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Abstract  

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) har skolan i 

uppdrag att tillhandahålla alla elever kunskaper om de globala miljöfrågorna, vilket enligt 

FN:s målbeskrivning (mål 12 och 13) innefattar bland annat matkonsumtion. Därför kan 

matkonsumtion anses vara en central del av det arbetet kring hållbar utveckling som 

genomförs i skolan. Syftet med denna studie är att ta reda på hur undervisande lärare i årskurs 

1–3 upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling, kopplat till skolmaten, 

utifrån de resurser som finns på skolan, lärarnas egna kunskaper i ämnet samt hur lärarna 

uppfattar de riktlinjer som finns angående undervisning om hållbar utveckling i skolans 

styrdokument. Studiens syfte besvaras genom självrapporter och intervjuer med 4 stycken 

grundskollärare.  

Nyckelord: hållbar utveckling, lärares upplevelser, undervisning.     
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1. Inledning   
  

Elever i grundskolan tar varje skoldag del av skollunch, vilket således kan anses vara en 

relativt stor del av elevernas skolgång. Genom att se den mat vi konsumerar utifrån ett 

klimatperspektiv finns det anledning att finna både intresse och relevans i hur skolor arbetar 

med skolmaten kopplat till hållbar utveckling.  

Hållbar utveckling är ett ämne som det har diskuterats och debatterats mycket om, och 

åsikterna om vad som faktiskt är ett hållbart sätt att leva är delade. Det går då att ställa sig 

frågande till vad som definierar hållbar utveckling, hur privatpersoner kan påverka positivt 

genom förändringar i vardagen samt hur kunskaper om detta förs över till den yngre 

generationen. Denna studie kommer syfta till att ta reda på hur lärare upplever sina 

förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling kopplat till skolmaten.  

FN tog år 2015 beslut om ”Agenda 2030” där de utifrån 17 områden beskriver vad som bör 

ligga i fokus för att sträva mot en hållbar utveckling (United nations, 2015). Dessa 

fokuspunkter formade 17 globala mål, som Sveriges regering har beslutat att arbeta aktivt med 

(SOU, 2016:18). Mål nummer 4 är målet om en god utbildning för alla och i ett av delmålen 

står följande:  

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att 

främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara 

livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och 

globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till 

hållbar utveckling (UNDP, 2015).  

Begreppet hållbar utveckling beskrivs enligt FN som ett begrepp innehållande tre perspektiv, 

de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven (SOU, 2004:104, s. 12). Denna studie 

kommer definiera hållbar utveckling med utgångspunkt i det ekologiska perspektivet med 

särskilt fokus på kopplingen mellan klimat och konsumtion av mat. Studien avgränsas därmed 

till ett av de tre perspektiven inom hållbar utveckling.   

Genom mål 12 och 13, i Agenda 2030, tydliggörs matens koppling till hållbar utveckling. Det 

12:e målet, ”hållbar konsumtion och produktion”, innefattar bland annat minskning av 

matsvinn, säkerställande av alla människors medvetenhet om vad som krävs för hållbar 

utveckling samt vad som krävs för en livsstil i harmoni med naturen (UNDP, 2015). Det 13:e 

målet, ”bekämpa klimatförändringen”, innefattar bland annat förbättring av utbildning och 

medvetenheteten gällande klimatförändringarna, klimatanpassningar så som minskning av 

köttkonsumtion och klimatförändringarnas konsekvenser (UNDP, 2015). Något som framgår 

tydligt i dessa mål är vikten av kunskapsspridning, vilket i sin tur går att koppla till skolan och 

hur kunskapen gällande detta framförs. Det är därför intressant att se på hur skolor arbetar 

med hållbar utveckling kopplat till matkonsumtionen.  

I grundskolans rådande styrdokument framkommer det att alla elever ska ta del av 

undervisning som belyser hur levnadssätt kan anpassas för att främja hållbar utveckling. Med 

arbete om globala miljöfrågor ska alla elever få förståelse för individens ansvar samt 

möjlighet att påverka genom aktiva val och ställningstaganden (Skolverket, 2017). Det 

framkommer av Skolverket att elever ska få kunskaper och förståelse för hållbar utveckling, 

samt dess egna möjligheter att påverka, blir FN:s Agenda 2030 relevant och central i arbetet 

skolor bör genomföra i ämnet.  
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Skolverket belyser skolans uppdrag att arbeta med globala miljöfrågor i arbete med hållbar 

utveckling. Det i kombination med FN:s definition av hållbar utveckling, där matkonsumtion 

tas upp som en påverkande faktor, går det att se en problematik i saknaden av riktlinjer för hur 

arbetet med detta ska genomföras.   

 

2. Problemformulering  
  

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) har 

skolan i uppdrag att tillhandahålla alla elever kunskaper om de globala miljöfrågorna, vilket 

enligt FN:s målbeskrivning (mål 12 och 13) innefattar bland annat matkonsumtion. Därför kan 

matkonsumtion anses vara en central del av det arbetet om hållbar utveckling som genomförs 

i skolan.   

I skolans styrdokument nämns varken köttkonsumtion, matsvinn eller andra områden att 

arbeta med som direkt kan kopplas till mat. Skollagen (2010:800) säger att ”eleverna ska 

erbjudas näringsriktiga skolmåltider” (SkolL, 3 kap. 10) Ovanstående är det enda som står 

skrivet om mat i skolans styrdokument och därmed saknas riktlinjer för hur arbete kring 

ämnet ska genomföras.   

3. Syfte och frågeställningar  
  

3.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur undervisande lärare i årskurs 1–3 upplever sina 

förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling. Studien har särskilt fokus på hållarbar 

utveckling kopplat till skolmaten. Detta kommer att ses utifrån hur lärarna upplever de 

resurser som finns på skolan, lärarnas egna kunskaper i ämnet samt hur lärarna upplever de 

riktlinjer som finns angående undervisning om hållbar utveckling i skolans styrdokument.   

3.2 Frågeställningar  

Hur upplever undervisande lärare i årskurs 1–3 sina förutsättningar att arbeta med hållbar 

utveckling, kopplat till skolmaten, utifrån sina egna kunskaper i ämnet?  

Hur upplever undervisande lärare i årskurs 1–3 sina förutsättningar att arbeta med hållbar 

utveckling, kopplat till skolmaten, utifrån skolans resurser?  

Hur upplever undervisande lärare i årskurs 1–3 sina förutsättningar att arbeta med hållbar 

utveckling, kopplat till skolmaten, utifrån styrdokumentens riktlinjer?  

  

4. Bakgrund  
  

I detta bakgrundsavsnitt beskrivs studiens mest centrala begrepp, hållbar utveckling, vilket är 

tydligt kopplat till studiens syfte. Vidare följer en utförligare beskrivning av FN:s arbete med 

hållbar utveckling, med utgångspunkt i Agenda 2030, samt matkonsumtionens koppling till 

klimat och hållbar utveckling utifrån ett världsperspektiv. Därefter redogörs hur Sveriges 

regering har tagit beslut om att arbeta med de globala målen som ingår i Agenda 2030. 
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Bakgrundsavsnittet avslutas med en sammanfattning av Skolverkets skrivelser gällande 

hållbar utveckling, samt beskrivning av certifieringen ”grön flagg”.  

4.1 Begreppet hållbar utveckling  

Hållbar utveckling som begrepp började formas och växa fram år 1972 under en FN-

konferens i Stockholm (SOU, 2004:104, s. 37). Konferensen blev starten för det miljöarbete 

som skulle komma att växa fram inom FN, vilket utvecklades till den beskrivning av hållbar 

utveckling som idag innefattar tre områden. De tre områden som diskuteras i definitionen av 

begreppet hållbar utveckling är de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven (SOU, 

2004:104, s. 12). UNDP beskriver på sin webbsida att syftet med hållbar utveckling är att 

arbeta för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och 

rättvisa samt lösa klimatkrisen (UNDP, 2015).   

För att arbeta i rätt riktning med den målsättning FN beskrivit gällande hållbar utveckling 

utformades 17 mål, i beslutet ”Agenda 2030”, med tydliggörande beskrivningar i mindre 

delmål. Två av de 17 målen är direkt kopplade till det ekologiska perspektivet, vilket denna 

studie fokuserar på. Nedan följer en utförligare beskrivning av FNs beslut om Agenda 2030 

samt de mål där kopplingen mellan hållbar utveckling, klimat och matkonsumtion gör sig 

tydligt.   

4.2 Globala målen  

I beslutet om Agenda 2030 beskriver FN, år 2015, en situation där världen står inför stora 

utmaningar och att förändringar och åtgärder måste ske för att åstadkomma en hållbar framtid 

(United Nations, 2015, s. 5). Agendan, som består av 17 huvudmål, tar upp olika områden 

som anses vara stora utvecklingsområden, bland annat klimatförändringar och hållbar 

konsumtion, delvis matkonsumtion. Klimatförändringarna beskrivs som vår tid största 

utmaning då effekterna kan komma att påverka många generationer framöver i form av 

ökenspridning, torka, markförstöring, sötvattenbrist, ökning av naturkatastrofer, 

vattennivåhöjning samt förlust av biologisk mångfald (s.5). FN:s utvecklingsprogram ”united 

nations development program” (UNDP) är grundare av www.globalamalen.se där det går att 

läsa om alla de 17 målen som tagits beslut om. I det 12:e målet ”hållbar konsumtion och 

produktion” framkommer det att minskning av matsvinn är något som måste arbetas med för 

en hållbar utveckling. Det 13:e målet, ”bekämpa klimatförändringen”, handlar dels om 

minskning av växthusgaser. Det handlar även om spridning av kunskap om 

klimatförändringarna, främst till den yngre generationen, för en hållbar framtid. Gällande 

matkonsumtion lyfter UNDP köttkonsumtion som en av de bidragande faktorerna till utsläpp 

av växthusgaser och menar då att minskning av köttkonsumtion vore till fördel för klimatet 

(UNDP, 2015).   

FN beskriver matproduktion och matkonsumtion som en stor del av de svåra 

klimatutmaningar världen står inför. För en tydligare förståelse av kopplingen mellan hållbar 

utveckling och matkonsumtion samt produktion tar följande avsnitt upp studier gjorda inom 

detta.  

