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Abstrakt 
 

I denna empiriska studie behandlas miljöundervisningen för en hållbar utveckling, 

utifrån fritidspedagogers och fritidshemmets perspektiv. Syftet med studien var att 

undersöka fritidshemmets syn på begreppet hållbar utveckling och lyfta fram hur 

fritidspersonalen arbetar med hållbar utveckling. En kvalitativ intervjustudie låg till 

grund för data insmlingen och resultatet visar att fritidspedagogerna i sin 

miljöundervisning främst ser begreppet som naturvetenskpligt där de i praktiken 

arbetade med källsortering och återvinning. En viktig del i fritidspedagogernas 

arbetssätt var att arbeta utifrån ett socialt perspektiv, där undervisning skedde i 

diskussion och dialog med eleverna.  

 

Nyckelord 
 

Hållbar utveckling, Miljöundervisning, Fritidshem, Fritidspedagog  

 

Tack 
 

Vi vill tacka våra föräldrar och nära anhöriga som har ställt upp och stöttat oss under 

utbildningens gång. Vi vill även tacka de fritidspedagoger som har tagit sig tiden och 

gjort detta arbete möjlig. Vi hoppas att chokladen smakade gott till kaffet.  
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1 Inledning 
 

Vi är två studenter som håller på att avsluta vår grundutbildning till lärare med 

inriktning mot fritidshem. Anledning till att vi som studenter på lärarprogrammet har 

valt att skriva vårt självständiga arbete om miljöundervisning för hållbar utveckling på 

fritidshemmet grundar sig i ett intresse som växte fram under utbildningens gång. 

Undervisning i hållbar utveckling ingick som en obligatorisk kurs i lärarprogrammet på 

Linnéuniversitet. Under denna kurs fick vi ta del av hur begreppet hållbar utveckling 

utvecklats.     

 

Begreppet hållbar utveckling lanserades av förre detta norska statsministern Gro Harlem 

Brundtland som år 1987 presenterade en rapport om den globala miljöutvecklingen. I 

denna rapport beskrevs hållbar utveckling på följande sätt ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov” (World Commission on Environment and Development, 

1988:57). 

 

Då vi båda tycker om och är vana att vistas i naturen samt har en positiv bild av 

friluftsliv, vill vi vara rädda om den miljö vi lever i för att nästkommande generationer 

också ska få njuta av att vistas ute i naturen. Vi anser att det är lika viktigt att tänka på 

vilket förhållningssätt människan har gentemot natur och miljö både på ett lokalt och 

globalt perspektiv.  

 

Inger Björneloo skriver i sin avhandling Innebörden av hållbarutveckling (2007) om 

hållbar utveckling i undervisningen. Avhandlingen omfattar till viss del hur pedagogen 

kan arbeta för att skapa livsstilar som värnar om natur och miljö. Inger Björneloo tar 

bland annat upp att undervisningen för en hållbar utveckling ska utgå ifrån att befästa 

moral och etik kring hållbar utveckling genom att undervisningen bedrivs genom 

engagemang och deltagande hos eleverna.  

 

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

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

globala miljöfrågor. (Skolverket, 2011:9 ) 
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I kapitlet skolans värdegrund i lgr11 står det att eleverna ska ges kunskaper och lärande 

i hållbar utveckling. Eleverna ska i undervisningen få en förståelse för hur deras sätt att 

leva påverkar den hållbara utvecklingen både nu och i framtiden (Skolverket, 2011). Vi 

vill därmed i vårt arbete lyfta hur man inom fritidshemmet som verksamhet kopplat till 

skolundervisning arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling, för att barn ska bli 

mer medvetna och få en förståelse om hur människors agerande påverkar miljön. 

Samtidigt har vi som pedagoger en förhoppning om att den undervisning vi bedriver på 

fritidshemmet resulterar i att barnen för sina kunskaper och värderingar kring hållbar 

utveckling vidare till sina föräldrar och vuxna i barnens närhet. 
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2 Syfte 
 

Vårt syfte är att lyfta fram hur fritidspersonalen arbetar med hållbar utveckling inom 

fritidshemmet och på skolan. Vi vill även undersöka vad personalen på fritidshemmet 

har för grundsyn på begreppet hållbar utveckling.  

 

2.1 Frågeställning 
 

 Var lägger fritidspedagogen tyngdpunkten vid arbetet kring hållbar utveckling i 

den vardagliga verksamheten? 

 Hur arbetar fritidspedagogen med hållbar utveckling i skola/fritidshem?     

 Hur tolkar fritidspedagogen begreppet hållbar utveckling?  
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3 Bakgrund 
 

I bakgrundsavsnittet behandlas hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv, hur 

begreppet har växt fram samt vilka olika vinklar begreppet kan ta sig i uttryck. Under 

rubriken ”hållbar utveckling i styrdokumenten” beskrivs hur hållbar utveckling tas upp i 

styrdokumenten. Fritidshemmets utveckling och fitidspedagogens roll ur ett historisk 

perspektiv kommer att behandlas under rubriken ”fritidspedagogen och fritidshemmet”. 

 

3.1 Hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv 
 

Under 1960–70-talet började miljödebatten ta fart.  Främst var detta kopplat till synligt 

negativa effekter av människan påverkan på miljön. År 1962 gavs boken ”Tyst vår” ut 

där de negativa effekterna av bekämpningsmedlet DDT beskrevs. Bekämpningsmedlet 

var menat för skadedjursbekämpning men visade sig även påverka fåglar längre upp i 

näringskedjan. Substansen DDT hade negativ effekt på fåglarnas äggskal som blev 

sköra och gick sönder. Bokens genomslagskraft var stor och det väcktes misstro mot 

bland annat det kemiföretag som hade tillverkat bekämpningsmedlet. Boken brukar 

beskrivas som starten för den globala miljörörelsen (Björneloo, 2008).  

 

Under 1960-talet började även världssamfundet uppmärksamma människors negativa 

påverkan på miljön i form av föroreningar av vatten, luft och jord (FN-förbundet, 2012). 

Och i Sverige togs initiativet till den första internationella miljökonferensen i FN:s regi-

The UN conference on the Human Environment. Under konferensen kom FN-förbundet 

fram till att det är av lika stor vikt att värna om miljön, som att arbeta för fred på jorden. 

Det bestämdes att ett permanent organ för miljöfrågor skulle inrättas av FN. Detta i sin 

tur ledde till att miljöprogrammet United Nations Envionment Programme (Unep) med 

huvudsäten i Kenya och Nairobi som inrättades av generalförsamlingen. Unep inrättade 

i sin tur ett flertal betydelsefulla internationella miljökonventioner för att till exempel 

värna om den biologiska mångfalden och minska utsläppen av miljöfarliga ämnen(FN-

förbundet, 2012). Stockholmskonferensen 1972 banade väg för ett fortsatt arbete med 

miljöfrågor ur ett globalt perspektiv (Björneloo, 2007).  

                                              

Begreppet hållbar utveckling har sin bakgrund från den amerikanska författaren och 

miljövetaren Lester Brown som myntade begreppet år 1981. Begreppet hållbar 

utveckling kom sedan att få ett större genomslag i den FN-rapport som kom att kallas 
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för Brundtlands-rapporten (FN-förbundet, 2012). Gro Harlem Brundtland tillsattes som 

ordförande för Brundtlands-kommunionen, vars syfte var att; skapa långsiktiga globala 

miljömål, minska de ekologiska-, ekonomiska- och sociala klyftorna mellan fattiga och 

rika länder. Denna rapport lanserades senare under namnet Vår gemensamma framtid 

(Our common future) år 1987. Brundtlands-rapporten beskriver vikten av internationellt 

samarbete för att verka för, levnadssätt som inte inverkar negativt på kommande 

generationer (Björneloo, 2007). Ett återkommande tema inom Brundtland-rapporten är 

att utbildning i olika former behövs skapa en medvetenhet om hur mänskligheten ska 

anpassa sig och skapa sociala och ekonomiskt hållbara perspektiv. I Brundtland-

rapporten lyfts det även fram att huvudansvaret för den sociala och ekonomiska 

dimensionen vid miljöproblem ligger på de välbärgade länderna. Deras uppgifter är att 

genom ekonomiskt stöd och kunskap hjälpa länder med sämre ekonomisk tillväxt att 

förbättra sin ekologiska hållbarhet. Med kunskap inom detta område menas tekniskt 

kunnande, forskning och utbildning. Denna ekonomiska och kunskapsmässiga hjälp 

sågs som en förutsättning för att de fattiga länderna skulle kunna komma upp i en 

likvärdig standard som de rikare länderna med bättre ekonomiska förutsättningar. 

