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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver framtagandet av ett ämnesöverskridande temaarbete för årskurs 4-6 
om mat med hållbar utveckling som grund. Dagens samhälle präglas av klimatförändringar 
och konsekvenser av detta. I framtiden kommer dessa konsekvenser att märkas allt mer. För 
att vända den negativa trenden och skapa ett hållbart samhälle spelar utbildning en stor roll. 
Enligt den svenska läroplanen ska hållbar utveckling genomsyra all undervisning genom ett 
övergripande miljöperspektiv. Hållbar utveckling möter dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att möta sina behov. Hållbar utveckling består av 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

Befintligt undervisningsmaterial som rör mat och hållbar utveckling härstammar främst från 
olika intresseorganisationer och är inriktade på den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling. Detta temaarbete strävar efter att vara opartiskt, tätt kopplat till gällande läroplan 
och att behandla alla dimensioner av hållbar utveckling.  

Temaarbetet riktar sig till lärare och innehåller åtta lektionsplaneringar. 
Lektionsplaneringarna är utformade med förankring i tidigare forskning om utbildning för 
hållbar utveckling och undervisning i allmänhet. Utvecklingsprocessen var 
användarorienterad och en fokusgrupp med elever intervjuades i en användaranalys samt 
utvärderade arbetet. Dessutom granskade en lärare arbetet.  

Förhoppningen är att detta temaarbete ska ge lärare stöd med att bedriva utbildning för hållbar 
utveckling och på lång sikt bidra till att ge elever förutsättningar för att hantera kommande 
konsekvenser av klimatförändringarna.  

Nyckelord: Utbildning för hållbar utveckling, lärarhandledning, temaarbete, 
lektionsplanering, demokrati.  
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1. Inledning 
Dagens samhälle präglas av stora globala förändringar där larmrapporter om klimathot och 
naturkatastrofer är ett återkommande inslag. Förenta Nationernas klimatpanel redovisar i sin 
senaste rapport om klimatets utveckling att det sedan 1950-talet har det skett en uppvärmning 
av klimatet (IPCC, 2014). Uppvärmningen har bland annat resulterat i att glaciärerna smälter, 
havsnivån ökar och en ökning av extremt väder. Perioden mellan 1983 och 2012 var med 
största sannolikhet den varmaste på 1400 år på det norra halvklotet. Orsaken till dessa 
förändringar är mänsklig påverkan, främst genom utsläpp av växthusgaser (IPCC, 2014).  

För att vända trenden och minska den negativa mänskliga påverkan på klimatet spelar 
utbildning en viktig roll. Irina Bokova, generaldirektör för United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation, UNESCO, skriver att ”education can – and must – play a 
decisive role in providing learners across the world with the knowledge, skills and values to 
discover solutions to today’s sustainability challenges” (UNESCO, 2014, s. 3). Enligt den 
svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska hållbar utveckling 
genomsyra all undervisning genom ett övergripande miljöperspektiv (Skolverket, 2011a). 
Eleverna ska genom detta lära sig hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling och att visa respekt för och omsorg om miljön. Denna rapport beskriver 
framtagandet av ett ämnesöverskridande temaarbete om mat med hållbar utveckling som 
grund.  

 If you are thinking a year ahead, sow a seed. 
 If you are thinking ten years ahead, plant a tree.  
 If you are thinking a hundred years ahead, educate the people.  
 
  (Kinesisk poet Kuan Tzu, här från Davis (2010a, s. 22)).  

2. Bakgrund 
Hållbar utveckling är ett mycket komplext begrepp som rymmer flera olika definitioner. Den 
mest refererade definitionen formulerades av Brundtlandkommissionen i rapporten Vår 
gemensamma framtid: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Svenska FN-förbundet, 2012). Hållbar utveckling består av tre dimensioner; ekologisk 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet (Svenska FN-förbundet, 2012). Hållbar 
utveckling skapas i skärningspunkterna mellan de olika dimensionerna. För att uppnå hållbar 
utveckling är det alltså nödvändigt att ta hänsyn till alla tre dimensioner.  

Utbildning för hållbar utveckling växte fram under 1990-talet som en utveckling av tidigare 
miljöundervisningstraditioner (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Under 1960-1970-talet 
dominerade en faktabaserad miljöundervisning som utgick från naturvetenskapen. 
Miljöproblemen ansågs kunna lösas med mer kunskap och undervisningen kännetecknades av 
förmedling av vetenskapliga fakta. Denna syn på miljöundervisning ifrågasattes under 1980-
talet och den normerande miljöundervisningen växte fram. Inom denna tradition betraktas 
miljöproblematiken som en värdefråga. För att lösa problemen måste människor leva efter 
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miljövänliga värderingar. Den vetenskapliga kunskapen bestämmer vilka normer och 
värderingar som är de rätta. Undervisningen är tematisk med utgångspunkt i elevernas 
erfarenheter och grupparbeten är vanligt förekommande. Ur denna tradition växte 
undervisning om hållbar utveckling (senare utbildning för hållbar utveckling) fram. Nu 
betraktades miljöproblematiken som en politisk fråga och miljöbegreppet ersattes med hållbar 
utveckling (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 

I utredningen Att lära för hållbar utveckling (SOU 2004:104) slår kommittén för utbildning 
för hållbar utveckling fast att all utbildning i Sverige ska genomsyras av hållbar utveckling, 
vilket gav avtryck i Lgr11, samt att Sverige ska vara ett föregångsland inom utbildning för 
hållbar utveckling. I utredningen belyses vikten av att undervisningen präglas av hög 
elevaktivitet och demokratiska förhållningssätt. Undersökningar har dock visat att det finns 
vissa brister inom dessa områden i undervisningen i praktiken. Dessa brister kommer att 
belysas senare.  

2.1. Syfte och val av tema 
Denna rapport beskriver framtagandet av ett ämnesöverskridande temaarbete om mat med 
hållbar utveckling som grund. Syftet med temaarbetet är att eleverna ska fördjupa sin 
förståelse för begreppet hållbar utveckling, att de ska utveckla sin förmåga att kunna göra 
medvetna och genomtänka val i situationer som rör miljö och klimat samt att de ska få en 
inblick i hur den egna livsstilen kan påverka miljön i ett större perspektiv. Vidare är syftet att 
läraren ska få ett pedagogiskt material med lektionsplaneringar som har en tydlig grund i 
hållbar utveckling med de olika dimensionerna, baseras på forskning om utbildning för 
hållbar utveckling samt har en tydlig koppling till gällande läroplan.  

Mat är ett lämpligt tema för utbildning för hållbar utveckling i och med att det går att 
applicera på alla tre dimensioner. Den ekologiska hållbarheten handlar då om olika livsmedels 
påverkan på klimatet, den ekonomiska hållbarheten handlar om handel och globalisering och 
den sociala hållbarheten handlar om fattigdom och fördelande av resurser. Michael 
Håkansson (2010) tar upp att ett problem med att undervisa om klimatet är att 
klimatförändringens konsekvenser ligger långt ifrån elevernas erfarenheter. Att utgå ifrån mat 
kan avhjälpa detta då mat ingår i elevernas vardag. Mat påverkar klimatet men 
klimatförändringarna påverkar också tillgång på mat (European Commission, 2006; IPCC, 
2014). Detta komplexa förhållande lämpar sig för utbildning för hållbar utveckling.  

3. Omvärldsanalys 

3.1. Brister med utbildning för hållbar utveckling 
Kommittén för utbildning för hållbar utveckling har sammanställt undersökningar om vilka 
arbetsformer som används i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån vad som 
rekommenderas av kommittén (SOU 2004:104). Vissa brister framkom i undersökningarna, 
till exempel att hållbar utveckling ses mer som ett moment än som ett övergripande 
perspektiv. Det verklighetsbaserade lärandet förringas och ämnesöverskidande arbete används 
endast till en viss del. Undervisning som ramas in av ett ämne är fortfarande det dominerande 
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arbetssättet. Det ämnesöverskridande arbetet behöver alltså utvecklas och användas mer för 
att integrera de olika dimensionerna inom hållbar utveckling. Till sist fanns det brister i hur 
värdegrunden tillämpa då majoriteten av eleverna i undersökningarna angav att de hade för 
lite inflytande i skolan. Eleverna behöver också öva på kritiskt tänkande och helhetstänkande.  

3.2. Befintligt material 
Denna omvärldsanalys gör inte anspråk på att vara heltäckande och ta upp allt 
utbildningsmaterial om hållbar utveckling. Fokus ligger på material som har mat som tema.  