4.3 Hållbar utveckling kopplat till mat  

Jordbruksverket skrev år 2013 en rapport om hållbar konsumtion med syfte att sprida kunskap 

om matkonsumtionens klimatpåverkan där fokus lades på köttkonsumtion. Rapporten ingick i 

ett projekt där fokus var hållbar konsumtion av jordbruksvaror ur ett ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt perspektiv. Genom att sprida information om detta menade Jordbruksverket att den 

http://www.globalamalen.se/
http://www.globalamalen.se/
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enskilde individen skulle ges möjlighet att ta ställning och påverka, genom aktiva val i 

vardagen gällande konsumtion.   

I rapporten tar Jordbruksverket upp hur den globala animalieproduktionen påverkar klimatet 

och menar då att det är utsläpp av växthusgaser, främst metan och kväveoxider, som är det 

främsta problemet. Animalieproduktionen står, enligt rapporten, för cirka en femtedel av det 

totala utsläppet av växthusgaser i världen (Jordbruksverket, 2013:1, s. 14). Jordbruksverket 

(2013:1, s. 26) tar upp offentlig verksamhet och menar att en stor del av matkonsumtionen 

sker utanför hemmet, exempelvis i skolan, vilket det således krävs förändring även där för en 

mer hållbar utveckling. Exempel som tas upp i rapporten gällande matkonsumtion är inte 

endast den mat som människor äter utan även den mat som produceras men sedan slängs, 

vilket benämns som matsvinn och Jordbruksverket framhäver matsvinnet som problematiskt, 

vilket de även skrivit en rapport angående.  

Likt den tidigare rapporten, gällande köttkonsumtion, har Jordbruksverket framtagit en rapport 

om matsvinn, vilken även ingår i deras projekt om hållbar konsumtion. Jordbruksverket 

(2011: 20, s. 2) beskriver begreppet matsvinn som ett begrepp vilket kan definieras på olika 

sätt, antingen genom att se till alla steg inom livsmedelskedjan där spill inom produktion, så 

som slöseri av resurser i industri och jordbruk eller att ej ta tillvara på hela produkter vid 

produktion. Ett annat sätt att beskriva begreppet matsvinn är att beskriva det som råvaror och 

produkter som kastat istället för att ätas, exempelvis i livsmedelsbutiker, i offentlig sektor så 

som skolor, eller i hemmen. I båda definitionerna beskrivs begreppet matsvinn, i förenklad 

mening, som slöseri av resurser som hade potential att bidra till eller bli föda för människor 

eller djur (Jordbruksverket, 2011:20, s. 2).   

Det Jordbruksverket vill lyfta samt framföra med denna rapport är problemen som medföljer 

med matsvinnet, vilka de kopplar till klimatet. Följderna av att livsmedel, råvaror eller andra 

produkter slängs blir att det måste produceras ännu mer. Ökad produktion av livsmedel och 

jordbruksvaror leder till negativa effekter på miljön då den överflödiga produktionen bidrar 

till mer utsläpp av växthusgaser samt behov av mer odlingsmark, vilket i sin tur leder till 

skövling av skog och därmed risk för förlust av biologisk mångfald (Jordbruksverket, 

2011:20, s. 13).   

För att förhindra dessa negativa effekter samt för att minska matsvinnets klimatpåverkan lyfter 

Jordbruksverket (2011:20, s. 20) bland annat källsortering som något positivt. Källsortering är 

något som alla i livsmedelskedjan, från producent till konsument, kan välja att göra. Genom 

att källsortera och därmed separera matavfall från annat avfall möjliggörs framställning av 

bland annat biogas, vilket anses vara ett av de mest resurseffektiva alternativen för 

återanvändning. För att människor ska ha möjlighet att göra aktiva val som resulterar i mindre 

matsvinn krävs informationsspridning och ökad kunskap gällande matsvinn och dess påverkan 

på klimatet. Jordbruksverket (2011:20, s. 19) menar att just upplysthet hos konsumenter är en 

av de viktigaste faktorerna för att minska matsvinnet.   

Förutom kunskapsspridning skriver Jordbruksverket (2011:20, s. 19) fram förslag på hur 

arbete med hållbar utveckling ska främjas samt få större fokus och de nämner då statliga 

insatser som en eventuell väg för detta.   

4.4 Sveriges regering om hållbar utveckling  

Med utgångspunkt i FN:s beskrivning av hållbar utveckling samt beslutet om ”Agenda 2030” 

följer en beskrivning av hur den svenska regeringens arbete med hållbar utveckling har sett ut.  
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Sveriges regering tillsatte år 2003 en kommitté vars syfte skulle komma att bli arbete med 

utbildning inom hållbar utveckling samt arbete med spridning av kunskaper i ämnet på så sätt 

att hela utbildningssystemet utgick ur ett hållbart tankesätt (SUO, 2004:104, s. 9). Detta med 

anledning av de ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som beskrivs vara en följd av 

en del av världens sätt att leva, vilket skapar problematik i form av att framtida generationer 

inte kommer ha möjlighet att leva av de resurser dagens generation förbrukar och tär på 

(SUO, 2004:104, s. 10). I utredningen framkommer det att utbildningen inom hållbar 

utveckling är bristfällig men att det finns utrymme för arbetsformer där hållbar utveckling 

skulle kunna tillämpas. En av anledningarna till bristerna inom arbete med hållbar utveckling 

inom utbildning är att lärare finner svårigheter i hur ett pedagogiskt arbete med 

hållbarhetsfrågor ska genomföras (SUO, 2004:104, s. 14). Kommittén tar i utredningen fram 

olika förslag för att utveckla arbetet inom hållbar utveckling. De menar att det krävs en 

utvecklad och fördjupad dialog mellan aktörer inom och utanför utbildningsområdet samt att 

vikten av att hållbar utveckling får större plats inom utbildningssektorn måste belysas och 

förtydligas (SUO, 2004:104, s. 17).   

I utredningen lyfts vikten av fortbildning för pedagoger för att möjliggöra pedagogernas 

vidare arbete med hållbar utveckling och stärka deras kunskaper inom området (SUO, 

2004:104, s. 17). Undervisning och lärande inom hållbar utveckling i utbildningssektorn ska 

vara verklighetsbaserat med demokratiska arbetsformer och hög elevaktivitet (SOU, 2004, s. 

90).   

2016 beslutade regeringen om nya direktiv för arbetet med hållbar utveckling, i och med  

”Agenda 2030”. Regeringen menar att Sverige ska vara ledande inom arbete med hållbar 

utveckling och lägga stor vikt vid de mål FN tagit beslut om (SOU, Fi 2016:18, s. 4). I 

delegationen låg kommunikation i fokus, dels för att skapa samarbeten och dialog mellan 

exempelvis kommuner, arbetsmarknad, och myndigheter men även för att sprida kunskapen 

om forskningsresultat inom hållbar utveckling (SOU, Fi 2016:18, s. 7). Digitala hjälpmedel 

tas upp som ett av sätten för kunskapsspridning, vilket delegationen blev anvisad att använda i 

sitt arbete med kommunikation mellan olika aktörer. Genom att få en uppfattning av vilka 

områden som bör stärkas och utvecklas mer inom arbetet med hållbar utveckling ska arbetet 

med ”Agenda 2030” kunna genomföras och redovisas i en slutredovisning 11 mars 2019 

(SOU, Fi 2016:18, s. 8).   

Den senaste nulägesrapporten från delegationen, som arbetar med Agenda 2030, redovisades 

31 maj 2017. I rapporten (SOU, Fi 2016:01) beskriver delegationen nuläget utifrån agendans 

17 mål samt vilka fokuspunkter som bör arbetas med framöver. I rapporten lyfter delegationen 

bland annat bristande likvärdighet mellan skolor, lärarbrist och behov av att stärka utbildning 

för hållbar utveckling gällande mål 4, ”god utbildning för alla”. Dessa 3 punkter är, bland 

flera, vad delegationen beskriver som identifierade utmaningar och kräver åtgärder för att 

Sverige ska uppnå agendans mål (SOU, Fi 2016:01, s. 24). Gällande utbildning för hållbar 

utveckling har en studie visat att sju av tio ungdomar anser att hållbar utveckling är viktigt att 

arbeta med men att de själva finner svårigheter att göra hållbara val på grund av bristande 

kunskaper (SOU, Fi 2016:01, s. 26). Delegationen lyfter i sin nulägesrapport att det inte finns 

någon tydlig bild av hur svenska skolor arbetar med hållbar utveckling men att rådande 

styrdokument bör vara en god grund för lärare i sin utformning av undervisning inom hållbar 

utveckling. Dock nämns ett behov av eventuell revidering av styrdokumenten för 

förtydligande av de tre perspektiven inom hållbar utveckling samt dess koppling till varandra 

(SUO, Fi 2016:01, s. 26).  
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Rapportens sammanställning av de utmaningar som identifierats gällande att uppnå mål 12, 

hållbar konsumtion och produktion, lyfter bland annat att detta mål är ett av de som Sverige 

ligger längst ifrån att uppnå för tillfället då rådande konsumtionsmönster har stor negativ 

inverkan på framförallt klimatet (SUO, Fi 2016:01, s. 49). Vad som identifierats vara 

problematiskt är delvis utsläppen av växthusgaser kopplade till livsmedelsproduktion och det 

faktum att Sveriges största livsmedelskonsumtion kommer från produktion utanför Sverige. 

Detta innebär transport från andra länder vilket således bidrar till utsläpp av växthusgaser i 

ännu större omfattning. I frågan om återanvändning samt effektivisering av resurser lyfter 

rapporten saknaden av en nationell strategi eller handlingsplan. Delegationen benämner dessa 

områden med begreppet ”cirkulär ekonomi” och menar att detta måste bli implementerat både 

nationellt och internationellt för att målet om hållbar produktion och konsumtion ska kunna 

uppnås. Cirkulär ekonomi innebär, till skillnad från linjär ekonomi, återanvändning, 

återvinning och effektiv resursanvändning där produkter och material inte kastas bort utan 

istället används på nytt eller omvandlas till något nytt (SOU, Fi 2016:01, s. 49).  