Tyvärr så leder även högre ekonomisk standard  till bland annat ökade utsläpp av 

koldioxid från bilar samt ökad energiförbrukning. Trots detta ger ökad kunskap 

förutsättningar för att göra miljömässiga val. I Brundtlands-rapporten lyfts det fram att 

en ekonomisk jämbördig standard är en förutsättning för att kunna arbeta med de olika 

miljöproblem som finns i världen (Forsberg, 2002). 

 

År 1992 höll FN en konferens i Rio de Janeiro, som sedan kom att kallas 

”Riokonferensen”. Det var under FN:s konferens United Nations Conference on 

Environment and Development i Rio i juni 1992 Agenda 21 antogs. Förutom Agenda 21 

antogs fyra dokument till vid denna konferens skogsprincipen, konventionen om 

klimatförändringar, Riodeklarationen och konventionen om biologisk mångfald. 

Agenda 21 huvudsyfte är att genom olika riktlinjer och mål undanröja hot mot miljön 

och utrota fattigdom. I Agenda 21 anges det vilka mål som bör uppnås, vilka åtgärder 

som är nödvändiga att vidta samt anvisningar på hur de ska genomföras. Enligt Agenda 

21 betonas vikten av ett arbete för en hållbar utveckling ska ske på lokal nivå, nära 

människorna och inte enbart på statlig nivå. Varje kommun i Sverige ska upprätta ett 

Agenda 21 kontor som skall arbeta lokalt med miljö och frågor rörande den framtida 
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utvecklingen utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv. Detta arbete omfattar flera 

sektorer såsom jordbruk, handeln, trafik och industrisektorn (SOU, 1994).  

 

Agenda 21 stands as a comprehensive blueprint for action to be taken globally from 

now into the Twenty-first Century – by goverments, United Nations organizations and 

independent-sector groupes, in every area in which human activity inpacts on the 

evironment. (United Nations, 1994:6) 

 

Det som skiljer mötet i Rio de Janeiro från lanseringen av Brundtlands-rapporten är att 

den ekonomiska tillväxten är nedtonad, där naturen och mångfalden kommer före den 

ekonomiska tillväxten. Bland annat måste överkonsumtionen i de rikare länderna 

minska på grund av den negativa påverkan på miljön (Forsberg, 2002).   

 

Fem år efter mötet i Rio de Janeiro det vill säga år 1997 höll FN en miljökonferens i 

staden Kyoto i Japan för att följa upp mötet i Rio de Janeiro vars fokus var att diskutera 

växthuseffekten. Klimatkonventionen som hade skapats i Rio de Janeiro 1992 hade lagt 

fram en långsiktig plan för hur länderna i världen skulle minska sina koldioxidutsläpp. 

Avtalet som sedan kom att kallas för Kyotoavtalet hade som syfte att minska länders 

utsläpp av växthusgaser som kan ses som en bidragande effekt till växthuseffekten. 

Länderna som skrev på Kyotoavtalet skulle fram tills år 2012 minska sina 

koldioxidutsläpp till en nivå som är under den utsläppsnivån som var år 1990. Tanken 

med Kyotoavtalet var att de rikare länderna skulle gå före och sänka sina utsläpp till 

hänsyn för utvecklingsländerna. Avtalet kan dock ses som ett misslyckande då bland 

annat USA som stod för en stor del av utsläppen år 2001 vägrade skriva på avtalet 

(Lindskog & Sundqvist, 2011).  

 

I Johannesburg 2002 hölls ett FN-toppmöte om hållbar utveckling tio år efter Rio-mötet. 

Ur detta möte framfördes en plan för hållbar utveckling. I planen ingick tre 

huvudpunkter hållbara konsumtions- och produktionsmönster, fattigdomsbekämpning 

och bevarandet av naturresurser, för en fortsatt social och ekonomisk utveckling. I 

Johannesburg kom även frågan upp om vikten av utbildning, och det togs upp en motion 

om ett årtionde för utbildning i hållbar utbildning mellan åren 2005-2014. Detta ledde 

till ett samarbete som kom att heta Baltic 21 som är ett Agenda 21 samarbete mellan 

länderna runt östersjöområdet samt Island. I samarbetet slöts det ett avtal mellan 
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ländernas utbildningsministrar om att utbildning är en del i arbetet för en hållbar 

utveckling (Björneloo, 2007).  

3.2 Sammanfattning av hållbar utveckling 
 

Från 1960- talet och fram till i dag har begreppet hållbar utveckling haft en skiftande 

karaktär och är i dag inte helt entydigt i sin definition. Begreppet har kritiserats för att 

vara oklar i sin förklaring och svårbegripligt, eftersom att begreppet kan tolkas på 

många olika sätt (Björneloo, 2008). Barbro Gustafsson (2007) tar upp kritikern 

Cullingfords (2004) beskrivning av hållbar utveckling, han menar att det har blivit en 

slogan inom politiken, vilket  har gjort att begreppet har tappat sitt värde. Då politiker 

använder begreppet utan att koppla det till sitt sammanhang, som ett uttryck för att 

uppfattas som politiskt korrekta. Gustafsson (2007) beskriver att hållbar utveckling 

främst handlar om moral, etik och hur människor förhåller sig till omvärld.  

 

Begreppet hållbar utveckling omfattas av tre delar; ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet (Björneloo, 2008). Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska inte ses 

som separerade från varandra, då människan är i beroende av de olika delarna. Den 

ekologiska hållbarheten står för människans beroendeställning till naturens resurser. 

Den sociala omfattar de mänskliga behoven för att överleva som tillexempel rent vatten 

och mat. Den ekonomiska kan jämföras med en våg, som sätter ett värde på naturen mot 

våra mänskliga behov (Björneloo, 2007). Hållbar utveckling omfattas inte enbart av att 

skydda naturen mot miljöförstörelse, den omfattar även värnadet av människors liv både 

i dag och framtida generationer (Björneloo, 2007).  

 

3.3 Hållbar utveckling i styrdokumenten 
 

Från 1960-talet fram tills idag har det svenska skolväsendet gått igenom flera läroplaner 

som har tagit upp olika begrepp som går att koppla till miljöundervisning och hållbar 

utveckling. Läroplanen från 1962 (Lgr62) tar inom biologiämnet upp att eleven ska 

uppmuntras till att studera naturen och skaffa sig en ansvarskänsla för naturen. Lgr62 

menar att eleven ska kunna se samband i hur levande varelser är beroende av varandra. I 

Lgr62 finns inga riktlinjer eller uppmaningar till miljöstudier eller miljöundervisning 

(Björneloo, 2007).  
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Lgr69 var den först läroplanen där ordet ”miljö” användes och den tar upp att 

miljövårdsfrågor ska finnas med i de allmänna anvisningarna för skolans verksamhet i 

skolundervisning (Björneloo,2007). I Lgr69 beskrivs vikten av att arbeta med 

miljöfrågor på följande sätt: 

 

Skolan måste mot denna bakgrund ge eleverna en grundläggande orientering om 

miljövårdsfrågornas art och omfattning och söka väcka eleverna till ansvar för att som 

enskilda människor och blivande medborgare i samhället med verka till att hejda 

miljöförstörelsen och bereda sig själva och sina efter kommande en frisk livsmiljö. 

(Lgr69, 69:51) 

 

Läroplanen som ersatte Lgr69 var Lgr80 (1980) där begreppet ”miljö” och ”miljövård” 

blev allt tydligare. Miljöfrågan har samtidigt lyfts in i ”mål och riktlinjerna” och in i 

ämnesundervisningen. Miljövård och miljöfrågor ska vara ämnesöverskridande mellan 

de olika ämnena i skolan (Björneloo, 2007). I lgr80 står det på följande sätt 

”Miljöfrågor och konsumentfrågor kan också med fördel belysas i ämnesövergripande 

arbetsområden som omfattar slöjd, hemkunskap och teknik” (Lgr80, 1980:44). Lgr80 

bär tydliga spår från ett internationellt möte i Tbilisi år 1977 vars fokus låg på 

miljöundervisning. Mötet i Tbilisi resulterade till en deklaration som fick genomslag i 

den svenska läroplanen (Björneloo, 2007). På 1990-taltet blev miljöfrågan allt mer 

framträdande i skolväsendet. Riksdagen fattade bland annat ett beslut om att skollagen 

skulle omfattas av miljöfrågor. I riksdagen lämnades det samtidigt in en proposition till 

en ny läroplan, miljöfrågan skulle ha ett mer centralt innehåll i den nya läroplanen som 

sedan skulle leda till Lpo94 (Björneloo, 2007).  I Lpo94 finns undervisningen i miljö 

och hållbar utveckling med både i de allmänna riktlinjerna samt i ämnesundervisningen. 