Världsnaturfonden WWF har gett ut materialen Mat på hållbar väg I och Mat på hållbar väg 
II (Världsnaturfonden WWF, 2011a; Världsnaturfonden WWF, 2011b). Mat på hållbar väg I 
riktar sig till förskoleklass till årskurs sex och Mat på hållbar väg II riktar sig till årskurs sju 
till nio och gymnasiet. Båda materialen har en viss koppling till Lgr11 genom att exempel 
från det centrala innehållet i hem-och konsumentkunskap, samhällskunskap och biologi tas 
upp i introduktionen till materialen. Syftet med Mat på hållbar väg I är att ge exempel på 
lättsamma och inspirerande övningar som skapar en relation till naturen. De kan dessutom 
fungera som grund för Mat på hållbar väg II. Övningarna är tydligt kopplande till elevernas 
vardagserfarenheter och uppmuntrar till aktiv medverkan. Fokus ligger på närmiljön med 
vissa utblickar mot världen. De flesta övningar baseras på diskussioner i helklass och 
gemensamt arbete. Om materialet för yngre åldrar är inriktat på att skapa en relation med 
naturen är materialet för äldre elever mer inriktat på valsituationer och etiska 
ställningstaganden. Exempel på övningar är rollspel och argumentationsövningar.  

Mer eko i skolan är ett undervisningsmaterial från KRAV som riktar sig till förskoleklassen 
till årskurs sex (KRAV, 2014). Lektionsförslagen är uppdelade efter fsk-3 och 4-6. Materialet 
är kopplat till Lgr11. Varje lektionsförslag kopplas till det centrala innehållet i olika ämnen. 
Totalt sett berörs tio ämnen. Det finns en tydlig koppling till KRAV i nästan varje lektion och 
ekologisk mat är i fokus. Övningarna är kopplade till elevernas erfarenheter och närmiljö, 
speciellt för de yngre åldrarna. För de äldre eleverna läggs ett globalt perspektiv in. Målet 
med materialet är att påverka skolorna, och de som verkar där, att börja göra klimatvänliga 
och djurvänliga val i matsammanhang.  

Malmö Högskola och Miljöförvaltningen i Malmö stad har tillsammans tagit fram hemsidan 
Hållbar utveckling i skolan (http://hutiskolan.se). På hemsidan finns länkar till olika 
läromedel om mat, till exempel filmer och spel.  

Organisationen Håll Sverige Rent har utgått från miljömålen i sitt framtagande av 
lektionsförslag (Håll Sverige Rent, u.å.). Varje miljömål är kopplat till ett lektionsförslag. För 
miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” handlar lektionsförslaget om mat. Uppgiften kallas 
för ”Vår klimatsmarta festmåltid” och riktar sig till årskurs sju till nio. Den kopplas till det 
centrala innehållet i fysik, kemi, geografi och hem- och konsumentkunskap i Lgr11.  

Marine Stewardship Council (MSC), organisationen för hållbart fiske, har tagit fram 
läromedlet Fisk för katten! som riktar sig till årskurs 4-6. Läromedlet bygger på fyra teman; 
näringskedjan, fiske, fiskets inverkan på miljön samt miljömärkningar. Förutom att vända sig 
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till elever och lärare kan materialet användas för att stödja skolors arbete med att servera 
näringsrik mat (MSC, u.å.).  

Sammanfattningsvis visar omvärldsanalysen att det finns relativt mycket material om mat och 
hållbar utveckling. Det är främst olika intresseorganisationer som står bakom dessa. 
Materialen är överlag kopplade till det centrala innehållet i gällande läroplan och uppmuntrar 
till aktiv elevmedverkan.  

3.3. Vad denna produkt kan tillföra 
Utifrån de brister i utbildning för hållbar utveckling som rapporterades av kommittén för 
utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004:104) och tidigare material kan denna produkt 
bidra med något nytt. Dels genom att göra tydligare kopplingar till gällande läroplan, där 
hänsyn även tas till kunskapskraven och inte endast till det centrala innehållet, dels genom att 
rikta materialet ytterligare till en specifik åldersgrupp (årskurs 4-6). Dessutom blir det ingen 
intresseorganisation som upphovsman vilket kan göra materialet mer opartiskt. Det befintliga 
materialet är främst inriktat på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Denna 
produkt ska sträva efter att behandla även den ekonomiska och sociala dimensionen för att få 
en helhetssyn på begreppet hållbar utveckling.  

4. Tidigare forskning 

4.1. Miljöundervisningstraditioner 
Tidigare beskrevs framväxten av utbildning för hållbar utveckling som en reaktion på tidigare 
miljöundervisningstraditioner. De tre traditionerna, faktabaserad miljöundervisning, 
normerande miljöundervisning och undervisning om hållbar utveckling, togs fram i en 
kartläggning av lärares undervisningsmetoder (Skolverket, 2002). Kartläggningen 
genomfördes av och forskare från olika universitet, till exempel professor Leif Östman från 
Uppsala universitet och professor Johan Öhman från Örebro universitet. Undersökningen 
visade att miljöundervisningen hade en framträdande roll i skolan men att utbildning för 
hållbar utveckling inte hade slagit igenom. Den dominerande undervisningstraditionen var 
den normerande miljöundervisningen. Inom de lägre årskurserna föll 51 % av de tillfrågade 
lärarna inom denna tradition medan 31 % undervisade för hållbar utveckling.  

Sandell, Öhman och Östman (2003, s. 140) sammanfattar de tre 
miljöundervisningstraditionerna och jämför målen med undervisningen. Målet med 
faktabaserad undervisning är att eleverna får kunskap om miljöproblemen utifrån förmedling 
av fakta. Målet med normerande miljöundervisning är att eleverna utvecklar miljövänliga 
värderingar. Inom undervisning om hållbar utveckling är målet att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt värdera olika alternativa perspektiv på miljöproblematiken.  

Liknande traditioner och utveckling inom miljöundervisningen finns i Australien. I en 
sammanställning över miljöundervisingen i Australien (Tilbury, Coleman & Garlick, 2005) 
beskrivs utvecklingen från utbildning om miljön till utbildning för hållbarhet. Utbildning om 
miljön dominerande på 1970-talet och utgick från förmedlande av kunskap. I början på 1980-
talet övergick trenden till utbildning i miljön, inom vilken upplevelse av miljön stod i fokus. I 
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mitten på samma årtionde började man istället tala om utbildning för miljön och 
undervisningen blev handlingsorienterad. Utbildning för hållbarhet växte sedan fram i 
millennieskiftet. Skillnaden mellan denna tradition och utbildning för miljön är att större 
fokus läggs på elevmedverkan i olika valsituationer.   

4.2. Utbildning för hållbar utveckling 
Det finns mycket material som beskriver karaktärsdrag och utmärkande egenskaper för 
utbildning för hållbar utveckling. I detta avsnitt presenteras ett urval av detta. Julie M. Davis 
(2010b), professor vid utbildningsvetenskapliga institutionen på Queensland University of 
Technology, har sammanställt en lista på vad som kännetecknar utbildning för hållbar 
utveckling. I urval tar listan upp att utbildning för hållbar utveckling är positiv inför 
framtiden, framtidsorienterad, livslångt lärande och ämnesövergripande. Vidare fokuseras 
utbildningen på hållbar livsstil, alternativa lösningar, miljöns sårbarhet och kritiskt tänkande. 
Utbildning för hållbar utveckling främjar demokratisk undervisning, problemlösande och 
olika typer av lärande.  

I rapporten Att lära för hållbar utveckling från Kommittén för utbildning för hållbar 
utveckling lyfts följande karaktärsdrag för utbildning för hållbar utveckling fram:  

− ”Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande 
arbetssätt. 

− Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. 
− Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det 

lokala. 
− Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över 

utbildningens form och innehåll. 
− Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och 

samhälle. 
− Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 

handlingsberedskap. 
− Utbildningens process och produkt är båda viktiga.” (SOU 2004:104, s. 73). 

Dessa karaktärsdrag stämmer bra överens med de sex kännetecken för utbildning för hållbar 
utveckling som UNESCO föreslog i sin rapport till FN 2004 (UNESCO, 2004): ): att 
undervisningen är ämnesövergripande och holistisk, förankrad i värdegrunden, uppmuntrar till 
kritiskt tänkande och problemlösning, metodpluralism, deltagande beslutsfattande och lokalt 
relevant. David O. Kronlid (2010) har sammanställt kännetecknen från UNESCO och 
Kommittén för utbildning för hållbar utveckling. Sammanställningen resulterade i en lista på 
sju riktningsgivare för utbildning för hållbar utveckling inom klimatundervisning: 

1. Klimatundervisningen ska vara ämnesövergripande och integrerad i hela läroplanen.  
2. Klimatundervisningen ska vara värdegrundad. Elever och lärare ska ges möjlighet att 

kritiskt granska normer och värderingar inom klimatundervisningen.  
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3. Klimatundervisningen ska inriktas mot problemlösning, kritiskt tänkande och 
handlingsberedskap.  

4. Det ska finnas en metodpluralism där ord, konst, drama och erfarenhet formar 
lärandet.  

5. De lärande ska delta i beslut som rör undervisningen och demokratiska arbetssätt ska 
användas (deltagande beslutsfattande).  

6. Klimatundervisningen ska vara tid- och platsorienterad och ta upp lokala, regionala 
och globala problem. Den ska ha nära kontakter med natur och samhälle samt spänna 
från dåtid till framtid.  