Gällande mål 13, bekämpa klimatförändringarna, anses Sverige ligga i framkant i jämförelse 

med andra länder. De nationella utsläppen av växthusgaser beskrivs vara relativt låga. Dock 

finns det utmaningar i de utsläpp av växthusgaser till följd av Sveriges konsumtion av 

livsmedel från andra länder (SUO, Fi 2016:01, s. 53).   

Av ovanstående studier och rapporter framkommer det att matkonsumtion tydligt kopplas till 

hållbar utveckling samt att Sverige har stora brister i området. Återkommande i 

bakgrundsavsnittet är även utbildningens vikt i arbetet för hållbar utveckling, spridning av 

kunskap och fokus på de yngre generationerna. Detta framkommer av det som tagits upp från 

FN, jordbruksverket, regeringen och andra studier. Med anledning av detta blir relevansen av 

denna studie förtydligad, och Skolverkets skrivelser angående hållbar utveckling intressant. 

Följande avsnitt ger en kortare sammanfattning av vad som finns att läsa om hållbar 

utveckling i skolverket skrivelser.    

4.5 Skolverket om hållbar utveckling  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) finns begreppet 

hållbar utveckling att finna i avsnittet där skolans värdegrund och uppdrag beskrivs. Ett av de 

fyra perspektiv all undervisning ska bygga på, enligt läroplanen, är ett miljöperspektiv vilket 

ska ge eleverna kunskaper om hur levnadssätt och samhällsfunktioner kan anpassas för en 

hållbar utveckling (Skolverket, 2017, s. 9). Det framkommer att undervisningen ska främja 

elevernas förmåga att ta personligt ansvar, få respekt för vår gemensamma miljö samt ges 

verktyg för skapandet av egna ställningstaganden (Skolverket, 2017, s. 7). Under rubriken 

”skolans övergripande mål och riktlinjer” finns hållbar utveckling att finna då elever ska ges 

kunskaper om vilka förutsättningar som krävs för hållbar utveckling (Skolverket, 2017, s. 14).   

Begreppet hållbar utveckling finns därmed utskrivet i ett flertal delar i grundskolans läroplan, 

och går även att tolka in i ett flertal andra stycken. Exempelvis genom att se till kursplanen för 

de samhällsorienterade ämnena nämns miljöfrågor i det centrala innehållet med trafik och 

matvanor som exempel på arbetsområden (Skolverket, 2017, s. 192). Ett av de kunskapskrav 

som finns att hitta i de samhällsorienterade ämnena, som elever ska ha uppnått i slutet av 

årskurs tre, är att kunna beskriva hur vardagliga beslut och handlingar påverkar miljön samt 

hur en som enskild person kan bidra till hållbar utveckling (Skolverket, 2017, s. 194).  

Sett till vad skolverket skriver om hållbar utveckling, att ett miljöperspektiv ska genomsyra all 

undervisning samt att elever ska få kunskaper om globala miljöfrågor, finns det stor relevans 

för skolor att arbeta med exempelvis FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bland dessa mål 
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finns mål 12 och 13 att läsa om, vilka lyfter matens koppling till hållbar utveckling. Det är 

därför relevant att göra en studie med inriktning på skolors arbete med hållbar utveckling 

kopplat till just mat.  

4.6 Centrala begrepp  

För att förtydliga några av studiens centrala begrepp definieras begreppen hållbar utveckling, 

matkonsumtion och matsvinn nedan utifrån hur de kommer användas i denna studie.  

Hållbar utveckling: Ett levnadssätt som är hållbart ur ett miljöperspektiv på så sätt att dagens 

generation kan ta del av samt bruka jordens resurser utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att göra detsamma.   

Matkonsumtion: Livsmedel som förbrukas på något sätt genom att inhandlas och sedan ätas 

eller slängas.  

Matsvinn: Livsmedel som hade potential att konsumeras om hantering skett annorlunda, men 

istället slängs i onödan.  

  

5. Tidigare forskning  
  

I de tidigare avsnitten presenterades begreppet hållbar utveckling, hur matkonsumtion och 

klimat hör ihop samt hur dessa kan koppas till hållbar utveckling. I följande avsnitt redovisas 

tidigare forskning där studier genomförts gällande lärares undervisning och uppfattning av 

egna kunskaper i ämnet hållbar utveckling. Vidare presenteras tidigare forskning om 

undervisning i de lägre årskurserna samt undervisning i hållbar utveckling, med syfte att rama 

in hur undervisning i ämnet kan genomföras. Slutligen görs en sammanställning av den 

tidigare forskningen med anledning att visa varför undervisning i hållbar utveckling är 

relevant i de yngre årskurserna.   

5.1 Lärare om undervisning i hållbar utveckling  

2011 genomförde Borg en studie angående gymnasielärares förståelse för hållbar utveckling 

samt skillnader i hur gymnasielärare implementerar hållbar utveckling i sin undervisning 

beroende på ämnestillhörighet. Studien visade att majoriteten av lärarna som ingick i studien 

inte kommit i kontakt med hållbar utveckling under sin lärarutbildning. Majoriteten av lärarna 

hade heller inte genomgått någon form av fortbildning inom hållbar utveckling. Detta menar 

Borg påverkar huruvida lärarna implementerar hållbar utveckling i sin undervisning då det hör 

till vanligheten att lärare värderar det som ingått i deras utbildning högre, på så vis att det 

anses vara ”viktigare kunskap”, än ämnen eller områden som saknats i utbildningen (Borg, 

2011, s. 32). Ett resultat av studien som blev till Borgs förvåning var att nyexaminerade lärare 

beskrev sin egen kunskap gällande hållbar utveckling som lägre än de lärare som arbetat i 

skolan längre, vilket Borg fann uppseendeväckande då nyexaminerade lärare bör tagit del av 

hållbar utveckling i större utsträckning i sin lärarutbildning än de lärare vars utbildning ägde 

rum längre tillbaka i tiden (Borg, 2011, s. 36).   

I studien framkom skillnader i undervisningssätt samt uppfattning av deras egna kunskaper 

hos ämneslärarna. Lärarna som undervisade i de naturvetenskapliga ämnena tenderade att visa 

en relativt smal bild av hållbar utveckling, med fokus på faktabaserad undervisning. Med en 

positivistisk inställning till hållbar utveckling där deras undervisning kretsade kring 

miljöproblem och påvisande av ”sanningar” framkom det att lärarna i de naturvetenskapliga 
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ämnena saknade de sociala och ekonomiska perspektiven i sin undervisning, vilket visade sig 

vara en följd av osäkerhet och förståelse för kopplingen mellan de sociala samt ekonomiska 

aspekterna och hållbar utveckling. Till skillnad från lärarna som undervisade i de 

naturvetenskapliga ämnena visade studien på säkerhet och implementering av sociala samt 

etiska perspektiv och aspekter i undervisning om hållbar utveckling när kom till lärare som 

undervisade i samhällsvetenskapliga ämnen. Dock indikerade studien även på osäkerhet hos 

dessa lärare gällande undervisning om hållbar utveckling, särskilt i frågor om de ekologiska 

aspekterna i ämnet. Lärarna i de samhällsvetenskapliga ämnena yttrade osäkerhet kring hur de 

ekologiska aspekterna inom hållbar utveckling kunde integreras i deras undervisning och 

många menade att detta var till följd av egna kunskapsbrister i ämnet (Borg, 2011, s. 32–34). 

Med utgångspunkt i ovanstående resultat för Borg (2011, s. 34) ett resonemang som landar i 

att lärarnas osäkerheter samt skilda tillvägagångssätt i undervisning av hållbar utveckling 

grundar sig i skillnaderna i deras utbildning.   

Borg (2011, s. 32) lyfter i sin studie ovanstående resultat som något problematiskt, sett ur ett 

läroplansperspektiv, då undervisning i hållbar utveckling bör vara något som lärarna arbetar 

med ämnesövergripande och därmed genomsyrar all undervisning. Utifrån studiens resultat 

menar Borg (2011, s. 36–37) att läroplanens mål gällande hållbar utveckling inte uppfylls och 

att många lärare saknar kunskap inom ämnet, medan vissa till och med helt utesluter hållbar 

utveckling i sin undervisning. Då majoriteten av de lärare som ingick i studien uttryckte 

saknad av kunskap och förståelse för ämnets innebörd samt hur implementering av ämnet 

kunde genomföras i undervisningen menar Borg (2011, s. 37) att behovet av fortbildning samt 

eventuella förändring i lärarutbildningen är av stor betydelse för lärarnas förståelse och 

självsäkerhet inom hållbar utveckling.   

I en studie av Pettersson (2014), med syfte att undersöka gymnasielärares uppfattningar 

gällande ämnesövergripande undervisning i hållbar utveckling, framkom likt ovanstående 

studie brister i lärarnas kunskaper i ämnet. Lärarna uttryckte själva saknad av kunskap i större 

utsträckning och ansåg kunskapsbristen vara försvårande i deras implementering av hållbar 

utveckling i undervisningen (Pettersson, 2014, s. 100). I sin studie framhäver Pettersson 

(2014, s. 92) lärarnas skilda tolkningar av styrdokumenten gällande ämnesövergripande 

arbete, vilket Pettersson anser vara intressant. Både Borg och Pettersson presenterar studier 

som visar gymnasielärares bristande kunskaper inom hållbar utveckling samt lärarnas 

beskrivningar av svårigheter gällande implementering av hållbar utveckling i sin 

undervisning.   

Av det som framkommit i den tidigare forskning som presenterats ovan är studierna inriktade 

på de högre årskurserna och de lärare som framförallt undervisar i gymnasiet. Detta med 

anledning att majoriteten av de studier som genomförts (i Sverige), om undervisning i hållbar 

utveckling fokuserar på de äldre årskurserna. Nedan presenteras forskning med inriktning på 

de lägre årskurserna som visar vad arbete med hållbar utveckling kan bidra med till de yngre 

eleverna.   

5.2 Undervisning i de lägre årskurserna  

Hållbar utveckling har, som tidigare redovisats, med framtiden att göra och huruvida framtida 

generationer kommer ges möjlighet att ta del av jordens resurser. Hägglund och Pramling 

Samuelsson (2009, s. 59) menar att undervisning om hållbar utveckling därför är av stor 

betydelse, särskilt för barn i de yngre åldrarna då det framförallt är den yngre generationens 

engagemang och handlingar som kommer att bli avgörande i frågan om en hållbar utveckling. 