Lpo94 belyser bland annat vikten av att eleven skaffar sig kunskaper och färdigheter för 

att aktivt kunna delta i samhällsdebatten kring miljöfrågor.  

 

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

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

globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt  

att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Lpo94, 1994:6) 

 

Lpo94 omfattar att eleven ska skaffa sig ett förhållningssätt i miljöfrågor som både 

berör eleven utifrån ett lokal men även globalt perspektiv samt en livsstil som värnar 

om hållbar utveckling. I Läroplanen Lgr11 (2011) tas hållbar utveckling upp under det 
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centrala innehållet. Hållbar utveckling finns även med under skolans uppdrag. Skolan är 

skyldig att bedriva undervisning i hållbar utveckling. Stycket om hållbar utveckling från 

skolans uppdrag i Lgr11 är dock utformad på samma sätt som i Lpo94. Hållbar 

utveckling finns även med i kursplanerna samt i betygskriterierna för både samhälls- 

och naturorienterande ämnena.  

 

3.4 Fritidshemmet och fritidspedagogen 
 

År 1887 startades den första arbetsstugan som är föregångaren och startskottet för det vi 

idag benämner som fritidshem. Anne Hierta och Fridtjuv Berg ses som grundare av 

arbetsstugorna. Den första arbetsstugan inrättades i Adolf Fredriks församling i 

Stockholm (Rohlin, 1996). Det finns två orsaker till att arbetsstugorna kom till, den ena 

är Sveriges industrialisering i slutet på 1800-talet och den andra är den stora fattigdom 

som rådde i städerna. Barn ifrån fattiga familjer var tvungna att arbeta, snatta och tigga 

för att hjälpa till att försörja familjen. Anne Hierta och Fridtjuv Berg uppmärksammade 

att en följd av detta var att barn till fattiga familjer inte gick i skolan (Pihlgren, 2011). 

Målet med arbetsstugorna var att få barn till fabriksarbetare att stanna i skolan samt att 

fostra dem till blivande arbetskraft. De aktiviteter som barnen fick ta del av inom 

verksamheten var praktiska som till exempel att lära sig laga skor och kläder, tillverka 

tofflor, borstar och bastsaker (Pihlgren, 2011). Arbetsstugornas uppgift var även att 

komplettera folkskolan i viss mån. Det tog sig i utryck i högläsning och läxläsning. 

Arbetsstugornas verksamhet bedrevs av både förskolelärare och slöjdlärare och var 

oftast placerade i nära anknytning till en folkskola (Rohlin, 1996). Huvudansvaret för 

verksamheten inom arbetsstugorna låg på folkskoledirektionen (Pihlgren, 2011).           

 

Under 1930 och 1940-talet skedde det en förändring. Arbetsstugorna ersattes av 

eftermiddagshem. Under denna förändring skiljdes verksamheten från skolan och 

ansvaret för verksamheten lades på barnavårdsnämnden och socialstyrelsen 

(Torstenson-ED & Johansson, 2000). Eftermiddagshemmets fokus låg inte längre på att 

fostra barn till blivande arbetskraft utan tyngdpunkten låg istället på att ge barnen 

rekreation, avkoppling, läxläsning och en möjlighet till att utöva olika fritidsintressen. 

Istället för att fungera som ett sorts komplement för skolan, var eftermiddagshemmets 

syfte att komplettera hemmet (skolverket, 2011).                                             
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Under 1960-talet började begreppet fritidshem att växa fram och begreppet 

eftermiddagshem försvann. Fritidshemmets verksamhet bedrevs från morgon till 

eftermiddag. I takt med att kraven på fritidsverksamheten växte, krävde förskolelärarna 

en utbildning som passade deras verksamhet inom fritidshemmet (skolverket, 2011).  

Utbildningen började med ett par småkurser som sedan mynnade ut till det första 

försöket till fritidspedagogutbildning år 1964 i Norrköping. Denna utbildning hade 

många likheter med förskollärarutbildningen. Utbildningen riktade sig mot åldrarna 7-

12 år och fokus i utbildningen låg på skolbarnsomsorg (Pihlgren, 2011). Det var inte 

förrän år 1977 som den första högskoleutbildningen för fritidshemmet kom (skolverket, 

2011). Ansvaret för fritidshemmets verksamhet och organisation förflyttades till skolan 

och styrdes utifrån Lgr 1969. Skolan ansvarade för verksamheten under skoldagen och 

efter skolan (Pihlgren, 2011). En annan stor förändring var att fokus flyttades från att 

fostra det enskilda barnet, till att lägga fokus på social fostran i grupp. Fritidshemmets 

roll och mening blev att bedriva en verksamhet som utvecklade barnens sociala 

förmågor och forma dem till fungerande demokratiska medborgare i samhället 

(Hansson, 2000).    

 

En milstolpe i fritidshemmets historia var år 1998 då en revidering av Lpo94 gjorde att 

även fritidshem och förskoleklass omfattades av läroplanen. Fritidshemmet fick istället 

till uppgift att komplettera skolan och därmed integrerades fritidshemmets i skolans 

lokaler (Torstenson-ED & Johansson, 2000). När fritidshemmet integrerades i skolan 

var syftet att fritidspedagoger och lärare skulle arbeta tillsammans i ett arbetslag. 

Meningen med detta var att fritidspedagogen och lärarna skulle komplettera varandras 

yrkesroller vilket skulle generera i ett positivt lärande och utveckling för barnen. 

Förutom att fritidshemmet ska komplettera skolan, är syftet med verksamheten att skapa 

och erbjuda barn en meningsfull samt utvecklande fritid. Dessa förändringar ses som de 

största förändringar som skett inom fritidsverksamheten under 1990-talet och framåt 

(Torstenson-ED & Johansson, 2000). I början av 2000-talet ersattes begreppet 

fritidspedagog med ”lärare med inriktning mot fritidshem (Pihlgren, 2011).   
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4 Tidigare forskning 
 

I en avhandling från 2006 beskriver Öhman (2006) hur lärandet inom hållbar utveckling 

går till speciellt med fokus på lärandet av moral och etik. Öhman (2006) menar att 

etiken omfattas av tankar och värderingar medan moralen omfattar handlingar utifrån 

vårt etiska förhållningssätt. Avhandlingen bygger på fyra olika delar där författaren 

angriper hållbar utveckling utifrån ett pluralistiskt förhållningssätt. Syftet är att belysa 

meningsskapandet i klassrummet, genom att befästa de etiska och moraliska värderingar 

som rör elevers relation till naturen. Öhman (2006) kommer bland annat fram till att 

meningsskapandeprocessen i lärandet för hållbar utveckling bygger på ett aktivt 

deltagande hos eleverna, moral och etik befäst i samspelta diskussioner i praktiken. 

Genom att blanda objektiv fakta med elevers egna erfarenheter blir undervisningen i 

hållbar utveckling ett meningsfullt lärande enligt Öhman (Öhman, 2006).   

 

Björneloo (2007) syftar i sin avhandling till att belysa och undersöka hur lärare inom 

förskola och grundskola tolkar begreppet hållbar utveckling samt hur det tar sig i 

uttryck i planeringen av undervisningen. Björneloo (2007) menar att begreppet är 

komplext och det blir då intressant att undersöka hur lärarna väljer att omsätta detta i 

praktiken. Resultatet i Björneloo´s studie visade att lärarna hade svårt att tolka 

innebörden av begreppet hållbar utveckling och omsätta detta i praktiken.  
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5 Teori 
 

5.1 Miljöundervisning i hållbar utveckling 
 

Öhman och Östman (2010) tar upp tre olika miljötraditioner faktabaserad 

miljöundervisning, normerande miljöundervisning och undervisning om 

hållbarutveckling. 

