet ansvar på eleverna då det faktiskt är 

de som är framtiden. Man kan uppmana varje elev till att göra något för miljön. Det betonas att 

just medvetenhet kring den miljömässiga hållbara utvecklingen är något de ska ha innan de går 

ut 6:an. Björneloo (2011) menar att det är viktigt att kunna ta ansvar för sina val då detta kan 

medföra en vilja att agera. En fråga som en elev svarade på lektion 1 som handlade om 

fairtrademärket var att hon brukar säga till mamma och pappa att handla kravmärkt eller 

fairtrade märkt då de handlar, för att då vet hon att det är bra mat och att ingen har fått lida för 

att de i familjen ska äta den maten. Här har eleven fått en kunskap om miljöval som är bra att 

göra i vardagen och kan även medföra denna kunskap till hemmet och på det viset individuellt 

göra något för att skapa en miljömässig hållbar utveckling. I det centrala innehållet (Skolverket, 

2011) i ämnet geografi står det att eleverna ska få undervisning i hur val och prioriteringar i 

vardagen kan påverka miljön och även bidra till en hållbar utveckling. Både lektion 2 och 3 

behandlar områden som finns ”nära inpå” och är nyttigt vetande för eleverna om man vill bidra 

för en bättre miljö. 

 

Utifrån de intervjusvar jag fått så är det viktigt att visa elever hur världen ser ut och den 

verklighet som vi lever i. Detta bör göras för att sedan hitta en lösning och vända problemet för 

att skapa hopp. Björneloo (2011) menar att utbildning kan ses som en nyckel till hållbar 

utveckling och lärande som en förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningar 

världen står inför. I en undersökning som gjort 2014 av WWF (Hellmark, 2014) står det att unga 

oroar sig för miljön och att det därför är viktigt att upplysa och undervisa om detta för att både 

påverka på individnivå och gruppnivå, precis som mitt resultat även påvisar. En enkät som 

(Hellmark, 2014) visar att väldigt många av de som svarade vill göra något åt miljöproblemen 

som finns i världen, så viljan finns där. Kanske är de för unga för ansvaret, precis som en lärare 

påpekar i min empiri, och att ingen lärare ska ta sig an som uppgift, att försöka få eleverna att 

ta ett individuellt ansvar? Hellmark (2014) visar att väldigt många av våra ungdomar är oroade 

över miljön och att många vill påverka. Bör man däremot inte ta vara på det som lärare då? Här 

kommer jag tillbaka till kunskapen, som de flesta av mina intervjuade lärare har svarat. Det 

behövs kunskap för att skapa en förändring och för att få eleverna att bidra till en bättre miljö. 

I det centrala innehållet står det att elever ska få kunskap om: ”Hur val och prioriteringar i 

vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.” (Skolverket, 2011, s.162) 

Hellmark (2014) presenterar att många ungdomar saknar nödvändig kunskap för att 

åstadkomma en förändring.  
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En oro över miljön kan lugnas, precis som Hellmark (2014) påstår, med kunskap kring vad som 

går att göra för en bättre miljö. Varje elev har inte ansvaret att bidra om man inte oroar sig men 

för att lugna sin oro kan det vara ett bra medel att ta till sin kunskap kring området och då 

engagera sig kring det. På lektion 2 fick eleverna frågor som: vad menas med energivinster? 

Varför är vi i Sverige så dåliga på att laga prylar och slänger dem istället? En elev svarade 

då: ”Vi slänger prylar för att vi har ekonomin till att köpa nytt”. Det individuella ansvaret har 

olika förutsättningar. Mouffe (2008) menar att det handlar om individer som har råd att resa 

långt, konsumera mycket och bo stort som gör att fördelningen av miljöansvaret kan då förefalla 

ojämn och orättvis. De med större möjlighet att resa och konsumera orsakar en större 

miljöpåverkan vilket innebär att individer med olika ekonomiska förutsättningar kan ha olika 

prioriteringar och intresse för att bidra till en individuell miljömässig hållbar utveckling. 