Undervisning om hållbar utveckling är något som enligt Kaga (2008, s. 54) bör genomföras i 
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tidig ålder då de kunskaper och värderingar eleverna får i de lägre årskurserna blir till grund 

för deras framtida lärande. Pramling Samuelsson och Kaga (2008, s. 12) skriver även att de 

värderingar elever tar till sig under skolans tidigare år är något som kan komma att följa dem 

länge och därmed kan undervisning om, i eller för hållbar utveckling anses vara av stor 

betydelse i de yngre årskurserna.  

Grundat i ovanstående forskning om undervisning i de lägre årskurserna kopplat till framtida 

lärande och värderingar, samt de tidigare berörda delarna i bakgrunden gällande hållbar 

utvecklings betydande för framtiden finns det anledning att se på vad som skrivits angående 

hur undervisning i hållbar utveckling kan eller bör genomföras. Detta presenteras i avsnittet 

nedan.  

5.3 Undervisning i hållbar utveckling  

Undervisning i hållbar utveckling ska enligt Persson och Persson (2015, s. 192) beskrivning 

främja kvalitativ utbildning där värderingar, livsstil och beteenden är i fokus. Undervisningen 

ska bland annat vara förankrad i läroplanens alla ämnen och gärna ingå i ämnesövergripande 

arbete, då hållbar utveckling ska genomsyra all undervisning och inte ses som ett separat 

ämne (Persson och Persson, 2015, s. 193). Pramling Samuelsson och Kaga (2008, s. 12) 

menar att arbetet med hållbar utveckling, särskilt i de yngre åldrarna, måste vara elevnära på 

ett sätt som gör att eleverna kan koppla undervisningen till sin vardag, om arbetet ska kännas 

meningsfullt och tas emot av eleverna.   

Björneloo (2007, s. 144–145) beskriver i sin studie, om undervisning i hållbar utveckling, de 

etiska och moraliska perspektiven i ämnet hållbar utveckling och menar att undervisning inom 

hållbar utveckling bör syfta till att ge eleverna förståelse för hur deras handlingar påverkar, 

sett ur ett framtidsperspektiv. Med det sättet att bedriva undervisningen inom hållbar 

utveckling kan eleverna bli medvetna om hur aktiva val i vardagen kan bidra till positiva eller 

negativa konsekvenser för framtiden och utefter det göra personliga ställningstaganden 

grundade i deras kunskaper. Björneloo (2007, s. 146–147) beskriver undervisning i hållbar 

utveckling som undervisning för hållbar utveckling och menar att det handlar om att utveckla 

och bygga en kultur där framtidens utveckling ska påverka våra vanor och rutiner till det 

positiva. Även Persson och Persson (2015, s. 192) beskriver arbete med hållbar utveckling 

inom skola som utbildning för hållbar utveckling. De menar att utbildning och kunskap är det 

centrala och genomgående i frågan om hållbar utveckling och några sätt att arbeta för hållbar 

utveckling i grundskolan kan vara genom strävan mot certifiering av exempelvis ”grön flagg” 

eller ”skola för hållbar utveckling” (Persson och Persson, 2015, s. 192). Ett av de områden 

Persson och Persson (2015, s. 195) framhäver som väsentliga för miljöperspektivet inom 

hållbar utveckling är matkonsumtionen, vilket är ett ämne som tagits upp mer ingående i 

denna studies bakgrundsavsnitt.  

Sammantaget finns det anledning att se problematik i de resultat Borg och Pettersson pekar 

på, i och med den kunskapsbrist som lärare uttryckligen beskriver gällande hållbar utveckling, 

då hållbar utveckling enligt tidigare påståenden bör genomsyra ett ämnesövergripande 

arbetssätt i skolan. Med anledning av de diffusa riktlinjer som finns gällande undervisning i 

hållbar utveckling, samt ämnets koppling till matkonsumtion blir det därför intressant att se på 

hur lärare i de lägre årskurserna upplever de riktlinjer och resurser de har att tillgå, samt synen 

på deras egen kunskap i ämnet, särskilt då den tidigare forskning som hittats till största del 

varit fokuserad på de äldre årskurserna.   
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6. Teoretiskt perspektiv  
  

Denna studie genomförs med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv, vilket är en 

filosofisk teori grundad av Edmund Husserl (Szklarski, 2015, s. 131). Genom att använda 

fenomenologi som forskningsmetod fokuseras ofta framtagning av upplevelser, med 

inriktning på ett särskilt fenomen. Fenomenologi är därmed relevant att använda som 

utgångspunkt eller forskningsmetod om syftet är att besvara någon form av kunskapsintresse 

gällande ett särskilt fenomen, exempelvis lärares upplevelser av deras möjligheter att 

undervisa om hållbar utveckling (Szklarski, 2015, s. 135–136). Som teoretiskt perspektiv är 

fenomenologi passande då en studie utgår från ett empiriskt material, vilket blir fokus för 

studiens vidare analys snarare än någon teoretisk bakgrund (Szklarski, 2015, s. 131). Denna 

studie fokuserar analysen på empiri insamlad från kvalitativa intervjuer och därmed blir 

fenomenologin ett passande perspektiv. Med det fenomenologiska perspektivet syftar studien 

till att lyfta lärares upplevelser av möjligheterna att undervisa i hållbar utveckling. Fenomenet 

som undersöks är möjligheten att undervisa. Kunskapsintresset är lärares upplevelser av 

fenomenet.   

7. Metod  
 

Studiens syfte och frågeställningar avses besvaras genom självrapporter och kvalitativa 

intervjuer, som genomförs med grundskollärare i årskurs 1–3. Inför valet av metod är det 

väsentligt att utgå ifrån studiens syfte och frågeställningar, för att sedan välja den metoden 

som möjliggör att frågorna besvaras (Kihlström, 2007, s. 228). Då denna studie syftar till att ta 

reda på hur grundskollärare i årskurs 1–3 upplever ett särskilt fenomen (förutsättningar att 

undervisa i hållbar utveckling kopplat till mat) kan en kvalitativ metod anses lämplig för att 

besvara denna studies syfte. Detta grundat i vad Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) skriver angående kvalitativa metoder. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013, s. 125) menar att kvalitativa forskningsmetoder används för att tolka eller förstå 

fenomen, upplevelser eller erfarenheter. Valet av metoderna, självrapport och intervjuer, 

beslutades på grund av studiens fenomenologiska perspektiv. I och med antagandet av ett 

fenomenologiskt perspektiv är självrapporter och kvalitativa intervjuer metoder som ofta 

väljs, antingen enskilt eller i kombination med varandra, för insamling av studiens empiri 

(Szklarski, 2015, s. 136).   

I kvalitativa forskningsmetoder är språket en central del, för att fånga upp samt förstå de 

upplevelser eller erfarenheter studiens kunskapsintresse ligger i. Då kvalitativa studier har för 

intresse att fånga upp särskilda fenomen genom insamling av data som sedan analyseras, 

krävs medvetenhet i genomförandet av studien gällande pålitlighet, förförståelse samt andra 

etiska ställningstaganden (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 125–126). 

Nedan följer vidare beskrivningar av de forskningsmetoder studien valt att anta, förtydligande 

av urvalsprocessen samt studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis förklaras vilka 

forskningsetiska ställningstaganden studien tagit hänsyn till.  

7.1 Självrapport  

Självrapporter är en text, eller bild, skapad av någon som ingår i en studie där texten som 

skapats sedan analyseras med syfte att ta fram eller förstå upplevelser eller erfarenheter 

kopplade till ett särskilt fenomen (Davidsson, 2007, s. 70). Med hjälp av självrapporter kan 
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fenomen undersökas på så sätt att fenomenet i fråga beskrivs i en form av berättelse, eller 

någon annan textform, av den eller de personer som ska ingå i studien. Genom självrapporter 

blir tankarna, erfarenheterna eller upplevelserna direkt tagna ifrån den person som upplevt det 

studien syftar att få information om (Davidsson, 2007, s. 70). Fenomenologiska studier, som 

denna, har behovet att tillgå andra människors tankar, då fokus riktas mot människors 

upplevelser. En direkt tillgång till andra människors upplevelser eller tankar är såklart 

oåtkomligt, vilket gör att självrapporter möjliggör tillgången på så sätt att underlaget för 

analys då kommer direkt ifrån förstahandskällan (Szklarski, 2015, s. 136).  

I genomförandet av självrapporter ska personerna som ingår i studien bli väl informerade om 

de frågor de förväntas svara på, för att sedan kunna beskriva sina upplevelser eller 

erfarenheter i text, eventuellt bild, gällande fenomenet frågorna syftar till att besvara 

(Davidsson, 2007, s. 71).   

De beskrivna fördelarna med att använda självrapporter som forskningsmetod är enligt 

Davidsson (2007, s. 78) bland annat att det finns tid för reflektion och noggrannhet för den 

som skriver självrapporten. Detta då utförandet av självrapporten inte behöver ske vid en 

särskild tidpunkt. De som medverkar i studien kan därför i egen takt besvara de frågor som 

studien syftar till, vilket eventuellt kan ge mer utförliga svar (ibid.).   

En aspekt i användandet av självrapporter som forskningsmetod, vilken kan anses vara en 

nackdel, är saknaden av dialog. Exempelvis så som följdfrågor i en intervju, vilket kan ge mer 

utvecklade och förtydligade svar (Davidsson, 2007, s. 71). Detta innebär att tydlighet, av 

frågorna inför självrapporterna, är av stor betydelse. För att säkerställa förståelsen av svaren i 

självrapporterna samt eventuellt få en fördjupning i de frågor som besvarats kan självrapporter 

kombineras med efterföljande intervjuer, vilket är vanligt förekommande i fenomenologiska 

studier (Szklarski, 2015, s. 136). Saknaden av dialog i användandet av självrapporter vägs då 

upp av en kvalitativ intervju. Intervjuerna ger möjlighet att förtydliga och utöka vad som 

framkommit i självrapporterna, samt en möjlighet att ställa eventuella följdfrågor för att få ett 

rikare analysmaterial (ibid).   

7.2 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer liknar ett vanligt samtal mellan människor, med ett tydligt fokus för vad 

samtalet och frågorna som ställs handlar om (Kihlström, 2007, s. 48). Intervjuer kan ske i 

olika former, kvalitativa och kvantitativa, där det största skillnaden är i struktur och upplägg. 