 

5.2 Faktabaserade miljöundervisning  
 

Den faktabaserade miljöundervisningen kom till under 1960- och 1970-talet i Sverige.  

Här tänker man sig att de miljöproblem som finns kan lösas med hjälp av vetenskap. 

Ideologin bakom denna teorin är att orsaken till de miljöproblem som finns i samhället 

bygger på brist på kunskaper inom området. Lösningen på miljöproblemen ligger i 

forskning och att förmedla de resultat som forskningen kommit fram till, som i sin tur 

förmedlas till samhället. Syftet och målet är att naturens resurser inte få utnyttjas på 

sådant sätt att människans utveckling och välstånd hotas (Sandell, Öhman & Östman, 

2010). Undervisningen bedrivs mestadels inom klassrummets väggar och elevernas 

delaktighet sker ”genom att läraren fångar upp elevernas attityder och synpunkter och 

använder det i sin planering” (Sandell, Öhman & Östman, 2010:135). För att illustrera 

ett visst fenomen kan laboration användas som metod i undervisningen (Sandell, 

Öhman & Östman, 2010). 

 

5.3 Normerande miljöundervisning 
 

Den normerande miljöundervisningen växte fram under 1980-talet i Sverige. Den 

miljösyn som råder inom denna undervisningstradition är att de miljöproblemen som 

finns grundas i människans värderingar gentemot miljö och natur. Lösningen ligger i att 

människan utifrån vetenskapliga värderingar och kunskaper bygger en god miljömoral. 

Det är upp till naturvetenskapen att utifrån sina kunskaper fungera som en vägvisare för 

vilka kunskaper och värderingar människan och samhället ska ha gentemot miljö och 

natur (Sandell, Öhman & Östman, 2010). I den normerande traditionen ”ses människan 

som en del av naturen och människan bör därför anpassa sig till naturens lagar” 

(Sandell, Öhman & Östman, 2010:136). Undervisningens grundbult är att 

miljöundervisningen ska bedrivas utifrån vetenskapliga kunskaper som ska etablera ett 

sunt beteende och goda värderingar mot natur och dess miljö. Syftet och målet med 



  
 

13 

undervisningen är att eleverna ska lära sig att anpassa sig till naturens olika lagar. Detta 

för att både naturen och människans behov ska tryggas i framtiden. Undervisningen 

lägger fokus på att arbeta med både globala och lokala miljöproblem i undervisningen. 

Planeringen och upplägget av undervisningen utgår ifrån elevernas egna föreställningar 

och erfarenheter kring natur och dess miljö. De arbetssätt som förespråkas i den 

normerande miljöundervisning är exempelvis grupparbete där eleven själv söker 

information och fakta till arbete de gör. För att belysa och göra ett fenomen mer tydligt, 

kan vissa inslag av utomhuspedagogik förkomma i undervisningen (Sandell, Öhman, 

Östman, 2010). 

 

5.4 Undervisning i hållbar utveckling  
 

Den miljösyn som finns inom denna tradition är att de miljöproblem samt miljöfrågor 

som finns grundas i konflikter mellan människors intressen (Sandell, Öhman, Östman, 

2010). Detta innebär att ”olika grupper av människor med skilda synsätt och 

värderingar betraktar olika fenomen som miljöproblem och har varierande 

uppfattningar om problemens allvar” (Sandell, Öhman & Östman, 2010:137). Det gör 

att det vetenskapliga värderingarna och kunskaperna inte längre fungerar som vägledare 

och rättesnöre i olika miljöfrågor. I takt med att miljötematiken expanderats och detta 

samband med den samhällsutveckling som skett, etablerades hållbar utveckling. 

Begreppet är ett brett begrepp och innefattar social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. I denna tradition ligger demokrati i fokus. Detta innebär att alla människors 

olika värderingar och synpunkter ska vägas in och ges lika stor vikt, vid hur hanteringen 

av miljöfrågor ska gå till. Målet och syftet med traditionen hållbar utveckling är att 

genom goda samtal skapa möjligheter för fortsatt livskvalitet nu och i framtiden 

(Sandell, Öhman, Östman, 2010).                                          

 

Miljöundervisningen bygger på att lära eleverna att ha ett kritiskt förhållningssätt av de 

olika perspektiv som finns kring miljöfrågor. Begreppet hållbar utveckling förhåller sig 

inte bara till ett eller två ämnen utan de genomsyrar all undervisning i skolan. Den 

demokratiska aspekten i undervisningen är en central punkt i undervisningen. Samtal 

och diskussion ses därmed som en viktig del i undervisningen.  Planeringsarbetet av 

undervisningen får eleverna själva ansvara för, med hjälp av lärarens handledning. 

Undervisningen utgår utöver olika vetenskapliga aspekter även från etiska, moraliska 

och erfarenhetsbaserade perspektiv. I undervisningen av hållbar utveckling behandlas 
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social, ekonomiskt och ekologisk perspektiv i samklang med varandra (Sandell, Öhman, 

Östman, 2010).       

 

Dessa miljötraditioner kan ses ur ett historiskt perspektiv, då alla bygger vidare på 

varandra och utefter att de olika traditionerna växte fram formade miljöundervisningen i 

skolan. De olika traditionerna kan även ses som olika perspektiv att bedriva 

undervisningen kring miljö- och resursfrågor i skolan.  

 

5.5 Undervisning i miljöetik och miljömoral 
 

Johan Öhman tar upp i sin avhandling Den etiska tendensen i utbildning för hållbar 

utveckling (2006) vikten av etik och moral i undervisningen för hållbar utveckling. 

Öhman (2006) beskriver skillnaden mellan etik och moral på följande sätt ”Vårt sätt att 

visa ansvar och respekt gentemot naturen brukar kallas för vår miljömoral, och 

reflektionen över detta följaktligen för miljöetik” (Öhman, 2006:15). Miljöetiken 

omfattar därmed hur individen tänker kring frågor som rör miljön och hållbar 

utveckling, och miljömoralen omfattar hur individen väljer att förhålla sig till 

miljöetiken (Öhman, 2006).  

 

Etik som medel i undervisningen innebär här att skolans undervisning ska präglas av 

medvetenhet och moraliska förhållningssätt kring hållbarhetsfrågor – ”att leva som man 

lär”. (Björneloo, 2007:143)  

 

Syftet med att lära ut ett miljöetiskt tänkande och ett moraliskt handlande går ut på att 

eleven ska skaffa sig djupare förståelse och kunskaper för att främja en hållbar 

utveckling samt en lära för livet (Björneloo, 2007).  

 

 

5.6 Ett sociokulturellt perspektiv i undervisningen i miljömoral och  
Miljöetik 
 

En viktig komponent när det kommer till undervisning i hållbar utveckling blir därmed 

att lära ut miljöetik inom området för hållbar utveckling. Genom att möta eleverna med 

miljöetiska grunder som omfatta grundläggande värderingar kring hållbar utveckling 

och miljöfrågor får eleven hjälp i undervisningen via etiska grunder att hantera 

moraliska frågor som rör miljön (Björneloo, 2007).  
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Genom det guidade deltagandet kan barnet transformera de erfarenheter av moraliska 

handlande det gör till inre processer (ett moraliskt tänkande och en moralisk 

känslighet).(Öhman, 2006:45) 

 

Öhman (2006) lyfter fram att det sociokulturella perspektivet på undervisningen har 

många fördelar för elevers lärande när det kommer till att bygga upp ett miljöetiskt 

tänkande och ett miljömoraliskt handlande (Öhman, 2006). Det sociokulturella 

perspektivet har sitt ursprung i den ryska pedagogen och filosofen Lev Semenvich 

Vygotskij (1886-1934) tankar kring barns lärande och utveckling. Det sociokulturella 

perspektivet bygger på att lärandet sker i sociala interaktioner, där språket och 

kommunikation har en viktig betydelse. Enligt Vygotskij sker lärandet genom 

mediering, där medieringen kan ske via olika typer utav kommunikations former. Det är 

samtidigt via mediering människan förstår sin omvärld som skapas ihop med andra 

människor. Språket är samtidigt en viktig del i den inre mentala processen då språket 

också används i tankeprocessen (Lundgren, Säljö & Lidberg, 2010). 