7. Klimatundervisningen ska vara process- och produktorienterad. (Efter Kronlid, 2010, 
s. 30f).  

Maria Ojalas (2012) studie utgår ifrån tidigare forskning som har visat att information om 
klimatförändringarna ofta leder till känslor av hopplöshet och passivitet hos barn. Inom 
utbildning för hållbar utveckling är det därför viktigt att inge hopp hos eleverna. Ojalas 
forskning visar, att förutom att öka elevernas välbefinnande, kan känslor av hopp öka 
engagemanget för klimatproblematiken och uppmuntra till handling. Ett undantag från detta 
är hopp som grundas i förnekelse av klimatförändringarna. Faktorer som främjar hoppet, och 
som kan användas i utbildning för hållbar utveckling, är till exempel tron på att jag själv kan 
göra en skillnad och att allas ansträngningar är värda något.  Om vi hjälps åt kan vi göra 
skillnad. Det är också viktigt att ge goda exempel på förbättringar och lyfta fram det positiva i 
att fler människor är medvetna om klimatproblematiken.  

4.3. Klimatdidaktik 
Klimatdidaktik är en speciell inriktning inom utbildning för hållbar utveckling och/eller 
miljödidaktik (Kronlid, 2010). Klimatdidaktiken kan illustreras med en klimatdidaktisk 
triangel (Kronlid, 2010, s. 18). Triangelns tre spetsar representerar kunskapsosäkerheter, 
värderingskonflikter och politiska och vetenskapliga kontroverser. Klimatdidaktiken finns i 
spänningsfältet mellan spetsarna. Kunskapsosäkerheter står för de okända konsekvenserna av 
klimatförändringarna. Värderingskonflikterna kan vara etiska, politiska eller ekonomiska och 
finnas på olika nivåer i samhället. De orsakas av skillnader i sociala, ekologiska och 
ekonomiska förutsättningar att hantera klimatförändringarna.  De politiska och vetenskapliga 
kontroverserna handlar om konflikten mellan politiska intressen och vad vetenskapen kan 
säga om klimatförändringarna och dess orsaker. Klimatundervisningen kan beröra innehåll 
från de tre spetsarna olika mycket. Målet med klimatdidaktik är att ge elever verktyg för att 
kunna förstå, analysera och hantera frågor som rör den klimatdidaktiska triangeln.  

Tidigare beskrevs olika miljöundervisningstraditioner. Kronlid och Öhman (2010) utgår ifrån 
dessa i deras beskrivning av undervisningsstrategier inom klimatdidaktiken. De redogör för 
tre undervisningsstrategier; faktaorienterad undervisningsstrategi, normativ 
undervisningsstrategi och pluralistisk undervisningsstrategi. Vilken strategi som väljs 
påverkar valet av undervisningsmaterial och undervisningens planering och genomförande. 
För utbildning för hållbar utveckling passar den pluralistiska undervisningsstrategin bäst in. 
Huvudsyftet med denna strategi är att eleverna ska lära sig att ”aktivt och kritiskt kunna 
värdera och ta ställning till alternativa perspektiv på klimatfakta, klimatpolitik, 
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klimatforskning samt klimatvärderingar” (Kronlid & Öhman, 2010, s. 153). Vidare ska 
läraren sträva efter att belysa och diskutera olika klimatintressen tillsammans med eleverna. 
Nackdelar med denna strategi är att den är tidskrävande och lämnar mindre utrymme till 
kunskap om klimatet och värderingar. Det finns dessutom en risk att undervisningen blir allt 
för relativistisk och att alla alternativ är lika bra. Kronlid och Öhman (2010) menar dock att 
dessa nackdelar inte behöver komma till uttryck om läraren kan förmedla att det är möjligt att 
dra olika slutsatser för hur en klimatvänlig livsstil ska se ut, utifrån samma faktaunderlag.  

Forskning av Maria Hedefalk (2014) har visat att en pluralistisk undervisningsstrategi ger 
bättre förutsättningar för barn att handla kritiskt. Studien är riktad mot förskolan men är 
tillämpbar på alla skolformer. När en lärare presenterar olika alternativ för eleverna får de 
möjlighet att välja hur de vill handla, och får utveckla sin förmåga att kritiskt värdera olika 
alternativ. En förutsättning för detta är ett gott klassrumsklimat där barnen känner sig trygga 
och modiga.  

4.4. Planering och genomförande av undervisning 
Enligt Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisning (2011b) är 
det lärarens ansvar att undervisningen utgår ifrån gällande läroplan och att den är strukturerad 
och utvecklande för eleverna. Läraren ska också se till att eleverna förstår syftet med 
undervisningen och vad som förväntas av dem, dvs. vilka kunskaper de ska utveckla. Per 
Wickman (2014), professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap vis Stockholms 
universitet, lyfter fram vikten av att klargöra syftet med undervisningen för eleverna eftersom 
syftet leder fram till målen. Detta är extra viktigt vid presentation av ett nytt arbetsområde. 
När ett nytt arbetsområde ska introduceras är det dessutom nödvändigt att utgå ifrån elevernas 
förkunskaper. Eleverna behöver ett sammanhang för att förstå det nya området. 
Undervisningen ska börja i ett för eleverna bekant sammanhang för att sedan bygga vidare 
med nya kunskaper (Wickman, 2014). 

Per Anderhags avhandlingsprojekt handlar om elevers intresse för naturvetenskap. Enligt 
Anderhag (2014) är det allmänt vedertaget att intresse har en stor betydelse för elevers 
lärande. Att skapa intresse handlar ofta om att göra innehållet roligare, mer lättillgängligt och 
vardagsanpassat. Intresset för ett skolämne handlar också om de normer som skolämnet 
förmedlar och om eleverna kan identifiera sig med dessa normer. Intresse är således kopplat 
till smak, det vill säga vilka preferenser eleven har. Om eleven kan utveckla en smak för 
ämnet ökar också intresset. För att stödja eleverna i denna process är det viktigt att läraren 
klargör uppgiftens syfte, kopplar innehållet till föregående och kommande lektioner och på så 
sätt klargör progressionen samt att lyfta fram normer och elevernas känslor (Anderhag, 2014). 
Intresse kan också kopplas till engagemang. Enligt John Hatties metastudie är engagemang i 
kombination med utmanande uppgifter en kraftfull komponent i elevers lärande (Hattie, 
2012). Engagerande aktiviteter är intressanta, relevanta och äkta och ju större engagemang, 
desto bättre resultat.  

Exempel på äkta aktiviteter är uppgifter med autentiska mottagare. Mycket av elevernas 
arbete i skolan har läraren eller klasskamraterna som mottagare. Enligt Jeppe Bundsgaards 
(2005) forskning är många av elevernas skrivuppgifter av autentisk karaktär (till exempel 
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insändare) men producerade i icke-autentiska situationer. Bundsgaard anser vidare att allt 
skolarbetet ska sträva efter att vara autentiskt. På detta sätt speglas samhället bättre och 
eleverna förbereds för ett liv efter skolan. Dan Åkerlund (2013) menar att för att en mottagare 
ska vara autentisk måste både uppgiften (genren) och situationen vara autentisk.  Autentiska 
mottagare finns oftast utanför klassrummet, de är beroende av informationen eller tar frivilligt 
del av elevernas arbete. Kommunikationen mellan elev och mottagare blir därför mer äkta.  

När en lektion ska avslutas är det viktigt att läraren stämmer av om syftet och målen med 
lektionen har uppnåtts. Detta ska ske kontinuerligt för att ge möjlighet att ändra planeringen 
(Skolverket, 2011b). Det är dessutom av vikt att ta reda på hur eleverna har uppfattat 
lektionens syfte. Lundahl (2011) ger exempel på hur läraren kan arbeta med detta. En metod 
är att eleverna muntligt berättar vad de har upplevt vara lektionens kärna. En annan metod är 
att eleverna får kort skriva ned vad de har lärt sig på lektionen på en liten lapp, en så kallad 
exit-ticket.  

4.5. Demokrati 
Enligt gällande läroplan är det inte tillräckligt att endast förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar i undervisningen. Undervisningen ska därför bedrivas i 
demokartiska arbetsformer där eleverna får utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 
ansvar (Skolverket, 2011a). Demokrati ska genomsyra hela skolan. Demokratibegreppet är 
också en av grundstenarna inom utbildning för hållbar utveckling. Enligt kommittén för 
utbildning för hållbar utveckling är ett kännetecken för utbildning för hållbar utveckling att 
”Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens form och 
innehåll” (SOU 2004:104, s. 73). Också i UNESCOs lista på kännetecken finns 
demokratibegreppet med genom att värdegrunden och ett deltagande beslutsfattande lyfts 
fram (UNESCO, 2004).  

Demokrati inom utbildning för hållbar utveckling handlar dock inte bara om elevernas 
möjligheter och rätt att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt. Det handlar också om 
lärande om och i en demokratisk beslutsprocess (Håkansson, 2010). Eleverna ska lära sig att 
det finns olika sätt att se på ett och samma problem och att människor, beroende på vilket 
intresse man har, kan se olika på samma situationer.  

4.6. Teoretisk utgångspunkt  
Detta arbete har miljöundervisningstraditionen utbildning för hållbar utveckling som teoretisk 
utgångspunkt.  Av de olika undervisningsstrategierna får den pluralistiska 
undervisningsstrategin mest utrymme men de andra strategierna förekommer också. 
Dessutom tas forskningsbaserade aspekter om utformning av undervisning i beaktande. 