Samma sak, som Mouffe (2008) påstår, så sker detta också kring att återanvända prylar. Många 

i Sverige har råd att slänga och köpa nytt så dessa människor prioriterar kanske inte miljön och 

återanvändning på samma sätt som de människor som måste återanvända. 

Människor är fria från både materiella begränsningar och styrande samhällskulturer inom 

miljöområdet. Hur ansvarstagande för miljön ska kunna ske med personlig handling 

överlämnas åt individerna själva (Soneryd & Uggla, 2011). Utifrån det centrala innehållet i 

geografiämnet så har eleverna övat på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön 

och bidra till en hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Vilket gör att det nu finns en större chans 

till engagemang hos eleverna, då de har en större insyn och kunskap kring miljön och dess 

påverkan.   

 

5.3 Utmaningar och möjligheter kring att undervisa om den miljömässiga 

hållbara utvecklingen  

Då jag frågade de lärare jag intervjuade om hur de gör för att inte skapa eller förhindra tanken 

om en hopplöshet till att kunna förändra miljön och den problematik som är runt detta så svarar 

Alva att det är en svår uppgift men att i åk. 6 kan man tala om det på ett bredare plan och hon 

menar att det krävs att läraren kan ge eleven ett hopp om en bättre framtid. Björneloo (2011) 

skriver att det är lärarens förhållningssätt och dennes inställning till ett problem som eleverna 

kan identifiera sig med.  

 

Ojala (2014) presenterar en faktor som visats i en undersökning och det är att man kan göra 

något konkret, som till exempel att sopsortera eller att cykla till skolan för att effekten då 

förstärks då man gör något kollektivt och tillsammans vilket är synligt i mitt resultat. Detta 

påvisar Lena och Alva, att om vi hjälps åt så kan det skapa ett engagemang och effekten av en 

miljömässig hållbar utveckling kan öka och då också genom geografiämnet som ger ut 

informationen.   
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6. Sammanfattande diskussion och slutsats  
Hur arbetar lärare i åk. 4–6 i geografi för att exemplifiera och konkretisera på individnivå för 

att kunna påverka miljön till det bättre? Om en individ ska lära sig något enligt Björneloo 

(2011), måste innehållet få en betydelse för individen. En fråga hon ställer sig är: Hur kan 

innebörder av hållbar utveckling varieras och göras både begripligt och angeläget för elever? 

Jag anser, utifrån mina intervjuer att lärare är medvetna om att de bör göra detta angeläget för 

eleverna och det, genom sina svar, ger mig en bild av hur det både ser ut men också hur det 

borde se ut i undervisningen. Att det får en betydelse för eleven är inget jag problematiserar 

eller tvekar på utifrån de svar jag fått och det jag sett på mina observationer. Men får denna 

betydelse någon verkan till att påverka miljön till det bättre? Jag vill tro så och även tre av mina 

intervjupersoner likaså, att man med kunskap och information kan få elever att följa med i 

samhällets miljöutveckling och få dem engagerade.  

 

Det är inte vårt ansvar som lärare att se till så att elever källsorterar, inte skräpar ner i naturen 

eller tänker på den miljömässiga hållbara utvecklingen. Det lärare kan och bör göra är att ge 

elever en chans till att bli inspirerade, engagerade och sugna på att bidra för en bättre miljö och 

på det viset bidra till en bättre värld. Om man har lyckats med detta så har man även lyckats få 

eleven att tänka bredare och utvecklat ett ansvar och en framtidstanke till det liv som väntar 

som vuxen. Att få en elev att vilja bidra till en miljömässig hållbar utveckling kan också 

innebära att man har utvecklat en elevs egna personliga utveckling till att bli en egen individ 

med egna åsikter, eget ansvar och en egen god självkänsla. Alkestrand (2016) skriver om att 

svenska skolans övergripande uppdrag är att utbilda och fostra framtida samhällsmedborgare 

och då mot en bakgrund av de hot som finns i nutid. Då skolan har ett ansvar att forma 

framtidens människor så får skolan en stor betydelse kring dessa uppdrag. Jag själv anser att 

det finns en självklarhet i att en elev inte själv kan ta sig an ansvaret för att påverka miljön till 

det bättre. Det är inget man i samhället kräver. Med individnivå menar jag inte att en elev ska 

ansvara för de problem som finns utan jag vill att var och en ska vara medveten om de 

möjligheter som finns att göra om så viljan skulle finnas.  