En kvalitativ utmärker sig genom öppna frågor med utrymme för följdfrågor. Den som 

intervjuar ska undvika ledande frågor, men samtidigt hålla samtalet i rätt riktning med fokus 

på ämnet (ibid). I en fenomenologisk studie är det vanligtvis halv- eller ostrukturerade 

intervjuer som genomförs, där tidigare gjorda självrapporter ligger till grund för intervjuns 

innehåll (Szklarski, 2015, s. 136). Självrapporterna blir då en grund för den som intervjuar att 

förhålla sig till och utforma frågorna efter (ibid).    

Syftet med att intervjua de som skrivit självrapporterna är för att säkerställa förståelsen för 

vad som skrivits (Szklarski, 2015, s. 136). Den som intervjuar kan exempelvis ställa frågor 

som  

”har jag uppfattat detta korrekt?”, ”kan du förtydliga hur du menar med detta?” eller ”utveckla 

gärna det du skrivit om detta?” (ibid).   

Denna studies val av intervjutyp är halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att ämnet 

intervjun behandlar är förbestämt med förberedde frågor, utifrån den intervjuades 

självrapport, men med en öppenhet för följdfrågor utifrån den intervjuades svar (Eriksson 
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Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 131). Fördelar med halvstrukturerade intervjuer är 

det förbestämda ämnet då det ger en tydlig inriktning samt att all insamlade data blir 

sammanhängande och därmed enklare vid analysering. Vad som är viktigt att ta hänsyn till vid 

halvstrukturerade intervjuer är säkerställande av den intervjuades förståelse av 

intervjufrågorna. Då halvstrukturerade intervjuer tenderar att bli aningen improviserade 

gällande upplägg av frågor finns risken att de intervjuade uppfattar frågorna på olika sätt och 

därmed blir svaren inte jämförbara mellan de intervjuade (ibid).   

De frågor som ställs vid intervjuerna ska vara förankrade i studiens syfte och frågeställningar, 

dock inte likställas med studiens frågeställningar (Kihlström, 2007, s. 50). Det är därmed 

viktigt att utforma intervjufrågorna på så sätt att svaren kan användas till att besvara studiens 

syfte och frågeställningar, men även att frågorna är öppna och inte leder den intervjuade mot 

ett önskat svar (ibid). Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till inför en intervju är bland annat 

hur man som intervjuare själv förhåller sig till ämnet intervjun behandlar, så som åsikter, 

förkunskaper och andra faktorer vilka kan komma att påverka analysarbetet (Kihlström, 2007, 

s. 49). Ovanstående aspekter tas upp vidare kommande avsnitt ”etiska ställningstaganden”.   

7.3 Urval  

Självrapporterna och intervjuerna genomfördes med undervisande lärare i årskurs 1–3. Alla 

lärare deltagande i studien är verksamma på samma skola och är behöriga att undervisa de 

samhällsorienterade ämnena i årskurserna 1–3.   

Inledningsvis skickades ett informationsbrev (se Bilaga 1) till biträdande rektor på skolan som 

sedan skickades ut till de lärare på skolan som, enligt ovanstående kriterier, eventuellt skulle 

kunna delta i studien. De fyra lärarna som visade intresse för att delta i studien kontaktades 

med mer information om hur självrapporter och intervjuer planerades att genomföras.   

För att säkra de medverkande lärarnas anonymitet kommer de i denna studie benämnas som 

”Lärare 1”, ”Lärare 2”, ”Lärare 3” och ”Lärare 4”.  

7.4 Genomförande  

Självrapporterna, som bestod av 3 frågor och 8 påståenden (se Bilaga 2), skickades ut till de 

deltagande lärarna. Dessa fylldes enskilt i av lärarna, utan förbestämd tidpunkt. När 

självrapporterna återfåtts förbereddes intervjufrågor (se Bilaga 3) utifrån självrapporternas 

svar.  

Alla intervjuer utformades med samma struktur, dock med skillnader i några av frågorna som 

ställdes, utrymme för följdfrågor och dialog planerades in i de 30 minuter som intervjuerna 

förväntades ta. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att sedan transkriberas till 

textform. De transkriberade intervjuerna blev sedan underlag för studiens resultat samt analys 

och diskussion.   

7.5 Etiska ställningstaganden  

Etiska ställningstaganden som är relevanta för denna studie är vad Kihlström (2007, s. 49) 

skriver om förförståelse och hur det påverkar den som genomför en studie. Att vara medveten 

om sina kunskaper i ämnet studien behandlar blir då viktigt för att förstå hur kunskapen 

påverkar studien, exempelvis kan värderingar och intresse ha stor betydelse inför 

analysprocessen (Ibid). Larsen (2009, s. 15) menar att det är av stor vikt hur studien strävar 

mot ett objektivt synsätt, total objektivitet är dock ouppnåeligt.  
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7.6 Validitet och reliabilitet  

För att en studie ska anses giltig krävs hög validitet, vilket menas att studien verkligen 

undersöker vad som angivits i syftet (Kihlström, 2007, s. 231). Det blir därför viktigt med 

tydlighet i både intervjufrågor samt i angivna instruktioner inför självrapporterna. För att 

säkerställa denna studies validitet kommer därför alla frågor till både intervjuer och 

självrapporter vara baserade ur studiens syfte och frågeställningar. Detta för att all insamlade 

data ska bli så relevant som möjligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar.   

Studiens reliabilitet är också en viktig aspekt, då det handlar om studiens tillförlitlighet 

(Kihlström, 2007, s. 231). För att denna studie ska ha hög reliabilitet används både 

självrapporter och intervjuer. Kihlström (2007, s. 231) menar att flera metoder kan höja en 

studies reliabilitet då kombinationen av metoderna eventuellt kan ge ett trovärdigare och mer 

korrekt resultat. Om en studie har hög reliabilitet möjliggörs det att studiens validitet blir god 

(Eliasson, 2013, s. 16). Det tolkade resultatet som framkommer ur en kvalitativ studie blir då 

pålitliga, vilket innebär att resultatet skulle tolkas på samma sätt även om studien 

genomfördes av någon annat (Eliasson, 2013, s. 15). Detta kan stärkas genom att exempelvis 

spela in de intervjuer som genomförs, då det förenklar att gå tillbaka och lyssna igen samt 

minskar risken att antingen anteckna fel vid själva intervjun eller glömma viktiga ord och 

meningar för intervjuns sammanhang.   

  

8 Resultat  
I följande avsnitt presenteras resultatet som framkommit av de självrapporter och intervjuer de 

fyra lärarna genomfört och deltagit i. Resultatet presenteras genom fyra underrubriker, med 

syfte att tydliggöra lärarnas syn på hållbar utveckling som begrepp samt förtydliga resultatet 

utifrån studiens frågeställningar. Resultatet presenteras genom sammanfattningar av vardera 

lärares svar för att sedan sammanfattas i en mer generell uppfattning.   

8.1.Hållbar utveckling som begrepp   
Genom att definiera begreppet hållbar utveckling kan förståelsen för resultatet i denna studie 

förenklas. Därför var definition av begreppet hållbar utveckling samt dess koppling till matens 

produktion och konsumtion i fokus under de första frågorna i både självrapporterna samt 

intervjuerna. Med anledning av den breda beskrivningen av begreppet hållbar utveckling, 

vilken finns att läsa om bland annat i en av statens offentliga utredningar (SOU, 2004:104, s. 

12), finns det relevans att se till lärarnas uppfattning av begreppet i stort. Detta för att få 

förståelse för vilken grund de senare svaren baseras på. Beskrivningen av hållbar utveckling 

utifrån exempelvis statens offentliga utredningar, som presenterades i denna studies 

bakgrundsavsnitt, delar upp begreppet i tre delar. I denna studie fokuseras endast den 

ekologiska delen av hållbar utveckling i bakgrund, tidigare forskning samt frågor för 

självrapporter och intervjuer. Detta tydliggjordes för alla lärare i intervjuernas inledning.   

8.1.1 Lärares uppfattning av begreppet hållbar utveckling  

Lärare 1 beskriver i självrapporten, utifrån sin egen uppfattning av begreppet, hållbar 

utveckling på följande sätt: ”Att det vi gör och tänker på idag har betydelse för framtiden. Att 

hushålla med de resurser vi har.”  

I intervjun med Lärare 1 förstärktes förklaringen av begreppet genom lärarens 

förklaring av resursanvändning, paralleller till återanvändning togs och läraren 

förklarade vikten av att inte slänga, att återanvända och vara medveten hur man 
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handlar, exempelvis genom loppisar. Lärare 1 beskriver begreppet hållbar utveckling 

som svårdefinierat samt att begreppet är väldigt stort, innehållande många delar.   

Lärare 2 beskriver i självrapporten, utifrån sin egen uppfattning av begreppet, hållbar 

utveckling på följande sätt: ”Miljötänk, närproducerat, ekologiskt.”  

I intervjun utvecklas svaret genom att Lärare 2 beskriver att maten har stor inverkan 

på miljön och den hållbara utvecklingen, därmed blir det av stor vikt att maten som 

konsumeras bland annat är närproducerad. Precis som Lärare 1 beskriver Lärare 2 

begreppet ”hållbar utveckling” som svårdefinierat.  

Lärare 3 beskriver i självrapporten, utifrån sin egen uppfattning av begreppet, hållbar 

utveckling på följande sätt: ”Hållbar utveckling är vår enda chans till att våra framtida 

generationer ska kunna fortleva i en miljö som inte bara överlever utan också kan utvecklas 

vidare.”  

I intervjun beskriver Lärare 3 vidare hur begreppet upplevs som väldigt stort, och menar 

att ”allt vi lever och gör har med det att göra”.   

Lärare 4 beskriver i självrapporten, utifrån sin egen uppfattning av begreppet, hållbar 

utveckling på följande sätt: ”Hållbar utveckling anser jag är när utvecklingen går framåt med 

hänsyn till miljön och utan att skada djur och natur. Alla beslut och handlingar ska vara 

hållbara med tanke på kommande generationer. Redan i produktion av varor och tjänster ska 

miljötanken vara med i alla steg. Vi ska göra så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.”  