5. Produktutvecklingsprocess 
Framtagandet av temaarbetet följer en produktutvecklingsprocess som utgår ifrån tilltänkta 
användare, gällande styrdokument och tidigare forskning. Produktutvecklingsprocessen 
baseras på användarcentrerad design.  
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Norman (2013) skriver om användarcentrerad design som en lösning på människors 
frustration med föremål i vardagen. Användarcentrerad design utgår ifrån människors behov 
och beteenden. Designprocessen är då anpassad efter de människor som ska använda 
produkten. Norman (2013) beskriver vidare fyra olika aktiviteter inom designprocessen; 
observation, idégenerering, framtagande av prototyp och prövning. Dessa fyra aktiviteter 
upprepas gång på gång till den slutliga produkten är klar. Enligt The International Usability 
Standard, ISO 13407, finns det sex kännetecken för användarcentrerad design. Kännetecknen 
kan sammanfattas med att användaren ska användas i hela processen, från idé till utvärdering, 
och att processen är iterativ (Userfocus, 2015).  

5.1. Användaranalys 
Användaranalysen genomfördes som en gruppintervju med elever. Eleverna i gruppintervjun 
bildar en fokusgrupp eftersom alla går i årskurs 4-6 i svensk skola och därmed har liknande 
egenskaper och erfarenheter (Bell, 2006). Fokusgruppen bestod av sex elever i åldrarna 10-12 
år, från fem olika skolor. Att eleverna kom från olika skolor gav en liten spridning vilket 
möjliggjorde att fler erfarenheter och tankar kunde komma fram. Tre elever gick i årskurs sex, 
en elev i årkurs fem och två elever i årskurs fyra. I intervjun togs hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, u.å.). En medgivandeblankett (se bilaga 1) skickades ut till eleverna och 
deras vårdnadshavare där de fick information om syftet med intervjun, vad deras svar ska 
användas till samt vilka rättigheter de deltagande har. Både eleverna själva och 
vårdnadshavarna undertecknade blanketten.  

Gruppintervjun genomfördes som en strukturerad intervju där deltagarna fick svara på ett 
antal frågor som gav ett stort utrymme att tänka och svara fritt inom ramen för ämnet (Bell, 
2010). Syftet med intervjun var att ta till vara på elevernas tankar och åsikter och därför 
passade en strukturerad intervju bra. Frågorna handlade om elevernas upplevelser och 
erfarenheter av hållbar utveckling i skolan samt hur de skulle önska att utbildning om hållbar 
utveckling ser ut (se bilaga 3). Av intervjun framkom att stort fokus har lagts på återvinning 
och sopsortering. Endast eleverna i årskurs sex kände till begreppet hållbar utveckling. 
Exempel på arbeten om hållbar utveckling som de gjort i skolan är ett grupparbete om kläder 
och framtagande av en informationsfolder om hållbar utveckling. Alla elever lyfte fram vikten 
av att ”göra saker”. Mest negativt tyckte de om att skriva av från tavlan eller skriva av texter 
då det är tråkigt och man inte lär sig något. Grupparbeten, film och undersökningar på internet 
beskrevs däremot som positivt. En elev sa att det ”är viktigt att göra saker levande”. Detta 
gällde undervisning i allmänhet och inte bara utbildning om hållbar utveckling. Eleverna 
tyckte att mat kunde vara ett passande tema för ett ämnesöverskridande arbete eftersom alla 
måste äta och att det är viktigt. Angående hur ett arbetsblad bör vara utformat framkom att det 
ska vara färgglatt och ha bilder och inte bara svart-vitt med mycket text.  

5.2. Utformning av temaarbetet 
Utformningen av temaarbetet har skett med hänsyn till tidigare forskning, resultatet av 
användaranalysen samt gällande styrdokument och rekommendationer. Vissa 
lektionsplaneringar baseras på befintligt material medan andra är mer nyskapade. Vilka 
lektioner som har tagit inspiration av befintligt material framgår av kommande redogörelser.  
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Varje lektionsplanering inleds med några korta meningar som sammanfattar vad lektionen 
handlar om och varför det är intressant. Därefter följer en beskrivning av lektionens syfte och 
mål samt vilka ämnen som berörs från gällande läroplan. Planerad tidsåtgång beskrivs relativt 
övergripande. Detta beror på att läraren som utför lektionen kan välja hur mycket tid som 
läggs ned på olika moment och på så vis bestämma själv hur lång tid lektionen tar. Vissa 
lektionsplaneringar sträcker sig över fler än en lektion. Därefter beskrivs genomförandet av 
lektionen. Vissa planeringar har dessutom en ruta med tips eller saker att tänka på. Själva 
lektionsplaneringen riktar sig till läraren, men några lektioner har tillhörande elevblad.  

Temaarbetet strävar efter att genomsyras av en demokratisk grundsyn. Olika arbetssätt 
används men de dominerande är arbete i grupp och diskussionsövningar i grupp och helklass. 
Temaarbetet och tillhörande lektionsplaneringar är nära kopplat till det centrala innehållet och 
kunskapskraven för årskurs 4-6 i Lgr11. Arbetet är ämnesöverskridande och berör följande 
ämnen.  

Centralt innehåll ur Lgr11 för årskurs 4-6 (Skolverket, 2011a):  

• Svenska: Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. Muntliga 
presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 
skola och vardag.  

• Biologi: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för 
en hållbar utveckling.  

• Geografi: Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en 
hållbar utveckling.  

• Hem-och konsumentkunskap (årskurs 1-6): Några olika miljömärkningar av 
produkter och deras betydelse. Val och användning av varor och tjänster i hemmet 
och hur de påverkar miljö och hälsa.  

Berörda kunskapskrav för årskurs 6, betyg E, ur Lgr11 (Skolverket, 2011a):  

• Svenska: Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra 
egna åsikter som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven kan förbereda och 
genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, 
innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.  

• Biologi: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk 
och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som 
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 

• Geografi: Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då 
enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i 
vardagen.  

• Hem-och konsumentkunskap: Eleven kan föra enkla resonemang om relationen 
mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor 
och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.  

Nedan följer en redogörelse för de olika delarna i temaarbetet där bland annat didaktiska 
överväganden och koppling till teoretiska utgångspunkter beskrivs.   
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5.2.1. Inledande sidor 
De inledande sidorna i temaarbetet syftar till att introducera ämnet för läraren. Det beskrivs 
varför ämnet är relevant samt vilka kopplingar som finns till gällande läroplan. Dessutom ges 
en definition på hållbar utveckling och en beskrivning av de olika dimensionerna. 
Temaarbetes övergripande syfte beskrivs också. Ett stycke handlar om vad läraren bör tänka 
på i undervisningen. Mat kan vara ett känsligt ämne för elever och det gäller att vara lyhörd 
inför dem. Man bör också undvika att göra direkta jämförelser. Dessutom ges tips på hur 
läraren kan göra för att undvika att eleverna får dåligt samvete och skuldbelägger sig själva 
för klimatförändringarna. Under rubriken ”Berörda ämnen i Lgr11” listas det centrala innehåll 
och de kunskapskrav som är aktuella. Till sist ges en lista på olika livsmedels utsläpp av 
koldioxid som läraren kan ha nytta av i undervisningen. Listan är tagen från Sveriges 
lantbruksuniversitets Mat-klimat-listan (Röös, 2014).  

5.2.2. Vad är mat? 
Lektionen ”Vad är mat?” inleder temaarbetet. När ett nytt arbetsområde ska introduceras är 
det viktigt att utgå ifrån ett bekant sammanhang för eleverna (Wickman, 2014). Därför är hela 
denna lektion nära kopplad till elevernas vardag. Det inledande filmklippet från 
Utbildningsradion (UR, 2005a) handlar om en familj och de olika uppfattningar om mat som 
ryms i denna familj. Detta kan många elever relatera till. Den följande diskussionsövningen 
uppmuntrar eleverna till att fundera på vad de själva tycker om mat och att ta ställning för sina 
åsikter. I den avslutande skrivuppgiften får eleverna skriva en text på temat ”Vad är mat?”. På 
detta vis får läraren reda på elevernas förkunskaper om ämnet och kan anpassa kommande 
undervisning efter detta.  

I denna introduktionslektion är det viktigt att klargöra syftet och målen med arbetsområdet 
(Skolverket, 2011b; Wickman, 2014). Att vara medveten om syfte och mål, dvs. vad eleven 
förväntas lära sig, främjar lärandet. Dessutom kan ett tydligt klargjort syfte bidra till att 
elevernas intresse för ämnet ökar (Anderhag, 2014). Intresse och engagemang för uppgiften 
gynnar lärandet (Anderhag, 2014; Hattie, 2012). Enligt elevgruppen i användaranalysen är 
film roligt och kan alltså vara ett bra sätt för att väcka elevernas intresse.  