 

Öhman (2006) skriver att moraliskt handlande utifrån ett miljöetiskt förhållningssätt 

grundar sig i sociala diskurser. När det kommer till undervisningen i miljöetik är 

interaktionen mellan lärare och elev och resten av sociala omgivningen en viktig del. 

Det miljömoraliska förhållningssättet grundar sig således utifrån sociala miljöetiska 

tankar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggörs samtidigt ett meningsskapande 

för den enskilda individen då det sker utbyte av tankar och värderingar vilket hjälper till 

att befästa kunskaper. Det sociokulturella perspektivet utgår inte utifrån givna normer 

och regler, för hur ett miljöetiskt och moraliskt tänkande ska befästas. Detta sker i 

stället utifrån den diskurs som sker i den sociala kontexten, vilket bidrar till ökat 

meningsskapande för gruppen (Öhman, 2006).  
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6 Metod 
 

I kapitel beskrivs kvalitativa metod. Kapitlet tar även upp hermeneutiken, eftersom 

analysen av resultat kommer att ske utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Dessutom 

beskrivs även urval och genomförandet av studien. 

 

6.1 Kvalitativ metod 
 

För att få empirisk data till analysen, resultat och diskussion har en kvalitativ metod 

används. Inhämtning av data har skett via strukturella intervjuer.  

 

Trost (2010) skriver om kvalitativa metoder på följande sätt. 

 

Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera 

eller regera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en 

kvalitativ studie rimlig.(Trost, 2010:32) 

 

När det handlar om att skaffa sig en djupare förståelse av handlingsmönster skriver 

Trost (2010) att det är lämpligt att använda sig utav kvalitativa metoder, hade arbetet 

istället haft fokus på ”hur ofta, hur många eller hur vanligt”(Trost, 2010:32) hade 

kvantitativa metoder varit mer lämpade (Torst, 2010). Det vill säga hade arbetet gått ut 

på att dokumentera mätbara resultat i att försöka urskilja och se skillnader och likheter i 

form utav mängd eller vanligt förekommande fenomen hade en kvantitativ metod 

genom enkät och observationer varit lämplig (Ahrne & Svensson, 2011).   

 

6.2 Hermeneutiken 

Hermeneutiken grundar sig i tolkningen av människors sätt att uttrycka sig och tänka 

kring ett specifikt forskningsområde. Den hermeneutiska traditionen är ett verktyg för 

forskare som använder sig av kvalitativa metoder när de ska analysera intervjuer. Där 

forskaren genom tolkningen av det som sagts i intervjun försöker skapa sig en 

helhetsbild av hur intervjupersonen tänker (Kvale, 2009). 

 

I vår empiriska undersökning vars syfte är att lyfta fram hur fritidspersonalen arbetar 

med hållbar utveckling inom fritidshemmet och på skolan. Vi vill även undersöka vad 

personalen på fritidshemmet har för grundsyn på begreppet hållbar utveckling. Enligt ett 
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hermeneutiskt förhållningssätt vars metod bygger på att försöka tolka människor och 

skaffa sig en helhetsbild av individens tankar, genom samtal och intervjuer. Det är 

därför vi har valt att utgå från hermeneutiken i vår undersökning.            

 

6.3 Strukturell intervju 
 

Samtalsguiden är utformad utifrån en standardisering, det vill säga att samma frågor 

ställs till samtliga intervjupersoner. För att få ut så mycket information som möjligt, och 

undvika slutna svar samt styrning av intervjupersonerna är frågorna öppet formulerande 

med en låg strukturering, ”Är svarsmöjligheterna öppna så är frågan ostrukturerad. Då 

bestämmer den tillfrågade vilken struktur svaret får.” (Trost, 2010:40) När frågan är 

strukturerad finns det redan givna svar eller få svars alternativ på frågorna som ställs 

(Trost, 2010) 

 

6.4 Urval 

 

Intervjupersonerna som används i det empiriska materialet för denna studie är utbildade 

fritidspedagoger samt lärare med inriktning mot fritidshem. Personalen som har 

intervjuats arbetar integrerat i klassrummet i årkurs 1-3 i den dagliga skolverksamheten 

under dagen, samt fritidshemmet före och efter skoldagen. I studien gjordes fyra stycken 

intervjuer med verksamma fritidspedagoger och lärare mot fritidshemmet. Samtliga 

intervjuer gjordes i en medelstor stad med en befolkning mellan 65 000-85 000 

invånare. Intervjuerna ägde rum på olika skolor i olika stadsdelar i staden.    

 

6.5 Genomförande  
 

När syfte och frågeställning var klart och formulerat i skrift, arbetades en samtalsguide 

fram för att kunna besvara frågeställningarna. Kontakt togs med olika skolor via telefon 

och mail. Intervjupersonerna informerades om syftet med intervjun samt vilket ämne 

intervjun inriktade sig på. Samtliga intervjuer ägde rum på skolan där pedagogen 

arbetade. Vid intervju tillfällena var det två personer som intervjuade och diktafon 

användes. Enligt Trost (2010) kan det vara lämpligt att vara två som intervjuar om 

personerna som intervjuar är ovana att intervjua, vilket bidrar till att personerna som 

intervjuar kompletterar varandra. Det är dock viktigt att personerna som intervjuar är 

samspelta. Dock måste intervjupersonerna tänka på maktbalansen mellan intervjuare 

och den som bli intervjuad. När intervjuerna var avklarade transkriberades de inspelade 
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intervjuerna ner i textform för att lättare kunna ta del av det innehåll och den 

information som framförts i intervjuerna (Trost, 2010).   

 

6.6 Bearbetning och analys 
 

Trost (2010) tar upp tre steg när det kommer till bearbetning och analys av data. Första 

steget blir att samla in data, i denna studie blir det utifrån kvalitativa intervjuer. Nästa 

steg blir att analysera den insamlade informationen. I vår studie transkriberade vi det 

inspelade materialet i textform.Vi förde även anteckningar under intervjutillfällena. 

Detta för att kunna läsa igenom intervjuerna samt få en helhetsbild av vad som sagts 

under intervjuerna. Fördelen med att spela in och transkribera är det går att gå tillbaka 

och jämföra olika svar med varandra. Med inspelat material fångas människors 

sinnesstämningar upp i form av skratt, tonläge och längre tystnad som annars går 

förlorade om enbart anteckningar tas. Nästa steg som Trost (2010) tar upp omfattar 

analys av data. Analysen av data går ut på att försöka tolka de svar som kommit fram 

vid intervjuerna. De svar som vi fick i våra intervjuer vägdes mot den teoretiska 

bakgrunden i vår studie och detta för att kunna stärka tolkningen av den data som har 

samlats in.   

 

6.7 Metodkritik  
Fördelen med att använda inspelningsapparat (diktafon) vid intervju är att det är enklare 

att fånga upp allt som sägs i intervjun, samt att möjliggöra att kunna gå tillbaka till det 

som har sagts vid intervjutillfället (Ahrne & Svensson, 2011). Enligt Trost (2010) 

möjliggör det även att intervjuaren kan fånga upp intervjupersonens tonläge samt hur 

intervjupersonen ordagrant svarar på frågorna, vilket kan bära på viktig information. 

Det negativa med att intervjua och skriva ut intervjuerna i text är att det tar mycket tid, 

samt att det blir mycket text att hålla reda på. Det är samtidigt viktigt att personen som 

ska intervjua informerar om att samtalet spelas in, vilket en del människor kan känna 

obehag av. Det är därför viktigt att personerna som intervjuar informerar om 

intervjupersonens integritet och anonymitet. Enligt Trost (2010) tilldelas inte alltid den 

kvalitativa forskningsmetoden lika stort värde som den kvantitativa, detta eftersom den 

kvantitativ bygger på mätbara källor. Den kvalitativa får kritik för att vara spekulativ 

och öppen för forskarens tolkningar och därmed inte lika tillförlitlig enligt somliga 

(Trost, 2010). 
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6.8 Forskningsetiska överväganden 
 

Kvale (2009) belyser fyra stycken etiska områden som är viktiga att väga in i ett 

forskningsarbete när det kommer till att använda sig utav intervju undersökning som 

metod. De fyra olika områdena som Kvale(2009) tar upp är ”informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskningsroll.” (Kvale, 2009:84).  