I intervjun pointerar Lärare 4 att begreppet hållbar utveckling är ett väldigt stort 

begrepp som inte kan beskrivas eller förklaras så enkelt som några få meningar, och 

menar att det kan vara svårt att definiera begreppet även om Lärare 4 menar sig ha en 

tydlig bild av sin egen uppfattning av hållbar utveckling.   

8.1.2 Lärares uppfattning av matens koppling till hållbar utveckling  

Lärare 1 beskriver i självrapporten, utifrån sin egen uppfattning, matens koppling till hållbar 

utveckling på följande sätt: ”Att maten är närproducerad och ekologisk. Att minska 

matsvinnet (som är enormt i vårt land).”   

I intervjun med Lärare 1 upptogs begreppet ekologiskt med koppling till kostnad och 

Lärare 1 menar då att ekologisk mat har med den ekologiska delen i hållbar utveckling 

att göra, men att det däremot ofta kan strida mot den ekonomiska delen i hållbar 

utveckling på så sätt att ekologisk mat kan vara dyrare i vissa sammanhang. Lärare 1 

ville även belysa matsvinnet som en viktig faktor för hållbar utveckling och menar att 

det är något som måste arbetas med både i hemmen och skolan.  

Lärare 2 beskriver i självrapporten, utifrån sin egen uppfattning, matens koppling till hållbar 

utveckling på följande sätt: ”Använda närproducerad mat samt ekologiskt, slänga mindre mat, 

minska köttkonsumtionen.”  

Lärare 2 beskriver i intervjun att den egna uppfattningen av kopplingen mellan mat 

och hållbar utveckling handlar mycket om matsvinn och minskad köttkonsumtion, då 

det varit på tal i nyheter och media.  

Lärare 3 beskriver i självrapporten, utifrån sin egen uppfattning av begreppet, matens 

koppling till hållbar utveckling på följande sätt:  
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Matens produktion och konsumtion är en viktig del i den ”hållbara utvecklingens många olika 

delar. Att maten produceras med så liten inverkan på miljön som möjligt och att djuren har ett 

drägligt liv är viktigt. Vårt sätt att konsumera och överkonsumera kräver eftertanke. Om vi 

själva ska vara ”hållbara” måste vi tänka oss för vad vi köper. Det vi efterfrågar, produceras 

också, både på gott och ont. När efterfrågan på ekologisk mat ökade så ökade också 

produktionen. Om det inte efterfrågades ”sockriga och söta” produkter, skulle det produceras 

mindre.   

Lärare 4 beskriver i självrapporten, utifrån sin egen uppfattning av begreppet, matens koppling till 

hållbar utveckling på följande sätt: ”Samma här, att vi ska göra så lite negativ miljöpåverkan som 

möjligt. Undvika miljögifter vid odling, tänk närodlat, minska matsvinnet, fler vegetariska 

alternativ.”  

I intervjun med Lärare 4 framkommer tankar om gifter i maten, övergång till mer 

vegetarisk kost och långa transporter av mat. Att transportera mat långa sträckor är 

något Lärare 4 anser vara ohållbart och därmed motsats till ”hållbar utveckling”.   

8.1.3 Sammanfattning  

3 av 4 lärare anser att begreppet hållbar utveckling är svårdefinierat, även om de enligt dem 

själva har en relativt klar bild av vad begreppet innebär.   

I de beskrivningar av lärarnas uppfattning av hållbar utveckling som begrepp nämner 3 av 4 

lärare framtiden, hur dagens resursanvändning inte ska ge negativ påverkan på framtida 

generationer. 3 av 4 lärare tar även upp miljön eller klimatet som en viktig faktor i hur de ser 

på hållbar utveckling.   

Några begrepp som sticker ut hos lärarna:  

Lärare 1 tar upp återanvändning som en viktig punkt i sin syn på hållbar utveckling. Lärare 2 

upplever att maten är den mest centrala delen i hållbar utveckling. Lärare 4 nämner djurens 

importens i en hållbar utveckling.  

I lärarnas beskrivning av deras egen uppfattning av hur produktion och konsumtion av mat 

kan kopplas till hållbar utveckling nämnde alla 4 lärarna närproduktion och ekologisk mat 

som produceras eller odlas utan miljögifter med negativ inverkan på klimatet. 3 av 4 lärare 

nämnde matsvinn i sin beskrivning och 2 av 4 tog upp minskad köttkonsumtion.   

8.2 Kunskaper inom hållbar utveckling  
Hur lärare upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling, kopplat till 

skolmaten, utifrån sina egna kunskaper i ämnet, är en av studiens frågeställningar. Med 

anledning av detta fokuserades en del av intervjuerna till att lärarna fick beskriva sin kunskap.  

I självrapporten fick lärarna även beskriva var de fått sin kunskap om hållbar utveckling.   

8.2.1 Lärares uppfattning av deras egna kunskaper inom hållbar utveckling  

I självrapporterna fick lärarna svara på om de upplever deras egna kunskaper inom hållbar 

utveckling, och hållbar utveckling kopplat till mat, som tillräckliga för att undervisa inom 

ämnet. Svarsalternativen var ”ja”, ”delvis”, ”nej” samt ”vet ej”. Lärarna svarade följande: 
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Jag anser att jag har tillräckligt med kunskap 

inom ämnet hållbar utveckling för att kunna 

undervisa inom det.  

Jag anser att jag har tillräckligt med kunskap om 

hur mat (konsumtion och produktion) är 

kopplat till hållbar utveckling för att kunna 

undervisa inom det.    

Lärare 1   Lärare 2  Lärare 3  Lärare 4  Lärare 1  Lärare 2  Lärare 3  Lärare 4  

Delvis  Delvis  Delvis  Ja  Ja  Ja  Delvis  Ja  

  

Lärare 1 upplever sin kunskap inom hållbar utveckling som något i ständig utveckling, där 

samhällsdebatten och media har stor inverkan i vilken kunskap som upptas. Lärare 1 nämner 

sin kunskap om hur plast påverkar haven, individens egna ansvar och matens ursprung 

(ekologiskt och närproducerat). Lärare 1 beskriver sin kunskap om matens påverkan på miljön 

som något som grundat sig i eget intresse för mat och beskriver även hur ”det känns bra” att 

handla ekologisk och närproducerad mat.   

Lärare 1 anser sin egen kunskap, om hållbar utveckling, vara ”delvis tillräcklig för att kunna 

undervisa inom ämnet” enligt självrapporten. I intervjun utvecklar Lärare 1 svaret följande:  

[…] Skulle jag göra en planering för det så skulle jag samla på mig en mer fakta, en mer kunskap. Jag 

skulle vilja ha mer kött på benen. […] Om jag skulle jobba med det bara specifikt som ett ämne, annars 

tycker jag att det är något man ska införliva hela tiden i barnens tänkande. […]  

Lärare 2 menar att den egna kunskapen som Lärare 2 har, inom hållbar utveckling, och 

ständigt utvecklar till största del handlar om hur och vad kött kontra vegetarisk kost påverkar 

klimatet, samt matsvinnets negativa påverkan på klimatet. Lärare 2 beskriver sina kunskaper 

inom hållbar utveckling i sort som bristande och delvis otillräckliga på grund av en egen 

osäkerhet, dock beskrivs en större säkerhet inom matens koppling till hållbar utveckling.    

Lärare 3 beskriver sin kunskap som delvis bristande, på grund av saknad i ämneskunskap. 

Lärare 3 saknar behörighet för att undervisa i NO och menar att det kan vara en anledning till 

osäkerheten inom ämnet hållbar utveckling.   

Lärare 4 upplever sin egen kunskap inom hållbar utveckling som relativt stark, och menar att 

mycket kommer från eget intresse, men även från kurser och utbildningar via jobbet. Med 

grund i de kunskaper Lärare 4 beskriver menar Lärare 4 att dessa kunskaper ger möjlighet för 

bra undervisning inom hållbar utveckling.  

8.2.2 Lärares uppfattning av var de hämtat samt utvecklat sin kunskap inom hållbar 

utveckling  

Lärare 1, 2 och 3 beskriver i självrapporten att den kunskap de själva anser sig ha till stor del 

kommer från eget intresse och media. Även Lärare 4 tar upp media som en viktig 

kunskapskälla men tillägger även kurser genom arbetsplatsen samt medlemskap i en förening 

med inriktning på djur och natur som en källa till sin kunskap.  

  

8.2.3 Sammanfattning  

1 av 4 lärare anser sig ha tillräckligt med kunskap inom hållbar utveckling för att kunna 

undervisa inom ämnet, medan 3 av 4 lärare anser sig ha tillräckligt med kunskap om ämnet 

när matens koppling är i fokus.   
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8.3 Skolans resurser för arbete med hållbar utveckling  
Hur lärare upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling, kopplat till 

skolmaten, utifrån skolans resurser, är en av studiens frågeställningar. Med anledning av detta 

fokuserades en del av intervjuerna till att lärarna fick beskriva sin kunskap.  

8.3.1 Lärares uppfattning av hur deras arbetsplats arbetar med hållbar utveckling  

I självrapporterna fick lärarna svara på om de upplever att deras skola arbetar aktivt med 

hållbar utveckling. Svarsalternativen var ”ja”, ”delvis”, ”nej” samt ”vet ej”. Lärarna svarade 

följande:  

Jag anser att min arbetsplats aktivt arbetar med 
hållbar utveckling  

  

Jag anser att min arbetsplats aktivt arbetar med 

hållbar utveckling, kopplat till skolmaten.  

Lärare 1   Lärare 2  Lärare 3  Lärare 4  Lärare 1  Lärare 2  Lärare 3  Lärare 4  

Ja  Ja  Delvis  Delvis  Ja  Vet ej  Ja  Ja  

  

När Lärare 1 beskriver matens koppling till hållbar utveckling tas matsvinn upp som något 

Lärare 1 anser vara ett stort problem, vilket är något de aktivt arbetar med i skolan genom 

bland annat klassrumsdiskussioner. Skolan har även infört att de väger den mat som slängs, 

för att göra eleverna uppmärksamma på mängden matsvinn och därmed minska matsvinnet. 