Lektionen berör den sociala och den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling (Svenska 
FN-förbundet, 2012). Den sociala dimensionen handlar här om elevernas uppfattningar om 
mat och dess betydelse för dem själva. Den ekologiska dimensionen kommer in i 
diskussionsövningen, till exempel genom frågorna ”Brukar du tänka på var maten kommer 
ifrån?” och ”Vad är viktigast när du handlar?”. Beroende på elevernas åsikter och kan 
diskussionen ta olika riktningar, vilket avgör vilket utrymme de olika dimensionerna får ta i 
lektionen.  Lektionen präglas av miljöundervisningstraditionen utbildning för hållbar 
utveckling och en pluralistisk undervisningsstrategi (Sandell, Öhman & Östman, 2003; 
Kronlid & Öhman, 2010). Detta beror på att elevernas röster är i centrum och inga fakta eller 
normer förmedlas direkt. Normer finns ändå, till exempel i klassrumsmiljön och lärarens 
omedvetna handlingar, men syftet med lektionen är inte att förmedla normer om vad som är 
rätt eller fel i fråga om mat.  Istället får flera olika uppfattningar, åsikter och olika perspektiv 
på matfrågan komma fram.  
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Lektionen berör det centrala innehållet i svenska och kunskapskraven i svenska och biologi 
(Skolverket, 2011a).  

5.2.3. Vår skollunch 
Inspiration för denna lektion kommer ifrån WWF:s material Mat på hållbar väg I 
(Världsnaturfonden WWF, 2011a). Lektionen, liksom den föregående, är nära knuten till 
elevernas vardag. Genom att ta utgångspunkt i skollunchen kan läraren vara säker på att alla 
elever får ett bekant sammanhang att utgå ifrån. Utifrån detta får eleverna ny kunskap i och 
med att de får ta reda på var maten kommer ifrån. Detta stämmer överens med Wickmans 
(2014) resonemang. Eleverna i användaranalysen tyckte att det var viktigt att ”göra saker” och 
de tyckte att undersökningar på internet är roligt. Detta uppfylls i lektionen genom att 
eleverna får söka information om en matvara på internet. Genom att inkludera personalen i 
skolköket i uppgiften blir arbetet mer autentiskt, vilket gynnar eleverna (Bundsgaard, 2005).  

Den sociala och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling får störst utrymme i denna 
lektion (Svenska FN-förbundet, 2012). Det sociala handlar här om den starka kopplingen till 
elevernas vardag. Alla elever har en relation till skollunchen och den ingår i deras sociala 
värld. Den ekologiska dimensionen lyfts fram genom diskussionen om var maten kommer 
ifrån och hur den har kommit till skolan. Här är det också möjligt att koppla in en ekonomisk 
dimension. Detta kan göras genom att läraren tar upp export och import samt diskuterar med 
klassen om varför det kan löna sig att producera mat i andra länder och sedan importera maten 
till Sverige. Den dominerande undervisningstraditionen och undervisningsstrategin är 
utbildning för hållbar utveckling och pluralism (Sandell, Öhman & Östman, 2003; Kronlid & 
Öhman, 2010). Det finns även inslag av en mer faktaorienterad undervisning eftersom 
eleverna ska tillägna sig kunskap om var olika matvaror kommer ifrån. Denna kunskap ska 
dock komma från elevernas egna undersökningar och ej endast förmedlas av läraren.  

Lektionen berör det centrala innehållet och kunskapskraven i geografi och hem-och 
konsumentkunskap (Skolverket, 2011a).  

5.2.4. Mat och klimat 
Denna lektion tar vid där lektionen ”Vår skollunch” slutade. Nu får eleverna lära sig mer om 
hur maten vi äter påverkar miljön och vilka konsekvenser detta får för klimatet och ett steg 
bort från elevernas vardag tas. Att tydligt koppla lektionens innehåll till föregående och 
kommande lektioner är positivt för att främja elevernas intresse (Anderhag, 2014). Genom att 
ta avstamp i föregående lektion får eleverna ett bekant sammanhang att utgå ifrån och 
progressionen i lärandet tydliggörs (Wickman, 2014).  

Spelet i lektionen är hämtat ifrån hemsidan Hållbar utveckling i skolan 
(http://hutiskolan.se/images/stories/Dokument/Matspel_1.pdf). Några påståenden har tagits 
bort och instruktionerna har redigerats och spelplanen har fått ny design. Utöver dessa 
ändringar ser spelet i temaarbetet ut som på hemsidan. Genom att poängsätta påståendena får 
eleverna värdera olika alternativ mot varandra för att bestämma vilka alternativ som är bäst 
för klimatet. Eftersom de arbetar i grupp måste de också kunna argumentera för sina åsikter. 
Det finns inget facit till spelet och inget som är rätt eller fel.  
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Eftersom fokus i denna lektion ligger på matens påverkan på klimatet berörs främst den 
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling (Svenska FN-förbundet, 2012). Den första 
delen av lektionen är främst faktaorienterad då läraren undervisar eleverna om olika 
livsmedels påverkan på klimatet. Här kan det även förekomma normerande inslag eftersom 
vissa livsmedel faktiskt är bättre än andra för miljön. Den andra delen av lektionen, när 
eleverna arbetar i grupp med spelet, kännetecknas däremot av en pluralistisk 
undervisningsstrategi och undervisningstraditionen utbildning för hållbar utveckling. 
Eftersom det inte finns några givna svar uppmuntras eleverna till att kritiskt värdera och ta 
ställning till olika alternativ (Sandell, Öhman & Östman, 2003; Kronlid & Öhman, 2010). 

Lektionen berör det centrala innehållet i svenska, biologi och geografi och kunskapskraven i 
svenska, biologi och geografi (Skolverket, 2011a).  

5.2.5. Mat och klimat i världen 
Enligt de två inledande kapitlen i Lgr11 är skolans mål att varje elev ska kunna leva sig in i 
andras situationer och att de ska utveckla en vilja att handla för andras bästa. Dessutom ska 
skolan förmedla solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket 2011a). Lektionen ”Mat och 
klimat i världen” syftar till att ge eleverna ett globalt perspektiv på mat-och 
klimatproblematiken. Reportaget som ligger till grund för lektionen handlar om hur barn och 
unga i Sierra Leone upplever klimatförändringarna 
(http://www.barnochklimat.se/_upload/barnochklimat/BFnr3-08.pdf). Texten är ganska 
avancerad för mellanstadiet så det är upp till läraren att bestämma hur eleverna ska arbeta med 
texten. Till exempel kan läraren läsa högt eller så kan eleverna läsa utvalda avsnitt själva.  

I en ”att tänka på-ruta” i lektionsplaneringen framgår det att läraren bör tänka på att inte 
förmedla en allt för dystopisk bild av klimatförändringarna, vilket kan orsaka känslor av 
hopplöshet och passivitet hos eleverna (Ojala, 2012). För att hindra detta, och för att 
uppmuntra till engagemang och handling, är det viktigt att inge hopp hos eleverna. Detta kan i 
denna lektion göras genom att belysa miljöengagemanget hos barnen i reportaget från Sierra 
Leone och genom att diskutera att alla kan göra skillnad och att tillsammans kan vi göra ännu 
större skillnad. Lektionen avslutas med att eleverna får skriva en kort text om vad de har lärt 
sig på lektionen, vilken fungerar som en utförligare exit-ticket. Detta ger eleverna möjlighet 
att reflektera över sitt eget lärande och läraren kan se om målet med lektionen uppfylldes och 
hur eleverna har uppfattat syftet (Lundahl, 2011). En ytterligare fördel med exit-tickets i detta 
fall är att läraren kan få reda på vilka känslor som har väckts hos eleverna. Om eleverna 
skriver något om att man inte kan göra något för klimatet, att allt redan är för sent, har 
lektionen förmedlat en negativ framtidstro. När läraren blir uppmärksam på detta kan hen 
vidta åtgärder för kommande undervisning och försöka inge hopp i eleverna.  

I denna lektion behandlas den ekologiska och den sociala dimensionen av hållbar utveckling 
(Svenska FN-förbundet, 2012). Mest utrymme får det sociala eftersom mänskliga öden är i 
fokus. Den dominerande miljöundervisningstraditionen är utbildning för hållbar utveckling 
och den dominerande undervisningsstrategin är pluralistisk (Sandell, Öhman & Östman, 
2003; Kronlid & Öhman, 2010). 
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Lektionen berör det centrala innehållet och kunskapskraven i geografi och biologi 
(Skolverket, 2011a).  

5.2.6. Vad betyder märket? 
Inspiration för denna lektion kommer ifrån KRAVs utbildningsmaterial Mer eko i skolan, 
lektionen ”Alla dessa märken”(KRAV, 2014). Grundidén är i stort sett densamma, men i detta 
material är syftet och målet mer inriktat på hållbar utveckling. Lektionerna skiljer sig också 
till viss del i genomförandet. I denna lektion görs kopplingar till hemmet, både i 
hemuppgiften där eleverna ska leta efter märkningar hemma och i informationshäftet som 
delas ut till vårdnadshavarna efter lektionen. Enligt de övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 
ska skolans personal samarbeta med elevens vårdnadhavare för att tillsammans utveckla 
skolarbetet (Skolverket, 2011a). Kopplingarna till hemmet i uppgiften kan bidra till denna 
riktlinje.  