 

 Informerande samtycke: Det informerande samtycket utgår ifrån att 

intervjupersonen informeras om syftet med intervjun, samt vad intervjun ska 

användas till. Intervjupersonen har rätten till att när som helst dra sig ur eftersom 

att han eller hon frivilligt deltar i intervjun.  

 

 Konfidentialitet: I en undersökning som innebär att data som samlas in via 

intervjuerna ej ska går att koppla till någon person, utan personen förbli anonym. 

Den konfidentiella källan får endast lämnas ut i samtycke med personen som har 

blivit intervjuad. Det är upp till den som intervjuar och undersöker att ingen 

känslig information sprids vidare. 

 

 Konsekvenser: Personen som bedriver en forskning eller ett arbete där det går 

ut på att hämta in information via en kvalitativ studie måste ta hänsyn till att om 

dess arbete kan orsaka negativa konsekvenser eller lidande för den som har blivit 

intervjuerna. Dessa möjliga konsekvenser måste isåfall meddelas till 

intervjupersonen, även positiva konsekvenser skall informeras.  

 

  Forskningsroll: Forskaren roll är att ha en moraliskt ansvarsfull förhållning till 

sin forskning, där resultaten ska grunda sig i fakta. Det urval forskaren gör 

utifrån sitt arbete ska vara relevant och hålla sig inom ramen för forskningen 

(Kvale, 2009). 

 

Vetenskapsrådets rapport serie Vad är god forskningssed?(2005)  tar upp en rad olika 

etiska förhållningsregler när det kommer till forskning. De tar upp att det som skrivs i 

forskningsarbetet ska bygga på sanning. I arbetet ska även metod och resultat redovisas 

på ett öppet sätt. När författaren behandlar andras forskning har han eller hon skyldighet 

att på ett rättvist sätt bedöma deras forskning. En forskning ska inte bedrivas på ett 
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sådant sätt att den orsaka negativa konsekvenser eller skada för de som deltar i 

undersökning/forskningen (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2005).    

 

I vår studie har vi tagit hänsyn till dessa forskningsetiska förhållningssätt på följande 

sätt. Anledningen till att inte nämna namnen på varken intervjupersoner eller på de 

skolorna som vi besökt i vår uppsats, är för att värna om deras anonymitet. Innan det 

empiriska arbetet påbörjades informerades samtliga intervjupersoner om vad syftet och 

målet med intervjuerna var. Genom att informera om att samtalet kommer att spelas in 

och syftet med intervjuen, skaps en trygghet hos intrevjupersonen. 
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7 Resultat 
 

7.1 Inledning 
 

Vi kommer i resultatdelen redovisa de fyra intervjuerna som vi har döpt till A, B, C och 

D. I resultat och analysdelen kommer vi att svara på de tre frågeställningarna vi har valt 

till detta arbete. 

Frågeställningar: 

 

 Var lägger fritidspedagogen tyngdpunkten vid arbetet kring hållbar utveckling i 

den vardagliga verksamheten? 

 Hur arbetar fritidspedagogen med hållbar utveckling i skola/fritidshem?     

 Hur tolkar fritidspedagogen begreppet hållbar utveckling?  

 

7.2 Källsortering och återvinning 

 

Här tema behandlas frågeställningen:  

 Var lägger fritidspedagogen tyngdpunkten vid arbetet kring hållbar utveckling i 

den vardagliga verksamheten? 

 

Källsortering och återvinning var ett av de teman vi fann i de fyra intervjuerna. I 

intervjuerna med fritidspedagogerna framkom det att samtliga fritidspedagoger 

fokuserade på återvinning och källsortering i miljöundervisningen i hållbar utveckling.  

 

Alltså det gör vi på fritids det är att vi använder material eller så där som vi håller på 

med, jag vet inte om ni såg där ute dom här julpyssel. Dem här små petflaskorna som vi 

skärt av då som får […] Sen har vi också gjort såna här bilar, tillverkat bilar av 

mjölkkartonger och sådär då. Där skulle man då faktiskt kunna ta in den här 

diskussionen med miljötänk och att man kan återvinna, man kan göra saker med 

gammalt skräp så att säga (Fritidspedagog D).  

 

Källsortering och att inte skräpa ner i naturen, är det som fritidspedagogerna lägger mest 

fokus på vid undervisning i hållbar utveckling. I den kommun som fritidspedagogerna 

arbetade i finns ett miljöprojekt som heter ”skräpplockadagen”. En av 

fritidspedagogerna hade erfarenheter ifrån projektet där barnen under en heldag fick 

samla in skräp. Kommunen tillhandahöll skolan med handskar och sopsäckar i 
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projektet. Arbetet gick ut på att samla så mycket skräp som möjligt i samhället och 

sedan skapa en bild av skräpet som de sedan fotograferade och skickade in till 

kommunen. Sedan sorterade de skräpet och gick till en återvinningsstation. 

 

Så när du hade samlat allt skräp och sen hade skapat den där bilden, så måste du ju 

sortera upp det också. Och när vi hade sorterat upp skräpet så gick ju vi då till en sån 

återvinningsstation som finns då ju, för att se vad vi kunde slänga där (Fritidspedagog 

A).  

 

Fritidspedagogen lyfte samtidigt fram att detta projekt bidrog till att eleverna skaffade 

en förståelse för vikten av att inte slänga skräp i naturen.  

 

Och barnen blir väldigt engagerade, plus att de upptäcker hur mycket skräp det finns där 

ute (Fritidspedagog A).  

 

Samtliga av fritidspedagogerna tar upp vikten av att samarbeta med hemmet vid arbetet 

med hållbar utveckling. Källsortering menar fritidspedagogerna är en bra inkörningsport 

till samarbete, eftersom de flesta barnen har erfarenheter från hemmet av källsortering.     

 

Men här är det ju mest fokus på källsortering. Det är ju det som, det är det jag tror 

ligger närmast alla. På nätt sätt är det enklare att prata om, för det har de ju själva så 

mycket erfarenheter av. För oftast är det ju något sätt att du källsorterar hemma. […] 

För det är ju där hemma dom är sen och där dom inte ska slänga metallburken ibland 

soporna (Fritidspedagog A).  

 

Fritidspedagogen beskriver även vikten av kunskaper som skolan bidrar med som sedan 

barnen tar med sig och tillämpar hemma. 

 

7.3 Resurser 
 

Här tema behandlas frågeställningarna:  

 

 Hur arbetar fritidspedagogen med hållbar utveckling i skola/fritidshem? 

 Hur tolkar fritidspedagogen begreppet hållbar utveckling?  

 

 

Samtliga av de intervjuade fritidspedagogerna som intervjuades tog upp hur 

betydelsefullt det är att inte slösa på naturens resurser. De lyfter fram att skapa en 
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medvetenhet kring att naturens resurser är begränsade och att det därför är viktigt att 

värna om de resurser som finns.     

 

Men det är väl liksom att få barnen att förstå just att, för i dag är det mycket slit och 

släng och man köper och köper. Någonstans måste det ta vägen den dagen man inte 

behöver det eller när de går sönder. […] För någonstans måste det ju ändå ta vägen och 

vem ska ta hand om det och hur påverkar de miljön och allt annat liv. Att man får 

barnen och de, det är väll det och jag känner att det är viktigt att de får börja tidigt med 

det. Inte bara i skolan utan hemma också, att man pratar med barnen hemma och allt 

(Fritidspedagog D). 

 

Att samtala om varför de inte ska slösa på resurserna, är något som återkommer 

dagligen i fritidspedagogens undervisning i hållbar utveckling. Detta kan inkludera att 

tänka på hur mycket mat man tar, att man använder båda sidorna av pappret när man 

ritar och inte slösa på vattnet när man duschar. 

 

Det där är något man egentligen gör varje dag när dem inte stänger av duscharna 

tillexempel då säger man att du vet att det finns folk som inte har vatten i världen. Att 

man stänger av duschen efter sig, det ska inte bara rinna ut rent vatten efter sig i 

avloppsvattnet. […] Om man inte klarar att äta upp det man har tagit. Kan man säga att 

de ska ta mindre nästa och sådär. […] Ja som sagt som vi sa man tar upp och man 

berättar om saker varför är det viktigt att man inte slösar på saker. Att man inte slösar på 

våra resurser ja, vad det nu än är (Fritidspedagog B).   

 

Fritidspedagogerna kopplar slösande av resurser till situationsbundna sammanhang där 

de samtalar med barnen om varför de inte ska slösa.  