 

Sanderoth, Werner och Båth (2009) menar att en av många punkter som är väsentliga för frågan 

om hållbar utveckling är att fundera över och utvärdera sina egna personliga motiv för ett visst 

handlande. Alva anser att man kan ge eleverna ett litet ansvar medan Ulf inte tycker detta. Mitt 

resultat visar på skilda meningar kring området om elever och lärare ska uppmuntra och 

undervisa till att de tar ett eget ansvar för den miljömässiga hållbara utvecklingen. Man får 

förmedla kunskapen kring ämnet, och sedan hoppas på att några elever själva vill hjälpa till 

med miljön på grund av den kunskap de fått. Jag själv anser inte att det är fel att informera om 

vad man själv gör för att bidra till en bättre miljö. Alvas positiva inställning kan skapa ett hopp 

för eleverna och då det är känt att elever oroar sig för detta så är det så viktigt, vilket 

förhållningssätt och inställning som läraren har. Alva berättar att hon brukar använda 

talspråket ”lite kan göra mycket”. Hellmark (2014) skriver om tre faktorer, den andra faktorn 

är att kunna vända på perspektivet, att elever kan vara både väldigt orolig men samtidigt 

hoppfull kring miljön, att man ser problemet men också att kunskapen ökar i samhället. 
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Eller att göra som Robert, visa eleverna den verklighet vi lever i och på det sättet så ett litet frö 

hos dem. Alva menar också att eleverna kan få ett litet ansvar för den miljömässiga hållbara 

utvecklingen. Det hon då menar med litet ansvar är att man kan uppmana varje elev till att göra 

något för miljön, sen om de lyssnar är då upp till var och en. Det Alva säger här är intressant, 

för precis som allt som lärare förmedlar i skolan så är det upp till eleven om man vill lyssna och 

ta till sig kunskapen eller inte. Samma sak om man som individ själv vill bidra till en bättre 

miljö eller inte, så är det upp till var och en och det lärare kan göra är att förmedla kunskapen. 

Det kunskapskrav som krävs för ett godkänt i läroplanen i årkurs 6 i geografi är att eleven ska 

kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då förslag på miljöetiska val 

och prioriteringar i vardagen. Detta visar inte på att läroplanen har som avsikt att lärare ska 

undervisa till att elever ska ta ett eget initiativ kring den miljön och den hållbara utvecklingen, 

utan uppdraget som geografiämnet har är att eleven ska ha kunskap kring området och kunna 

diskutera ämnet.  

 

Som Kaijser och Kronsell (2013) nämner är det individuella ansvaret är beroende på hur olika 

förutsättningar var och en enskild individ kan ha och Mouffe (2008) menar att de med större 

möjlighet att resa och konsumera orsakar en större miljöpåverkan vilket innebär att individer 

med olika ekonomiska förutsättningar kan ha olika prioriteringar och intresse för att bidra till 

en individuell miljömässig hållbar utveckling. Detta är något man som lärare måste informera 

elever och undervisa om, hur ekonomin och livsvillkor kan skilja sig och på det viset skapa en 

ökad eller minskad effekt till att bidra till en bättre miljö. Människor som är rika kanske inte 

märker av miljöhoten på samma sätt som en fattig människa, vilket är viktig information för 

elever. Kanske ett sätt att få elever att öppna sina ögon och vilja bidra till en bättre miljö?  