Genom att eleverna får ta fram faktablad som sammanställs till ett informationshäfte som 
delas ut till vårdnadshavarna, blir uppgiften mer autentisk. Vårdnadhavarna fungerar då som 
autentiska mottagare som både behöver informationen och frivilligt (troligen) tar del av 
elevernas arbete. En autentisk uppgift speglar samhället i högre grad än tillrättalagda 
skoluppgifter och förbereder eleverna för livet utanför skolan (Bundsgaard, 2005; Åkerlund, 
2013). Framställningen av faktablad svarar också mot eleverna i användaranalysens preferens 
att det är viktigt att ”göra något”.  

Lektionen berör alla dimensioner av hållbar utveckling (Svenska FN-förbundet, 2012). Hur 
mycket utrymme de olika dimensionerna får beror på vilket märke som eleverna arbetar med. 
Vissa märken, till exempel KRAV, är mer inriktade på den ekologiska dimensionen medan 
Fair Trade berör den sociala dimensionen. Genom att jämföra priset mellan en märkt produkt 
och en likadan produkt utan märke får lektionen också en ekonomisk dimension. Lektionen 
har grund i utbildning om hållbar utveckling men med faktaorienterade inslag (Sandell, 
Öhman & Östman, 2003; Kronlid & Öhman, 2010). 

Lektionen berör det centrala innehållet och kunskapskraven i hem-och konsumentkunskap, 
geografi och svenska (Skolverket, 2011a).  

5.2.7. Minska svinnet! 
Som inspiration för denna lektion användes KRAVs utbildningsmaterial Mer eko i skolan, 
lektionen ”Gör svinn till vinn” (KRAV, 2014). Detta material användes endast som 
idéväckare och det mesta är ändrat och nyskapat i denna lektion. För att ta reda på fakta och 
information om matsvinn användes hemsidorna stoppamatsvinnet.nu och naturvardverket.se.  

I inledningen till lektionen återkommer en nära koppling till elevernas vardag. De flesta 
elever brukar förmodligen slänga mat och har åsikter om varför mat slängs. Dessutom 
används skolköket och personalen där som grund för elevernas undersökning. Lektionen går 
ut på att eleverna ska besöka andra klasser för att berätta om matsvinn och vad man kan göra 
för att minska matsvinnet. Detta gör uppgiften autentisk. Att informera om matsvinn kommer 
förhoppningsvis att kännas angeläget för eleverna och genom att berätta för andra ovetande 
blir situationen autentisk. De andra eleverna fungerar då som autentiska mottagare. Som 
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tidigare nämnt är autentiska uppgifter främjande för arbetet i skolan (Bundsgaard, 2005; 
Åkerlund, 2013). 

I denna lektion ligger fokus främst på den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av 
hållbar utveckling (Svenska FN-förbundet, 2012). Den ekologiska dimensionen belyser de 
negativa konsekvenserna av matsvinn, till exempel utsläpp av växthusgaser. Den ekonomiska 
dimensionen handlar om hur mycket pengar som går förlorade med den mat som kastas. Det 
går också att koppla in en social dimension genom att diskutera orättvisan i att stora mängder 
mat går till spillo medan så många människor i världen svälter. Lektionen har en normativ 
karaktär eftersom målet är att eleverna ska lära sig hur man kan minska matsvinnet. Den har 
också faktaorienterade inslag i inledningen. Dock finns miljöundervisningstraditionen 
utbildning för hållbar utveckling kvar som grundläggande utgångspunkt (Sandell, Öhman & 
Östman, 2003; Kronlid & Öhman, 2010).  

Lektionen berör det centrala innehållet och kunskapskraven i svenska, geografi och biologi 
(Skolverket, 2011a).  

5.2.8. Fina fisken 
Som grund för denna lektion användes utbildningsmaterialet Fisk för katten!, aktivitetsblad 
”Fiskets inverkan på miljön, från Marine Stewardship Council (MSC, u.å.). Inga större 
ändringar har gjorts i materialet. Den sista uppgiften, när eleverna ska skriva en text utifrån ett 
foto på en sköldpadda, kommer direkt från MSCs material. Det inledande filmklippet från 
Utbildningsradion (2005b) ingår inte i MSCs material utan är tillagt för denna lektion. Denna 
lektion är inte lika nära kopplad till de övriga lektionerna i temaarbetet. Anledningen till att 
den är med är att fiskeindustrin är en viktig del inom hållbar utveckling och inte att 
förglömma när mat och klimat diskuteras. Eftersom eleverna kan uppfatta detta som något 
nytt är det återigen viktigt att koppla till deras erfarenheter och att skapa ett bekant 
sammanhang (Wickman, 2014). Det inledande filmklippet på en fiskarfamilj kan bidra till 
detta.  

MSCs uppgift med fotot på en sköldpadda kan i värsta fall medföra att eleverna får en allt för 
negativ bild av fiske och inte vill äta fisk längre. Därför är det viktigt att läraren betonar det 
som är bra med fiske, till exempel att det är bra för hälsan, en viktig inkomstkälla för många 
människor och att inte allt fiske är dåligt. För att väga upp den negativa bilden med 
sköldpaddan lades bilden på barnet som fiskar till. Förhoppningen är att denna bild ska väcka 
positiva associationer till fiske.  

I lektionen är det den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling som 
är dominerande (Svenska FN-förbundet, 2012). Den ekologiska dimensionen är den mest 
framträdande i och med att konsekvenserna som fiskeindustrin ger för miljön står i fokus. 
Genom att diskutera begreppen överfiske och bifångst görs kopplingar till den ekonomiska 
dimensionen. Hur går fiskeindustrins vinsintresse ihop med en hållbar utveckling? Alla tre 
undervisningsstrategier är närvarande under lektionen. Genom att introducera nya begrepp är 
undervisingen faktaorienterad och genom att diskutera vad man kan göra för att fisket ska bli 
mer hållbart är undervisningen också normativ. Den pluralistiska strategin används i 
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diskussionen om vinstintressen och miljökonsekvenser (Kronlid & Öhman, 2010). Flera olika 
miljöundervisningstraditioner finns också i lektionen, men eftersom strävan är att få en större 
bild av mat-och klimatproblematiken, är den dominerande traditionen utbildning för hållbar 
utveckling (Sandell, Öhman & Östman, 2003).  

Lektionen berör det centrala innehållet och kunskapskraven i biologi och geografi 
(Skolverket, 2011a).  

5.2.9. En klimatsmart festmåltid 
Lektionen ”En klimatsmart festmåltid” fungerar som avslutning på temaarbetet. Genom att 
använda sina nyförvärvade kunskaper om mat och klimat ska eleverna tillsammans i grupper 
planera en festmåltid som både är god, nyttig och bra för klimatet. Arbetet redovisas sedan 
inför klassen. På så vis får läraren reda på vad eleverna har lärt sig under temaarbetets gång 
och kan lätt koppla målet med lektionen till de berörda kunskapskraven i läroplanen. Idén för 
lektionen kommer ifrån organisationen Håll Sverige Rent, som har tagit fram olika 
lektionsförslag som kopplas till miljömålen (Håll Sverige Rent, u.å.). Inga större ändringar 
har gjorts i materialet.  

Det är möjligt att beröra alla tre dimensioner av hållbar utveckling i denna lektion (Svenska 
FN-förbundet, 2012). Hur mycket fokus som läggs på varje dimension är däremot upp till 
eleverna men uppgiftens utformning och instruktioner medför att den ekologiska dimensionen 
är väsentlig. Den sociala dimensionen kopplas in genom elevernas diskussion om olika 
livsmedel samt deras preferenser om vad som är god mat. Den ekonomiska dimensionen är 
inte framskriven i instruktionerna men det är möjligt att eleverna använder sina tidigare 
kunskaper och själva anlägger en ekonomisk dimension. Detta framkommer då i 
redovisningen. Lektionen präglas av miljöundervisningstraditionen utbildning för hållbar 
utveckling och en pluralistisk undervisningsstrategi (Sandell, Öhman & Östman, 2003; 
Kronlid & Öhman, 2010).  

Lektionen berör det centrala innehållet och kunskapskraven i svenska, biologi och geografi 
(Skolverket, 2011a).  