Lärare 1 beskriver att eleverna har blivit både intresserade och medvetna gällande hur mycket 

mat de slänger. Däremot framkommer det att Lärare 1 inte känner sig delaktig i skolans arbete 

med hållbar utveckling kopplat till skolmaten, då det sköts av skolköket, dock är det inget som 

Lärare 1 önskar vara delaktig i.  

Lärare 2 kan inte uttala sig om hur skolan arbetar med hållbar utveckling och beskriver sig 

själv som ”för ny” på arbetsplatsen för att ha uppmärksammat eller deltagit i något särskilt 

arbete gällande ämnet.   

Lärare 3 berättar i intervjun om skolans arbete med hållbar utveckling och beskriver, precis 

som Lärare 1, arbetet kring matsvinn. Lärare 3 känner sig delaktig i arbetet med hållbar 

utveckling på skolan och beskriver hur vikten av bra kost står med i skolans värdegrund, som 

en del av skolans miljöarbete, vilket ska vara underlag för allt arbete som sker på skolan. 

Lärare 3 berättar även om att eleverna får betygsätta den mat som serveras på skolan, med 

syfte att få förståelse för elevernas åsikter gällande skolmaten och sedan bli en del av arbetet 

med minskat matsvinn. Vegetarisk mat tas även upp under intervjun med Lärare 3, som 

beskriver hur skolan på senare tid infört vegetarisk mat som ett alternativ för eleverna att testa 

vid lunchen.   

Lärare 4 upplever att skolan arbetar relativt bra med hållbar utveckling, och hur maten 

kopplas till hållbar utveckling, men påpekar att det finns stor möjlighet till förbättring. Lärare 

4 beskriver sin möjlighet att undervisa inom hållbar utveckling utifrån skolans resurser 

följande: ” […] Ska jag undervisa om det får jag nog mer tänka till själv. […] Man kanske 

letar efter filmer eller texter. Det kommer ju in lite i de läroböcker vi har idag.”  

Som exempel av skolans arbete med hållbar utveckling berättar Lärare 4 att skolan har tagit 

fram vegetarisk mat som smakprov för eleverna att testa på. Detta med syfte att eleverna 

eventuellt kan få upp ögonen för vegetarisk mat, som en del av skolans arbete med hållbar 

utveckling.   



18  

  

8.3.2 Lärares uppfattning av hur deras arbetsplats ger dem möjlighet att utveckla sina kunskaper 

inom hållbar utveckling  

I självrapporterna fick lärarna svara på om de anser att skolan ger dem möjlighet att utveckla 

sina kunskaper inom hållbar utveckling. Svarsalternativen var ”ja”, ”delvis”, ”nej” samt ”vet 

ej”. Lärarna svarade följande:  

 

Jag anser att min arbetsplats ger mig möjlighet att utveckla mina kunskaper inom ämnet hållbar 

utveckling.  

Lärare 1   Lärare 2   Lärare 3  Lärare 4  

Delvis  Vet ej  Delvis  Delvis  

  

Lärare 1 menar att stor del av kunskapsutvecklingen inom hållbar utveckling ligger på det 

egna ansvaret och menar att många delar inom hållbar utveckling kommer naturligt, däremot 

är det inget som aktivt diskuteras på skolan som skulle leda till någon specifik 

kunskapsutveckling.  

Som tidigare så anser sig Lärare 2 inte kunna svara på hur arbetsplatsens ger en möjligheter att 

utveckla ens kunskaper inom hållbar utveckling, detta på grund av för kort tid på 

arbetsplatsen.  

Lärare 3 anser inte att skolan ger möjlighet för någon särskild utveckling inom hållbar 

utveckling.  

Lärare 4 beskriver möjligheten att utveckla sina egna kunskaper inom hållbar utveckling via 

skolan som en möjlighet vid särskild efterfrågan. Lärare 4 menar att om lärare ber om att få gå 

någon särskild kurs, eller anser sig inte ha tillräckliga kunskaper, så finns det troligen 

möjlighet att få delta i kurser.  

  

8.3.3 Sammanfattning  

2 av 4 lärare anser att arbetsplatsen arbetar aktivt med hållbar utveckling, medan 3 av 4 lärare 

anser att arbetsplatsen arbetar aktivt med hållbar utveckling kopplat till skolmaten. 3 av 4 

lärare anser att arbetsplatsen delvis ger dem möjlighet att utveckla sina kunskaper inom 

hållbar utveckling.   

8.4 Styrdokumentens riktlinjer för hållbar utveckling  
Hur lärare upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling, kopplat till 

skolmaten, utifrån styrdokumentens riktlinjer, är en av studiens frågeställningar. Med 

anledning av detta fokuserades en del av intervjuerna till att lärarna fick beskriva hur de 

upplever styrdokumentens tydlighet.   

8.4.1 Lärares uppfattning av styrdokumentens tydlighet gällande arbete med hållbar 

utveckling  

I självrapporterna fick lärarna svara på om de upplever styrdokumentens riktlinjer som 

tillräckligt tydliga. Svarsalternativen var ”ja”, ”delvis”, ”nej” samt ”vet ej”. Lärarna svarade 

följande:  
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Jag anser att styrdokumentens riktlinjer, gällande undervisning i hållbar utveckling, är tydliga på så 

sätt att jag vet vad min undervisning förväntas innehålla.  

Lärare 1   Lärare 2   Lärare 3  Lärare 4  

Delvis  Vet ej  Nej  Delvis  

  

I intervjun med Lärare 1 framkommer det att styrdokumentens riktlinjer inom hållbar 

utveckling upplevs som ”luddiga” på så sätt att det kan vara svårt att veta vad som bör ligga i 

fokus. Lärare 1 beskriver hur hållbar utveckling ska vara något som ingår i alla ämnen och 

inte något som endast tas upp vid särskilda tillfällen eller utvalda lektioner, utan istället ett 

övergripande arbete, vilket Lärare 1 anser sig ha lyckats med.  

Lärare 2 upplever sig själv inte tillräckligt påläst för att kunna svara på hur styrdokumentens 

riktlinjer inom arbete med hållbar utveckling ser ut.  

Lärare 3 beskriver styrdokumenten som otydliga och upplever att riktlinjerna inte är 

tillräckligt tydliga för att ge klarhet i vad undervisningen inom hållbar utveckling förväntas 

innehålla.   

Lärare 4 upplever delvis att styrdokumenten ger tydliga riktlinjer för arbete med hållbar 

utveckling.   

9 . Diskussion   
  

Följande diskussion inleds med en metoddiskussion där val av metod diskuteras, sedan följer 

resultatdiskussionen där studiens resultat diskuteras mot bakgrund och tidigare forskning.   

9.1 Metoddiskussion  

  
För att uppnå studiens syfte, med utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet, valdes en 

kvalitativ forskningsmetod. Detta med anledning av att kvalitativa forskningsmetoder ofta 

används för att tolka och förstå upplevelser, erfarenheter eller fenomen (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström 2013, s. 125). En kombination av självrapporter och intervjuer 

valdes som metod för denna studie, baserat på vad Szklarski (2015 s. 136) skriver om 

fenomenologi samt vanligt förekommande forskningsmetoder för just det perspektivet. 

Användningen av både självrapporter och kvalitativa intervjuer är fördelaktigt när en studie 

syftar att förstå någons upplevelse av ett särskilt fenomen (ibid). Det som enligt Davidsson 

(2007, s. 78) beskrivs som fördelaktigt med självrapporter är tidsaspekten, då de deltagande 

får tid för reflektion, vilket blir till underlag för efterföljande intervju.   

De efterföljande intervjuerna utgick från de självrapporter som lärarna tidigare besvarat. 

Intervjuerna syftar då till att bli en fördjupning i ämnet självrapporten behandlat och bli en 

förlängd dialog, som självrapporterna i sig saknar (Szklarski, 2015, s. 136). Det möjliggör 

följdfrågor och en mer flytande dialog för eventuellt mer utförliga svar (Davidsson, 2007, s. 

71).   

För denna studie valdes halvstrukturerade intervjuer, med förbestämda frågor och utrymme 

för följdfrågor. Frågorna baserades på de frågor lärarna tidigare svarat på i självrapporten. 
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Lärarna fick möjlighet att utveckla sina svar från självrapporten samt förtydliga eller 

omformulera de svar som uppfattades svårtolkade.   

Lärarnas svar varierade och beroende på hur lärarna upplevde sina egna kunskaper inom 

ämnet hållbar utveckling. För de lärare som upplevde saknad av kunskap inom ämnet blev en 

fördjupning av frågorna i intervjun inte möjlig, eventuellt på grund av de valda frågorna, 

vilket skulle setts över och eventuellt förbättrats om fler intervjuer hade gjorts.   

Kombinationen mellan självrapporter och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer var lämplig 

som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar, då exempelvis en kvantitativ 

metod, så som en enkätstudie, hade försvårat förståelsen av lärarnas upplevelser. Något som 

skulle genomförts annorlunda vid en senare studie är antalet lärare samt längden på 

intervjuerna. Önskvärt hade varit att fler lärare tackat ja till att delta i studien samt om tids 

fanns för längre intervjuer, eller ett flertal korta intervjuer. Detta för att få ett rikare material 

för analys och diskussion.   

9.2 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen inleds med en diskussion om lärarnas uppfattning av begreppet hållbar 

utveckling för att sedan diskutera studiens frågeställningar mot lärarnas självrapport- och 

intervjusvar samt bakgrund och tidigare forskning.   

9.2.1 Hållbar utveckling som begrepp   

De lärare som deltog i denna studie blev ombedda att beskriva hur de definierar begreppet 

hållbar utveckling. 3 av 4 lärare upplevde begreppet som svårdefinierat, antingen för att det 

kändes stort, innehållande många delar, eller för att de ansåg sig sakna kunskap inom ämnet. 

Hållbar utveckling kan upplevas som ett stort och svårdefinierat begrepp då det kan beskrivas 

med tre olika delar. De tre delarna innefattar ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv 

(SOU, 2004:104, s. 12). 4 av 4 lärare tog, i självrapporterna eller intervjuerna, upp det 

ekologiska perspektivet på något vis, genom att beskriva återanvändning, resursförbrukning, 

ekologisk mat, djur och natur, vegetarisk kost etc. Då lärarna blivit informerade om studiens 

inriktning, hållbar utveckling kopplat till mat, finns det anledning att se hur de blivit riktade i 

deras beskrivning av begreppet i sin helhet. Hur mat, produktion och konsumtion, är kopplat 

till hållbar utveckling, beskrivs enligt FN:s globala miljömål främst utifrån mål 12 och 13. 