 

På frågan om vilka metoder lärare använder för att befästa, uppmärksamma och diskutera 

undervisning kring den miljömässiga hållbara utvecklingen menar Öhman et al (2004) att 

hållbar utveckling inte är ett ämne utan ett perspektiv som ska inkluderas i alla ämnen ur ett 

holistiskt synsätt. Det kan som lärare vara svårt att veta vart eller hur man ska börja arbeta för 

hållbar utveckling i skolan och hur man praktiskt ska arbeta med perspektivet. Detta har jag sett 

i mina resultat. Det handlar inte bara om att eleverna genom dessa aktiviteter och 

geografiundervisning ska lära sig om hållbar utveckling utan även kunna reflektera över sitt 

ställningstagande i vissa framtidsfrågor (Öhman et. al, 2004). Självklart leder den miljömässiga 

hållbara utvecklingen till frågor kring vad framtiden kommer visa. Detta är inget jag eller någon 

lärare kan svara på så därför är det viktigt att läraren utgår från det som det nu finns kunskap 

kring, och redovisar detta i geografiundervisingen. På så sätt kan eleverna själva fundera kring 

vad som görs idag och hur det kan påverka framtiden.   

 

Både Lena och Alva såg det som ganska svårt att undervisa om miljömässig hållbar utveckling 

i geografiämnet då vissa elever nyligen lärt sig begreppet hållbar utveckling medan några 

diskuterar om hur man som individ kan påverka miljön till det bättre. De olika kunskaperna kan 

bli ett hinder och göra det svårt i undervisningen. Elever har olika kunskap och ligger på olika 

nivåer. Här gäller det att känna sin klass och göra det bästa möjliga för alla individer. Till 

exempel genom att låta dem som har djupare kunskap kring ämnet få svara på frågor och 

diskutera tillsammans och vice versa så att eleverna kan lära av varandra. Detta var inget jag 
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såg på mina observationer att lärarna använde sig av, då det kanske skulle behövts då det var 

olika kunskapsnivåer i alla de lektionstillfällen jag var med på. De övergripande målen i 

läroplanen betonar att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande och stärka elevens vilja att lära och elevens egna förmåga 

(Skolverket, 2011).  

Då jag frågade Ulf kring hur han uppdaterar och informerar om den hela tiden pågående 

miljömässiga hållbara utvecklingen och miljöproblemen så svarar han att han kommer att 

uppdatera eleverna så gott det går kring aktuella miljöproblem som varit på nyheterna. Just 

detta intresserade mig. Hur mycket spelar media in i undervisning om miljömässig hållbar 

utveckling? Lärarna påverkas av media och hur de framställer de miljöproblem som är aktuella 

just nu. Som till exempel haven och den förorening som sker, vilket media visar reklam för just 

nu så därför tror jag att lärare använder sig av det som är aktuellt. För att på det sättet göra 

elever medvetna om och uppdaterade på vad som händer med vår miljö. Detta område är något 

som hela tiden uppdateras och pågår i samhället så då måste lärarna uppdateras för att lära ut 

denna kunskap.  

 

Vilken syn på individualiserat miljöansvar som människor har är oklart och då detta formuleras 

i media eller av politiker så sker detta oftast i allmänna ordalag (Berglez et. al 2009). Individer 

befinner sig i personliga livsomständigheter menar Soneryd och Uggla (2011) och den 

efterfrågade miljöförändringen kan då leda till olika förväntan på olika individer. Media och 

politiken framställer att människor är fria från både materiella begränsningar och styrande 

samhällskulturer inom miljöområdet. Hur ansvarstagande för miljön ska kunna ske med 

personlig handling överlämnas åt individerna själva (Soneryd & Uggla, 2011). Som sagt, detta 

bör undervisande lärare i geografiämnet vara medvetna om, vad media har för påverkan på oss 

människor och även våra elever.  

 

En problematik som jag sett utifrån mina intervjuer och observationer kan vara att vissa lärare 

känner sig osäker på området. Jag kan förstå detta då det är ett ämne som förändras och är 

aktuellt hela tiden. Jag vill påstå att det krävs ett bra läromedel och olika övningar, filmer med 

mera som kan stödja och hjälpa lärare. Två av dem jag intervjuat har inte alls samma utbildning 

inom geografi som jag haft turen att få, eftersom då de studerade till att bli lärare fanns inte 

hållbar utveckling med i det centrala innehållet eller som något kunskapskrav i geografiämnet. 

Att elever är för unga för att ta sig an ett ansvar att bidra till en bättre miljö gav mig en fundering. 