 

7.4 Miljöundervisning i naturen  
 

I det här temat behandlas frågeställningen: 

 

 Hur arbetar fritidspedagogen med hållbar utveckling i skola/fritidshem?    

  

 

Fritidspedagogerna belyser vikten av att undervisa på ett praktiskt sätt där eleverna 

aktivt får delta. Samtliga fritidspedagoger lyfter fram att de använder den praktiska 

metoden i sin undervisning i hållbar utveckling. Det framgår att samtalet fyller en viktig 

funktion i miljöundervisningen för hållbar utveckling. Att knyta en god relation till 
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skogen är något som samtliga fritidspedagoger aktivt jobbar med. Detta för att eleverna 

ska skapa en relation till naturen.  

 

Och sen får dom vara ute och leka mycket och det är viktigt också att dom inte bara har 

lektion, utan att dom även vara får vara ute och leka i skogen och vänja sig vid det. För 

om inga barn i framtiden är ute i skogen, så skiter dom i skogen. Och då bryr dom sig 

inte om det försuras, dom har ingen förståelse för, jaha varför är det viktigt liksom 

(Fritidspedagog B). 

 

Alla fritidspedagoger använder sig av naturen som undervisningsarena i sin 

miljöundervisning för hållbar utveckling. En av fritidspedagogen berättade om sitt 

arbete med ”mofflor” som är fantasidjur som lever i skogen. Fritidspedagogen förklarar 

att arbetet går ut på att barnen ska hjälpa ”mofflorna” i skogen med till exempel att 

plocka skräp.  

 

Vi har mycket nära till skogen och det tycker jag är bra. Vi brukar samla dem först runt 

den lilla lägerplatsen som finns och berätta om vad det är som kommer att hända. Så 

som när vi jobbade med de här mofflorna berättade vi om det. Vi brukar berätta som en 

saga och då frågar vi dem sen vad de tyckte och så om de. Berättar om vad återvinning 

är och miljö allt sånt där och prata med barnen om de och då brukar det komma upp 

sådant barnen själva har varit med om och det blir långa diskussioner ibland. 

(Fritidspedagog D)   

 

7.5 Syn på hållbar utveckling 
 

Detta temat behandlar frågeställning: 

 

  Hur tolkar fritidspedagogen begreppet hållbar utveckling?  

 

När det kommer till tolkning av hållbar utveckling pratar fritidspedagogerna mycket om 

källsortering, återvinning, slösande av resurser och vikten av att vistas i naturen. 

Fritidspedagogerna pratar även om att det är viktigt att ha en långsiktig plan för 

undervisningen i hållbar utveckling samt att det är av viktigt att arbeta med hållbar 

utveckling kontinuerligt.   

 

Man vill ju ha en långsiktighet och ett bra slut höll jag på att säga, ett bra mål eller 

målprodukt.[…] att man inte tänker för kortsiktigt. I mina alltså så som jag tänker. Du 

måste ju ha en plan som håller länge och som liksom ger ringar på vattnet. Tänker man 
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då på miljö så kanske det inte ska bara vara något för stunden. Att det genomsyrar och 

att det är någonting som håller (Fritidspedagog C) 

 

Fritidspedagogerna menar på att miljöundervisningen i hållbar utveckling ska vara 

utformad på ett sådant sätt att föräldrarna känner att det är möjligt att genomföra och att 

arbeta med. Ett sådant arbete ska ske i samarbete mellan fritidshemmet och hemmet.  
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8 Analys 
 

I analysen kommer vi att analysera det resultat som framkommit i intervjuerna och 

koppla resultatet till teorin i vår uppsats.  

 

8.1 Fokuset i miljöundervisningen  

 

I intervjuerna framkom det att i miljöundervisningen för en hållbar utveckling lade 

fritidspedagogerna tyngdpunkten på källsortering, återvinning och vistelse i naturen. 

Samtliga fritidspedagoger menade på att dessa områden är särskilt relevanta för barnen. 

Detta eftersom att de flesta barnen har erfarenheter av källsortering och återvinning från 

hemmet. Barnen får även erfarenhet av naturen på fritidshemmet och i skolan, bland 

annat genom lek och vistelse i naturen. Fritidspedagogerna anser samtidigt att vistelsen i 

naturen är en viktig del då inte alla barnen vistas regelbundet i naturen på fritiden. 

Utifrån fritidspedagogernas resonemang går det att knyta an till den normativa 

miljöundervisningen. Den normativa miljöundervisning bygger bland annat på 

erfarenhetsbaserat lärande, där undervisningen även ska utgå ifrån elevernas egna 

föreställningar kopplat till natur och miljö (Sandell, Öhman, Östman, 2010).                                                       

 

8.2 Fritidspedagogens arbetssätt   
 

Från resultatet kan man även se att fritidspedagogerna utgår ifrån ”undervisning i 

hållbar utveckling” undervisningen utgår från samtal och diskussion som ligger nära 

barnens föreställningar och tankar (Sandell, Öhman, Östman, 2010). Genom att 

fritidspedagogerna i sin undervisning väver in fakta och kunskaper i samtal och 

diskussion kopplat till temaarbeten, vistelse i naturen och i vardagliga situationer inom 

fritidsverksamheten. Utifrån resultatet går det utläsa att fritidspedagogerna i sin 

miljöundervisning försöker etablera etiska tankar och värderingar i undervisningen. 

Detta tar sig i uttryck att de ifrågasätter barnens beteende och agerande. 

Fritidspedagogerna betonar samtidigt att det är viktigt att möta med kunskaper för att 

kunna bemöta ett ”varför?”. Detta går att anknyta till de ”normativa synsättet” då 

pedagogen ska förespråkar sunda etiska värderingar (Sandell, Öhman, Östman, 2010).  

I samtalet och de diskussioner som uppstår går det även att koppla till det 

sociokulturella perspektivet då lärandet sker i samtal och diskussion (Öhman, 2006). Då 
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fritidspedagogerna möter barnen i samtal och diskussion utifrån ett elevnära perspektiv 

som bidrar till ett ökat meningsskapande hos eleverna. Fritidspedagogerna i vår studie 

bedrev samtidigt sin undervisning på ett sådant sätt att det sociala samspelet i grupp var 

en viktig del i undervisningen. Något som fritidspedagogerna gjorde bland annat när de 

samlade barnen i grupp för att samtala och diskutera, här får barnen en möjlighet att 

reflektera över sina egna erfarenheter, tankar och värderingar.  

 

8.3 Fritidspedagogens syn och tolkning av hållbar utveckling 

 

I analysen av fritidspedagogernas tolkning av hållbar utveckling framgår det att det är 

svårt att definiera vad som ingår begreppet. Detta blev tydligt vid intervjutillfällena då 

det framkom att de inte var medvetna om att de arbetade med hållbar utveckling i vissa 

situationer, till exempel när fritidspedagogerna behandlade slösande av jordens resurser 

utan vidarekoppla till ett hållbart perspektiv. Detta tolkar vi som att det de uppfattade 

hållbar utveckling som knutet till huvudsakligen källsortering och att inte skräpa ner i 

naturen. Vi tolkar att fritidspedagogerna i vår studie uppfattar hållbar utveckling som 

något som främst handlar om miljö- och naturvård. Björneloo (2007) tar upp i sin 

avhandling att lärarna i hennes studie hade svårt att förstå vad som ingick i hållbar 

utveckling och hur detta skulle omsättas i praktiken. Vi kan i vår analys av resultatet se 

liknade tendenser i vår undersökning av hållbar utveckling och detta kopplat till 

fritidspedagogens sätt att arbeta med detta begrepp.  

 

Resultatet visar att fritidspedagogerna vill att barnen ska skaffa sig en sund livsstil som 

bygger på att inte slösa med jordens resurser. Fritidspedagogerna vill även att barnen 

ska skapa sig en medvetenhet kring hur våra individuella handlingar kan påverka 

miljön, både nu och i barnens framtid. Vi tolkar det som att fritidspedagogerna ändå har 

ett positivt synsätt när det kommer till miljöundervisningen för en hållbar utveckling.  
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9 Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet kommer vi att ta upp metoddiskussion, resultatdiskussion, fortsatt 

forskning och pedagogiska implikatationer. Under metoddiskussion diskuterar vi över 

vårt val av metod i denna uppsats. I resultatdelen diskuterar vi de svar vi har kommit 

fram till i vårt arbete. Under avsnittet fortsatt forskning diskuterar vi tänkbara områden 

som vi anser skulle vara relevant att forska vidare om. Avsnittet pedagogiska 

implikatationer diskuterar vi vad vi har lärt oss under arbetets gång.  