6. Utvärdering 
Utvärderingen av temaarbetet skedde dels med hjälp av eleverna i användaranalysens 
fokusgrupp, dels med hjälp av en lärare. Eleverna i fokusgruppen har fungerat som 
medskapare under hela arbetet och därför var det viktigt att de fick delta i utvärderingen av 
arbetet. Detta stämmer också väl överens med den demokratiska grundtanken i arbetet. För- 
och nackdelar med detta diskuteras i metoddiskussionen. Eftersom temaarbetet till största 
delen vänder sig till lärare var det viktigt att få en lärares synpunkter på hela arbetet, och 
främst lektionsplaneringarna. Både eleverna och läraren informerades om syftet med deras 
deltagande, hur deras synpunkter ska användas samt vilka rättigheter de som deltagare har. De 
fick dessutom skriva på en medgivandeblankett (se bilaga 1 och 2). Dessa åtgärder uppfyller 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, u.å.). 
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I utvärderingen gick eleverna i fokusgruppen igenom temaarbetet. De tittade främst på 
elevbladen och lektionernas genomförande. Eleverna arbetade i grupp för att kunna stödja 
varandra i den kritiska granskningen och för att kunna diskutera med varandra. Eleverna 
uppmuntrades till att vara kritiska och till att ta vara på sådant som kan förbättras. De ombads 
dessutom att fundera på om hänsyn tagits till deras synpunkter i användaranalysen. Blev 
arbetet som de tänkt sig? Eleverna fokuserade på lektionerna Vad är mat?, Mat och klimat, 
Vad betyder märket? och En klimatsmart festmåltid. Om lektionen Vad är mat? tyckte 
eleverna att syftet och målet var bra och att titta på film är roligt. Diskussionsövningen har bra 
frågor och att det var bra att man får tänka efter varför man tycker som man gör. En nackdel 
med denna övning är enligt eleverna att det finns risk för grupptryck när de ska välja åsikt. 
Matspelet i lektionen Mat och klimat tyckte eleverna var en bra tanke, och att det är roligare 
att spela än att läsa. De gillade också färgerna på spelet. Nackdelarna med spelet var att det 
fanns en del svåra ord och att instruktionerna var svåra. Om lektionen Vad betyder märket? 
tyckte eleverna att det var bra att det finns punkter som ska vara med i framtagandet av 
information om märkena. De tyckte att det var roligt att söka egen information men att det 
finns en risk för att sökning på ”fel webbsidor” kan ge falsk fakta. Den avslutande lektionen, 
En klimatsmart festmåltid, tyckte eleverna verkade rolig. De trodde att de skulle vara lätt för 
att fastna för arbetet och att vilja fortsätta. Risken är att det kan vara en i gruppen som 
bestämmer allt, men som de tillade; ”det kan ju hända vid alla arbeten”.  

Läraren som deltog i utvärderingen fokuserade främst på lektionsplaneringarnas syfte och 
mål. Det positiva som läraren lyfte fram var att temaarbetet var genomtänkt, välarbetat och 
genomförbart i klassrummet. Hen ansåg också att lektionerna uppmuntrade till aktiva och 
medskapande elever och att det var bra med tips om vad läraren ska tänka på i undervisningen 
och förslag på vidare arbete. Det negativa med lektionsplaneringarna var att vissa 
målformuleringar var för breda och inte tillräckligt konkreta.  

Efter elevernas och lärarens utvärdering av temaarbetet reviderades lektionsplaneringarna. 
Instruktionerna och ordvalet i matspelet sågs över och skrevs om. Målformuleringarna 
konkretiserades ytterligare. Några av elevernas synpunkter, till exempel att det finns risk för 
grupptryck i diskussionsövningen och att en i gruppen blir alltför dominerande i den 
avslutande gruppuppgiften, lämnas med hänsyn till lärarnas kompetens. En klasslärare känner 
sina elever och kan (och bör) med sin erfarenhet motverka dessa risker.  

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 
En utmaning i utformningen av temaarbetet och dess lektionsplaneringar var att det riktar sig 
till andra lärare. Arbetet måste därför vara tydligt strukturerat, lektionernas syfte, mål och 
genomförande måste vara tydliga och lektionerna ska vara genomförbara för många olika 
grupper. Dessa krav måste uppfyllas utan att beskrivningarna blir övertydliga. Om 
lektionsplaneringarna blir allt för detaljstyrda minskar lärarens eget handlingsutrymme. 
Läraren måste ha möjlighet att kunna anpassa lektionen efter sin klass och att kunna sätta sin 
egen prägel på undervisningen. Dessutom är det viktigt att inte bortse ifrån lärarnas egen 
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kompetens. Sammanfattningsvis var utmaningen att ta fram ett tydligt strukturerat arbete som 
passar många utan att försöka detaljstyra undervisningen och förminska lärarnas kompetens.  

Fördelen med en användarcentrerad design är att produkten utvecklas för dem som ska 
använda den. En nackdel kan vara att det kan vara svårt att locka personer till att delta i 
projektet. Detta fick jag erfara i utvärderingen av temaarbetet. Det optimala för en utvärdering 
hade varit om en lärare genomförde en lektion med sin egen klass, medan jag gjorde 
observationer. Då hade provsituationen blivit autentisk. Detta var tyvärr inte möjligt i detta 
arbete eftersom den lärare som skulle prova temaarbetet med sin klass fick förhinder i sista 
stund. Dock blev resultaten av utvärderingen bra ändå, med hjälp av eleverna i fokusgruppen 
och läraren som kritiskt granskade lektionsplaneringarna. Risken med att använda samma 
fokusgrupp i den inledande användaranalysen och i utvärderingen är att de automatiskt blir 
positivt inställda. För att motverka detta hade det varit bra att använda en kontrollgrupp med 
andra elever. På grund av denna risk uppmanades eleverna särskilt till att vara kritiska och 
konstruktiva i sin kritik, vilket de klarade bra.  

Temaarbetet riktar sig till årskurs 4-6. Det är möjligt att nivån kan bli lite för avancerad för 
arbete i årskurs fyra, beroende på vilka förkunskaper de har. Däremot finns det gott om 
utrymme för lärarna att anpassa lektionerna efter elevernas kunskapsnivå och därmed kan 
temaarbetet fungera bra även i årskurs fyra.  

7.2. Förankring i tidigare forskning 
Som beskrivet i avsnittet ”Tidigare forskning” har Kommittén för utbildning för hållbar 
utveckling lyfts följande karaktärsdrag för utbildning för hållbar utveckling fram:  

− ”Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande 
arbetssätt. 

− Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. 
− Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det 

lokala. 
− Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över 

utbildningens form och innehåll. 
− Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och 

samhälle. 
− Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 

handlingsberedskap. 
− Utbildningens process och produkt är båda viktiga.” (SOU 2004:104, s. 73). 

Detta temaarbete strävar efter att uppfylla den första punkten genom att arbetet är 
ämnesöverskridande och behandlar den ekologiska, ekomoniska och sociala dimensionen av 
hållbar utveckling. Den ekologiska dimensionen är mest framträdande men de övriga 
förekommer också tydligt. Konflikter mellan olika intressen och behov behandlas till en viss 
del, till exempel genom att värdera olika aspekter av mat (nyttighet, smak och 
klimatvänlighet) mot varandra i lektionen En klimatsmart festmåltid. I detta arbete berörs inte 
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dåtiden särskilt mycket. Fokus ligger istället på nutiden och framtiden. Lektionerna växlar 
mellan det lokala och det globala där det lokala fungerar som en grund för att sedan kunna 
lyfta blicken mot hela världen. Ett exempel på detta är lektionen Vår skollunch som börjar 
lokalt på skolan och som avslutas med att de olika matvarornas ursprungsländer märks upp på 
en världskarta. Eftersom detta arbete har gått ut på att ta fram lektionsplaneringar fanns det 
inte möjlighet att alla lärande ska ha inflytande över planeringen. Detta ansvar överlämnades 
till fokusgruppen. Däremot är lektionsplaneringarna utformade med en demokratisk 
grundtanke och med möjligheter för eleverna att utveckla den demokratiska beslutsprocessen 
(Håkansson, 2010). Lärandet är verklighetsbaserat men det går att uteveckla kontakterna med 
natur och samhälle. Detta kan göras genom att besöka en mataffär och leta efter märkningar i 
lektionen Vad betyder märket? och att kontakta kommunen angående matsvinn i lektionen 
Stoppa matsvinnet! Vidare ät lärandet i temaarbetet inriktas mot problemlösning, stimulerar 
till kritiskt tänkande och uppmuntrar till handlingsberedskap. Både utbildningens process och 
produkt är viktiga. Processens betydelse lyfts fram extra mycket.  

Sammanfattningsvis är min åsikt att temaarbetet uppfyller kommitténs karaktärsdrag för 
utbildning för hållbar utveckling bra.  

Tidigare forskning har visat att en pluralistisk undervisningsstrategi ger eleverna bäst 
möjligheter att utveckla en förmåga till kritiskt handlande och att kunna värdera olika 
alternativ mot varandra (Hedefalk, 2014). Huvudsyftet med en pluralistisk 
undervisningsstrategi är att eleverna ska lära sig att ”aktivt och kritiskt kunna värdera och ta 
ställning till alternativa perspektiv på klimatfakta, klimatpolitik, klimatforskning samt 
klimatvärderingar” (Kronlid & Öhman, 2010, s. 153). Detta temaarbete strävar efter att ha en 
pluralistisk syn på undervisningen. Jag anser att denna strävan uppfylls till stor del, men att 
det även finns inslag av faktabaserad och normerande undervisning.  

7.3. Förslag på utveckling 
Detta temaarbete kan med fördel användas som grund för fördjupning och vidare arbete. Det 
kan ses som ett exempel på hur lärare kan arbeta ämnesöverskridande med hållbar utveckling 
och belysa både den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen av detta. Andra förslag 
på ämnen som kan passa för detta är vatten, jordens resurser och energi. Arbetet kan också 
användas som utgångspunkt för vidare undervisning om mat, till exempel matens 
sammansättning, matsmältning och mat och hälsa. Dessutom kan detta arbete utgöra en grund 
för lärarstudenters självständiga arbeten inom lärarutbildningen. Till exempel skulle man 
kunna göra en vidareutveckling av temaarbetet, pröva det i klassrummet eller analysera dess 
form och innehåll.  