Genom att gå igenom de punkter som tas upp för dessa mål, beskrivs bland annat minskad 

köttkonsumtion och minskat matsvinn som viktiga faktorer för klimatet (UNDP, 2015). I 

lärarnas beskrivning av hur de uppfattar matens koppling till hållbar utveckling beskrev 3 av 4 

lärare matsvinn som en viktig faktor, 2 av 4 nämnde minskad köttkonsumtion. Något de alla 

beskrev var närproduktion och ekologisk mat. I självrapporterna svarade 2 av 4 lärare att de 

inte anser sig själva ha tillräckliga kunskaper om FN:s globala miljömål för att kunna 

undervisa inom dem, resterande 2 svarade att de ansågs sig ha delvis tillräckliga kunskaper. 

Lärarna anser sig inte ha tillräckliga kunskaper om FN:s globala miljömål, även när de 

beskriver målen i deras definition av hållbar utveckling. Detta kan vara en följd av att 

begreppet upplevs som stort och svårdefinierat och att lärarna därför inte värderar sina 

kunskaper som tillräckliga.   

9.2.2 Lärares upplevelser av deras egna kunskaper   

Som beskrivet ovan indikerade lärarnas beskrivning av begreppet hållbar utveckling att 

lärarnas uppfattning av begreppet var begränsat, åtminstone fokuserat, till det ekologiska 

perspektivet. Enligt en studie av Borg (2011, s. 32–34) framfördes uppfattningen att lärarna i 
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studien upplevde osäkerhet specifikt för det ekologiska perspektivet inom hållbar utveckling. 

Detta beskrevs som en följd av kunskapsbrist inom området.   

För denna studie så framkommer snarare att lärarnas kunskap inom hållbar utveckling upplevs 

som starkast inom det ekologiska perspektivet, enligt deras egna beskrivningar i självrapporter 

och intervjuer. 3 av 4 lärare upplevde sin egen kunskap inom hållbar utveckling som delvis 

tillräcklig för att kunna undervisa inom det medan 3 av 4 lärare upplevde sin kunskap inom 

matens koppling till hållbar utveckling vara tillräcklig för att undervisa inom det. I lärarnas 

beskrivning av deras kunskaper framkommer en gemensam källa för inhämtning och 

utveckling av kunskap. Alla 4 lärare beskriver på något sätt media och den offentliga 

samhällsdebatten när de ombads beskriva var deras kunskaper kommer ifrån. Skillnaden i 

resultaten från Borgs studie kan således vara en skillnad i samhällsdebatten kring hållbar 

utveckling, då studien genomfördes 2011 kan en förändring i media skett som blivit mer 

inriktad åt de ekologiska inom hållbar utveckling, så som matsvinn och vegetarisk kost.   

9.2.3 Lärares upplevelser av skolans resurser  

Kunskapsspridning gällande hållbar utveckling kopplat till matkonsumtion är något 

jordbruksverket tar upp i en av sina rapporter med fokus på matsvinn och dess negativa 

påverkan på klimatet. Jordbruksverket (2013:1, s. 26) menar då att offentlig verksamhet har 

en stor betydelse för denna kunskapsspridning men även för matsvinnet i sig. Att arbeta med 

matsvinn är något som kan ingå i certifieringen för grön flagg, vilket är något både Lärare 1 

och 3 tar upp under deras intervjuer. 3 av 4 lärare anser att skolan arbetar med hållbar 

utveckling kopplat till skolmaten, medan Lärare 2 inte anser sig kunna svara på frågan. De tar 

upp exempel som att väga matsvinnet och låta eleverna rösta på vilka maträtter de tycker om, 

öka den vegetariska kosten.  

I Borgs studie (2011, s. 37) framkommer det att lärarna i studien ansåg det vara svårt att 

implementera hållbar utveckling (särskilt ur ett ekologiskt perspektiv) i sin undervisning, 

vilket Borg menar dels beror på saknad av kunskap inom ämnet, därav finns behov av 

fortbildning för  

att  stärka  lärares  kunskaper  inom  hållbar  utveckling.   

En starkare säkerhet för det ekologiska perspektivet samt upplevelsen av att arbetet 

implementeras på många sätt beskrivs av flera av lärarna, då med särskilt fokus på mat. 

Eventuellt kommer denna skillnad, som tidigare nämnts, från att skolan är certifierad med 

grön flagg. Precis som Borg (2011, s. 37) så lyfts fortbildning för pedagoger, i syfte att stärka 

arbetet med hållbar utveckling, i en rapport från SOU (SOU, 2004:104, s. 17). Gällande om 

lärarna upplever sig ges möjlighet att utveckla sina kunskaper inom hållbar utveckling via sin 

arbetsplats, exempelvis genom fortbildning, svarar 3 av 4 lärare ”delvis” medan en svarar ”vet 

ej”. Anledningen till detta, verkar enligt lärarnas beskrivningar, bero på att de upplever 

kunskapsutveckling ligga i deras egna ansvar.   

9.2.4 Lärares upplevelser av styrdokumentens riktlinjer  

Ingen av de 4 lärarna ansåg att styrdokumenten gav tillräckligt tydliga riktlinjer, vilket kan 

vara en konsekvens av att begreppet hållbar utveckling i sig upplevs som svårdefinierat. 

Persson och Persson (2015, s. 192) menar att hållbar utveckling ska vara något som 

genomsyrar all undervisning och inte bara ses som ett separat ämne. Detta är något flera av 

lärarna tar upp under intervjuerna.   
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10. Sammanfattning  
  

I studien framkommer det att lärarna upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar 

utveckling, kopplat till skolmaten, utifrån sina egna kunskaper som starkare än 

förutsättningarna att arbeta med hållbar utveckling som övergripande ämne. Lärarna upplevde 

sina kunskaper inom hållbar utveckling kopplat till mat som relativt starka, med särskilt fokus 

på matsvinn. Upplevelserna av lärarnas förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling, 

kopplat till skolmaten, utifrån skolans resurser beskrivs som limiterade. Lärarna beskriver sina 

upplevelser av arbetet som ett eget ansvar där deras egna kunskaper är det som skapar 

förutsättningar för undervisning. Styrdokumenten upplevs som otydliga och svårtolkade, 

vilket inte förbättrar lärarnas förutsättningar att undervisa inom ämnet.   
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Bilaga 1 

  

En studie om hållbar utveckling och skolmat  

  
Du tillfrågas här om du vill delta i studien.  

Som lärarstuderande utför jag under höstterminen 2018 ett examensarbete om lärares syn på 

undervisning i hållbar utveckling kopplat till skolmat. Studien utgår ifrån skolans 

styrdokument samt FN:s globala miljömål. Studien syftar till att få kännedom om hur lärare 

upplever sina förutsättningar att undervisa inom ämnet hållbar utveckling, med särskild 

koppling till skolmaten.   

Studien genomförs genom självrapporter, där lärare skriftligt svarar på frågor, vilket 

uppskattningsvis kräver omkring 15 minuter. Sedan tillfrågas dessa lärare att delta i en mer 

djupgående intervju. Intervjuerna förväntas pågå mellan 20–30 minuter. Intervjuerna spelas in 

och kommer sedan transkriberas till skriftligt format. Endast jag som student har tillgång till 

inspelningarna, all privat information kommer hållas anonymt. Det insamlade materialet 

används endast till studiens syfte. Vid examensarbetes slut raderas allt inspelat material. 

Examensarbetet redovisas skriftligt vid Högskolan Dalarna och kommer finnas tillgängligt för 

allmänheten att ta del av.   

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 

motivering.    

  

  

Kontakt  

  

Student         Handledare     

Linnea Gåsberg      Marit Nybelius  

E-post: v15lgasb@du.se      E-post: mny@du.se  

Tel: 070-620 06 61        

        

    

Bilaga 2 

Självrapport   
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Bilaga 3 
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Frågor, att utgå ifrån, till intervjuerna  

  

1. *Sammanfatta lärarens svar från fråga 1 i självrapporten*  Har 

jag uppfattat detta rätt? Finns det något du vill tillägga eller 

utveckla?  
  

2. Anser du att begreppet ”hållbar utveckling” är svårdefinierat? 

Varför/Varför inte?  
  
  

3. *Sammanfatta lärarens svar från fråga 2 i självrapporten*  Har 

jag uppfattat detta rätt? Finns det något du vill tillägga eller 

utveckla?   

  

4. *Sammanfatta lärarens svar från fråga 3 i självrapporten*  Har 

jag uppfattat detta rätt? Finns det något du vill tillägga eller 

utveckla?  

Kan du beskriva den kunskap du har fått från källan (som 

beskrivits ovan)?  
  

5. Frågor till Lärare 1 och 2:  

Enligt självrapporten som du fyllde i så anser du att du själv 

delvis har tillräckligt med kunskap inom ämnet hållbar 

utveckling. Varför tror du att du inte upplever din kunskap som 

tillräcklig?   

Du anser däremot att du har tillräckligt med kunskap om hur 

mat kopplas till hållbar utveckling, hur tror du att det kommer 

sig?  
  
Fråga till Lärare 3:  

Enligt självrapporten som du fyllde i så anser du att du själv 

delvis har tillräckligt med kunskap inom ämnet hållbar 
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utveckling. Varför tror du att du inte upplever din kunskap som 

tillräcklig?  

Fråga till Lärare 4:  

Du har svarat att du anser dig ha tillräckligt med kunskap om 

hållbar utveckling för att kunna undervisa i ämnet, vad tror du 

att det beror på?  
  

6. Kan du beskriva hur din arbetsplats ger dig möjlighet att 

utveckla dina kunskaper inom hållbar utveckling?  
  

7. Hur upplever du styrdokumentets riktlinjer för arbete med 

hållbar utveckling?  
  

8. Hur upplever du att din arbetsplats arbetar med hållbar 

utveckling?  

Känner du dig delaktig i arbetet?  
  

9. Hur upplever du att din arbetsplats arbetar med hållbar 

utveckling kopplat till skolmaten?  

Känner du dig delaktig i arbetet?  