 

9.1 Metoddiskussion 
 

Den metod som användes var en kvalitativmetod, det vill säga intervjuer. Intervjuerna 

spelades in med en diktafon vilket underlättade transkriberingen av intervjuerna. Trost 

(2010) skriver att det är en fördel med att använda inspelningsapparat vid intervjuer som 

man sedan transkriberar, vilket underlättar i jämförandet av intervjuerna för att få fram 

ett resultat av vad som har sagts. Vi håller med Trost (2010) om att det underlättade att 

spela in intervjuerna, detta eftersom att vi upplevde att vi kunde fokusera på intervjun 

istället för att anteckningar. Trost (2010) tar även upp att det är en tidskrävande 

procedur att transkribera intervjuer. Något som vi i efterhand har reflekterat över är att 

vi skulle ha transkriberat intervjuerna direkt efter intervjutillfällena, istället för att vänta 

tills vi hade genomfört alla intervjuerna. Det hade underlättat att skriva ner intervjuerna 

på en gång, eftersom att det var svårt att komma ihåg alla sinnesuttryck och händelser 

som inträffade vid intervjutillfällena. Vi valde att vara två vid intervjutillfällena för att 

kunna komplettera för att få så utförliga svar, eftersom vi kunde ställa följdfrågor på 

varandras frågor. En nackdel med att vara två vid intervjutillfällena som vi ser det är att 

intervjupersonen kan känna sig underlägsen och utfrågad. Vi ansåg därför att det var 

viktigt att föra intervjuerna som ett samtal med en trivsam stämning.  

 

Vi använde oss utav en samtalsguide med standardiserade frågor, samma frågor ställdes 

till samtliga intervjupersoner i samma ordning. Detta för att alla skulle få samma 

förutsättningar för att svara på frågorna. Vi formulerade frågorna så öppna som möjligt, 

eftersom vi ville ha så öppna och innehållsrika svar som möjligt. En nackdel i att 

använda sig av en sådan här intervju metod är att det kommer med relevant fakta som ej 

är relevant i vår undersökning.      
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9.2 Resultatdiskussion 
 

I vår undersökning framkom det att källsortering och återvinning var två stora områden 

inom miljöundervisningen för en hållbar utveckling. Fritidspedagogerna tycker även att 

det är svårt att veta vad som ingår i hållbar utveckling vilket fick till följd att 

fritidspedagogerna valde att undervisa om det de hade erfarenheter av. Detta är något 

som även Björneloo (2007) uppmärksammade i sin avhandling. Det går att utläsa från 

resultat och den analys vi gjort, att de fritidspedagoger vi har intervjuat bygger sin 

undervisning på naturvetenskaplig grund. Detta eftersom samtliga fritidspedagoger 

lyfter naturens funktion och att det är viktigt att barnen bygger upp goda värderingar 

och en sund miljömoral kopplat till olika teman exempelvis källsortering, återvinning 

och naturens resurser. Detta i sin tur går att koppla till den miljöundervisning som råder 

i den normerande miljöundervisningen som uppkom på 1980- talet. Vi uppfattar det 

som att fritidspedagogerna huvudsakligen använder sig av den normerande 

miljöundervisningsmetoden, eftersom att de förespråkar vikten av att värna om naturen. 

Fritidspedagogerna arbetar dock utifrån samtal och diskussion i frågor som rör miljön, 

vilket vi anser utvecklar eleverna till att skapa sig ett ställningstagande till rådande 

miljöfrågor. Vi anser därmed att fritidspedagogerna till viss del utgår ifrån ett sådant 

förhållningssätt som beskrivs i vår teoridel ”undervisning i hållbar utveckling”.  

  

En slutsats vi samtidigt drar är att fritidspedagogerna främst fokuserar på att ge 

grundkunskaper för ett fortsatt lärande. Återvinning och källsortering kan ses som två 

enkla områden att utgå från, eftersom att barnen möter detta i hemmet och i skolan. 

Eftersom att fritidspedagogen utgår ifrån barnens perspektiv och bygger undervisningen 

på barnens egna erfarenheter vilket är en del av fritidspedagogens uppdrag, så blir det 

samtidigt ett meningsfullt innehåll för barnen i undervisningen (Torstenson-ED & 

Johansson, 2000).   

 

I vår undersökning anser vi att de använder sig av ett sociokulturellt perspektiv när det 

kommer till miljöundervisningen. Samtal och diskussion är något som samtliga 

fritidspedagog använder sig av för att få eleverna att reflektera över sina tankar och 

handlingar. Fritidspedagogen möter upp etiska och moraliska dilemman i samtal som 

bygger på kunskaper och erfarenheter. Öhman (2006) tar upp att det sociokulturella 

perspektivet har många fördelar när det kommer till lärandet av miljöetiskt och 

miljömoraliskt handlande. Det sociokulturella perspektivet bygger på att skapa en 
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meningsfullhet i lärande situationerna genom att eleverna få diskutera och samtala i 

läroprocessen.  

 

9.3 Pedagogiska implikatationer 
 

Vi har under skrivandets gång lärt oss att det råder brist på fortbildning inom hållbar 

utveckling. Samtliga fritidspedagoger vi pratade med berättade att de hade velat ha mer 

kurser inom området samt tips på hur man kan lägga upp den pedagogiska 

undervisningen. En viktig del är att hållbar utveckling genomsyrar hela verksamheten 

och när tillfällen dyker upp i den vardagliga verksamheten är det viktigt att 

fritidspedagogen lyfter upp det i en diskussion.  

 

Vi som framtida fritidspedagoger behöver lyfta upp ämnet hållbar utveckling ur 

läroplanen och föra en dialog med våra kollegor om hur vi ska arbeta med ämnet.     

 

9.4 Förslag på vidare forskning 
 

I arbetsprocessen av vårt arbete upptäckte vi att större delen av den tidigare forskningen 

om hållbar utveckling och miljöundervisning är ett empiriskt material som utgår ifrån 

pedagogens och lärarens perspektiv. Vi anser därmed att det hade varit intressant att 

undersöka barnens perspektiv på lärandet inom hållbar utveckling och miljöetisk och 

miljömoraliskt handlande. Forskning går ut på att lyfta barnen tankar och värderingar 

kring miljöfrågor.                                
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I 
 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

Samtalsguide: 

 Fritidspedagogens roll i undervisningen om hållbar utveckling i skola. 

 
Frågor kring pedagogens bakgrund: 

Ålder(cirka), utbildning, utbildnings år/avgångs år? 

Vad fick ni med er om hållbar utveckling och miljö etik ut i er utbildning?  

Har ni haft några fortbildningar i hållbar utveckling, och hur såg den ut och vem erbjöd 

er den? 

 

Huvudfrågor: 

 

Hur ser du på begreppet hållbar utveckling, vad betyder det för dig? Vad omfattar det? 

I läroplanen står det bland annat 

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att 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.”(Lgr11, 2011:9) 

Hur förhåller ni er till styrdokumentens beskrivning kring hur hållbar utveckling 

framställs?  

Hur tolkar ni att styrdokumenten tar upp ämnet hållbar utveckling?  

Är den tillräckligt tydlig? 

 

Hur mycket tid lägger ni på arbetet med hållbar utveckling? 

 

Arbetar ni dagligen med hållbar utveckling? Om inte Hur gör ni då? 

 

Samverkar pedagogerna inom skolan och fritidshem i undervisningen kring hållbar 

utveckling, och hur kan samarbetet se ut? 

 

Var sker arbetet, inom skolan eller på fritidshemmet? 

 

Vad använder ni för metod i er undervisning i hållbar utveckling?  

F: Hur ser den ut? Är ni ute eller inne? Teoretiskt och praktiskt? 

 

Vad lägger ni fokus på när det kommer till hållbar utveckling? 

F: källsortering, livsstilar(etik, moral, värdering), Allemansrätten, miljöpåverkan(lokalt 

eller globalt perspektiv).  

 

Vad vill ni att barnen/eleverna ska ha med sig i livet när det kommer till kunskaper om 

hållbar utveckling?  

 

 