Min tanke kring detta är att man bör som lärare känna sin klass och ha en god relation till dem 

och på det sättet veta hur mycket man kan påverka, inspirera och peppa dem att bidra till en god 

gärning för miljön. Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga 

improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte. 

De visar tilltro till elevens potential, de intresserar sig för de enskilda eleverna som de är, de 

fungerar som vägvisare och står vid elevernas sida i ett gemensamt utforskande vis elevernas 

kunskapsutveckling och de ställer frågor som gör det möjligt för elever att våga uttrycka sig 

(Ljungblad, 2016). Detta är mycket viktiga punkter för att lyckas med att informera och kanske 

även engagera, påverka elever till att stödja den miljömässiga hållbara utvecklingen. Utan att 

ha en trygghet i relationen mellan läraren och eleven blir detta svårt. Att visa tilltro till eleven 

och lyssna på vad den har att säga är högst prioriterat i ett område som detta.  
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Alkestrand (2016) skriver att läroplanen formulerar mål som eleverna ska uppnå och 

förhållningssätt som de anställda ska utgå från i sitt dagliga arbete med eleverna. Då man läser 

igenom läroplanen så kan man konstatera att det inte är en lätt uppgift för lärare att förhålla sig 

till den värdegrund som presenteras. Hon menar att till exempel begreppet grundläggande 

demokratiska värderingar blir svårt att förhålla sig till då man inte vet vilka aspekter av detta 

som förväntas uppmärksammas. Alkestrand (2016) betonar också att det inte finns några 

instruktioner till värdegrunden och hur arbetet ska gå till, utan detta blir upp till varje enskild 

lärare, eller eventuellt lärarlaget. Då just miljömässig hållbar utveckling finns med i det centrala 

innehållet för elever i årkurs 4–6 att utveckla sin kunskap inom detta så är inte det ett problem.  

 

Sammanfattningsvis har denna uppsats gett en insyn i hur skolor arbetar med miljömässig 

hållbar utveckling. Lärarna Alva, Lena, Robert och Ulf har gett intressanta svar som gett mig 

utrymme till att analysera till den teori jag utgått från. Elever bör få en god kunskap och insyn 

i den miljömässiga hållbara utvecklingen för att på så vis sedan kunna hitta en åsikt, eller ett 

engagemang kring alla de tre dimensionerna. Jag fick utifrån observationerna se att lärare kan 

ta hjälp av annat material eller annan kunskap för att få eleverna att utveckla en kunskap kring 

området och på detta viset kanske även vilja påverka till en bättre miljö. Både intervjuerna och 

observationerna presenterade en viss osäkerhet kring området. Till exempel Ulf och Lena som 

undervisat i många år men inte alltid haft miljömässig hållbar utveckling med i sin 

undervisning, ansåg att det är ganska så nytt och ett ämne som även de utvecklas i. Även under 

mina observationer upptäcktes en del osäkerhet kring ämnet. Detta visar på att det krävs större 

kunskap och uppdatering. Mest av allt, krävs det undervisande lärare med en säkerhet kring vad 

de undervisar om för att överföra kunskap till eleverna och på så sätt medföra ett engagemang 

att bidra till en bättre miljö.  

 

Denna uppsats kan som förslag leda till framtida forskning genom att man exempelvis kan utöka 

antalet intervjupersoner och eventuellt göra ett frågeformulär. Man kan även utökar bredden på 

observationer, både i olika kommuner och på fler skolor. Fokus kan då vara på det individuella 

ansvaret och hur elever ser på detta. Det skulle kunna vara en fortsatt och framtida forskning i 

området men också att titta på hur lärare arbetar med de andra två delarna, ekonomiska och 

ekologisk i den hållbara utvecklingen. Slutligen kan jag påstå att de lärare jag intervjuat och de 

lärare jag observerat arbetar hårt för att förmedla den kunskap som eleverna bör ha kring den 

miljömässiga hållbara utvecklingen. Lärarna är alla medvetna om hur viktigt det är att vi ger 

kunskapen kring området och även att man försöker inspirera eleverna till att bidra för en bättre 

miljö. Vi ska ta ansvar för vår förmåga att tänka och handla vilket då kan innebära att vi kan ta 

miljövänliga beslut utan att skylla på något utanför oss själva (Axelsson, 1997).  
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8. Bilaga 1 Intervjufrågor  

 

1. Hur ser du på geografiämnet i samband med miljöproblemen och den hållbara 

utvecklingen? Hur uppdaterar du eleverna med de miljöproblem som hela tiden pågår? 

2. Brukar du medvetet försöka tala/diskutera kring den miljömässiga hållbara utvecklingen i 

åk.  4–6?  Inkluderar du området i andra ämnen? Vilka utmaningar ser du med att göra 

detta? 

3. Hur gör du i din undervisning för att upplysa/diskutera/samtala om, och inte skapa en 

hopplöshet/dysterhet kring de aktuella miljöfrågor och den hållbara utvecklingen? Vilka 

möjligheter och utmaningar ser du kring detta?  

4. Använder du något speciellt läromedel/material kring just detta område? Är det bra/dåligt 

anser du? 

5.  Hur gör du i undervisningen för att informera/göra dem medvetna om individens/deras 

betydelse i vardagen angående den miljömässiga hållbara utvecklingen? Vad ser du för 

utmaningar och möjligheter kring detta?  

 6.    Använder du några speciella övningar eller lektionstillfällen till just hållbar utveckling och 

miljöproblem? Vad ser du för utmaningar kring att undervisa om detta? 

 7.   Har du som lärare (eller hela skolan) något speciellt projekt, tema eller liknande som 

inkluderar och hållbar utveckling/miljöfrågor? 
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9. Bilaga 2 Observationsschema 

 

Uppstart 

Hur har lektionen planerats? 

Hur lång är lektionen?  

Vad får eleverna veta innan lektionen/undervisningen börjar?  

 

Innehåll 

Vad innehåller lektionen?  

Vilken metod används? 

Vilket material används? 

 

Avslut 

Hur avslutas lektionen? 

Lgr 11/kunskapskrav 

Vad har eleverna lärt sig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

10. Bilaga 3 Lektionsupplägg observation 1, 2 och 3 

 

Lektion 1 
Läromedlet ”Koll på geografi” (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2017) Läseboken s. 58-59: 

      
 
Aktivitetsboken s. 36-37:  
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Lektion 2 

Materialet/läromedlet som användes på lektion 2: 

https://www.sysav.se/skola/lararrummet/lektionstips-ar-4-6/Ateranvanda---lektionsplanering/)  

 

Lektion 3 

Häfte om matavfall och hur det fungerar: 

http://www.hemab.se/download/18.ad82eb814627b4c2c2b0ec4/1401109998799/Litet%20h%C3

%A4fte%20om%20matavfall%20och%20%C3%A5tervinning.pdf  

 

Bild på matavfallspåse: 

                                 
 

 

Material till studiebesök åk. 6: 

http://www.hemab.se/download/18.7299dc2b15f243aba4e64479/1508221238190/%C3%85k%20

6%20KVV.pdf 

 
Studiebesök Hemab: 

http://www.hemab.se/omoss/skolaochstudiebesok/studiebesokforgrundskolanak16.4.2f367d6615e

dac5bb882d082.html.  
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http://www.hemab.se/download/18.ad82eb814627b4c2c2b0ec4/1401109998799/Litet%20h%C3%A4fte%20om%20matavfall%20och%20%C3%A5tervinning.pdf
http://www.hemab.se/download/18.ad82eb814627b4c2c2b0ec4/1401109998799/Litet%20h%C3%A4fte%20om%20matavfall%20och%20%C3%A5tervinning.pdf
http://www.hemab.se/download/18.7299dc2b15f243aba4e64479/1508221238190/%C3%85k%206%20KVV.pdf
http://www.hemab.se/download/18.7299dc2b15f243aba4e64479/1508221238190/%C3%85k%206%20KVV.pdf
http://www.hemab.se/omoss/skolaochstudiebesok/studiebesokforgrundskolanak16.4.2f367d6615edac5bb882d082.html
http://www.hemab.se/omoss/skolaochstudiebesok/studiebesokforgrundskolanak16.4.2f367d6615edac5bb882d082.html
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