7.4. Avslutning 
I dagens samhälle, med dess larmrapporter om klimatförändringar och naturkatastrofer samt 
krav på förändringar av livsstil, spelar utbildning en stor roll. Barn får ta del av medias 
framställning av klimathotet, närståendes tankar och åsikter och kamraters känslor och 
tyckanden. Allt detta kan bli förvirrande och leda till missuppfattningar och i värsta fall 
känslor av hopplöshet och pessimism. I skolan får barnen möjlighet att tillsammans med 
läraren utforska vad hållbar utveckling är och vilken betydelse det har för framtiden på ett 
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nyanserat och sakligt sätt, där också många olika uppfattningar och perspektiv lyfts fram. 
Detta temaarbete kan fungera som ett stöd för lärarens arbete med detta. Lärarna är de som 
avgör vilken miljöundervisningstradition och undervisningsstrategi som råder i klassrummet 
och därmed avgör vad eleverna lär sig. Hedefalk (2014) belyser särskilt lärarens betydelse för 
att eleverna ska få möjlighet att agera kritiskt. Enligt Ojala (2012) har läraren också stor 
betydelse för elevernas känslor inför framtiden och klimatförändringarna. Det är viktigt att 
läraren bidrar med att förmedla en känsla av hopp, vilket kan öka engagemanget för 
klimatproblematiken och uppmuntra till handling. 

Utbildning för hållbar utveckling går hand i hand med skolans demokratiuppdrag och dess 
grundläggande värden. Ett övergripande miljöperspektiv ska finnas i undervisningen 
(Skolverket, 2011a). Eftersom vi i framtiden kommer att uppleva fler konsekvenser av 
klimatförändringarna än vad vi gör i dag, är det av yttersta vikt att vi ger våra elever 
förutsättningar för att hantera detta. Det är trots allt de kommande generationerna som får leva 
med konsekvenserna av tidigare generationers livsstil. Enligt den kinesiske poeten Kuan Tzu, 
som citeras i inledningen, är nyckeln till att skapa ett hållbart samhälle i framtiden att utbilda 
folket. Min förhoppning är att detta temaarbete kan vara ett led i denna process och i det långa 
loppet bidra till ett mer hållbart samhälle.  
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Bilaga 1 – Medgivandeblankett till elev 
 
Inom kursen Självständigt arbete 1 ska jag ta fram ett ämnesöverskridande temaarbete om mat med 
hållbar utveckling som utgångspunkt. Som grund till arbetet behövs en målgruppsundersökning. 
Undersökningen kommer bestå av ett antal frågor om utbildning för hållbar utveckling, temaarbeten 
och arbetssätt, i form av en gruppintervju. Dessutom kommer arbetet avslutas med en utvärdering 
där deltagarna får komma med synpunker på arbetet.  
 
Det är frivilligt att delta och man kan avbryta sin medverkan när som helst. Uppgifterna behandlas 
konfidentiellt.  
 
Jag ger mitt medgivande till att vara med i undersökningen: 
 
Deltagare: 
 
 
Jag ger mitt medgivande till att mitt barn är med i undersökningen:  
 
Vårdnadshavare:  
 
 
 
 
Johanna Hansson 
johanna.hansson.6622@student.uu.se 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala Universitet.  
 
Handledare: Annica Gullberg, annica.gullberg@gender.uu.se  
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Bilaga 2 – Medgivandeblankett till lärare  
 
Inom kursen Självständigt arbete 1 ska jag ta fram ett ämnesöverskridande temaarbete om mat med 
hållbar utveckling som utgångspunkt. I den avslutande fasen av arbetet behövs en kritisk granskning 
där du som lärare får komma med synpunkter på arbetet. Du får ge skriftliga kommentarer och sedan 
gå igenom arbetet muntligt tillsammans med mig.  
 
Det är frivilligt att delta och man kan avbryta sin medverkan när som helst. Uppgifterna behandlas 
konfidentiellt.  
 
Jag ger mitt medgivande till att vara med i undersökningen: 
 
________________________________________  
 
 
 
Johanna Hansson 
johanna.hansson.6622@student.uu.se 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala Universitet.  
 
Handledare: Annica Gullberg, annica.gullberg@gender.uu.se  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till användaranalys 
 

1. Känner ni till begreppet hållbar utveckling? 
2. Hur brukar ni jobba med det i skolan? Vad är bra och/eller dåligt med det?  
3. Om ni fick bestämma, hur skulle man jobba med hållbar utveckling i skolan? 
4. Fungerar mat som tema? 
5. Hur tycker ni att ett arbetsblad ska se ut? 
6. Övrigt 

 

29 
 



 

 

 

 

  

 



1 
 

Innehållsförteckning 

   

 Inledning    2  

 Berörda ämnen i Lgr11   3 

 Olika livsmedels utsläpp av koldioxid 4 

 Lektion 1 – Vad är mat?  6 

 Lektion 2 – Vår skollunch  7 

 Lektion 3 – Mat och klimat  8 

 Lektion 4 – Mat och klimat i världen 11 

 Lektion 5 – Vad betyder märket?  12 

 Lektion 6 – Minska svinnet!  14 

 Lektion 7 – Fina fisken   15 

 Lektion 8 – En klimatsmart festmåltid 18 

 Avslutande kommentar  20 

 Länkar och lästips   20 

 



2 
 

Inledning 
Dagens samhälle präglas av stora globala 
förändringar där larmrapporter om klimathot 
och naturkatastrofer är ett återkommande 
inslag. För att vända den negativa 
utvecklingen spelar utbildning en viktig roll. 
Enligt den svenska läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet ska hållbar 
utveckling genomsyra all undervisning genom 
ett övergripande miljöperspektiv. Eleverna ska 
genom detta lära sig hur vårt sätt att leva kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling och 
att visa respekt för och omsorg om miljön1. 

Vad är hållbar utveckling? 
Hållbar utveckling kan definieras som ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov2. 
Hållbar utveckling består av tre dimensioner; 
ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet 
och social hållbarhet. I skärningspunkten 
mellan de tre dimensionerna skapas hållbar 
utveckling.  

Syfte 
Syftet med detta temaarbete är att eleverna 
ska fördjupa sin förståelse för begreppet 
hållbar utveckling, att de ska utveckla sin 
förmåga att kunna göra medvetna och 
genomtänkta val i situationer som rör miljö 
och klimat samt att de ska få en inblick i hur 
den egna livsstilen kan påverka miljön i ett 
större perspektiv.  

Mat är ett lämpligt tema för dessa syften och 
för utbildning för hållbar utveckling eftersom 
det går att applicera på alla tre dimensioner av 
hållbar utveckling. Dessutom ingår mat i 
elevernas vardag och är därför en bra 
utgångspunkt för vidare arbete.  

1 Skolverket (2011). Lgr11  
2 Svenska FN-förbundet (2012). http://www.fn.se/fn-info/vad-
gor-fn/utveckling/hallbar-utveckling-/ 

Upplägg 
Utformningen av temaarbetet har skett med 
bakgrund av tidigare forskning, i dialog med 
elever och lärare samt utifrån gällande 
styrdokument och rekommendationer. 
Materialet består att åtta lektionsplaneringar 
som riktar sig till dig som lärare. Till vissa 
planeringar finns tillhörande elevblad. 
Lektionsplaneringarna bygger i viss 
utsträckning på varandra men det är möjligt 
att hoppa över någon av dem. Lektionerna tar 
olika lång tid att genomföra, mycket beroende 
på hur du som lärare väljer att arbeta med 
lektionen.  

Temaarbetet strävar efter att genomsyras av 
en demokratisk grundsyn. Olika arbetssätt 
används men de dominerande är arbete i 
grupp och diskussionsövningar i grupp och 
helklass. Temaarbetet och tillhörande 
lektionsplaneringar är nära kopplat till det 
centrala innehållet och kunskapskraven för 
årskurs 4-6 i Lgr11.  

Att tänka på i undervisningen 
Mat kan för vissa elever vara ett känsligt 
ämne. Därför är det viktigt att vara lyhörd 
inför eleverna och undvika att göra direkta 
jämförelser, t.ex. hur mycket mat man tar på 
skollunchen. Om du har några funderingar 
eller om problem uppstår omkring detta är ett 
tips att ha kontakt med skolans kurator.  

När man undervisar om klimatförändringar 
och hållbar utveckling är det viktigt att inte 
lägga allt fokus på den enskilda personen. 
Detta kan medföra att eleverna skuldbelägger 
sig själva och får dåligt samvete. För att 
minska risken för detta bör man visa på goda 
exempel, betona att vi alla kan hjälpas åt för 
att göra skillnad och inte glömma bort den 
strukturella nivån.  
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Berörda ämnen i Lgr11
Centralt innehåll ur Lgr11 för årskurs 4-6: 

• Svenska: Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. Muntliga 
presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola 
och vardag.  

• Biologi: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en 
hållbar utveckling.  

• Geografi: Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar 
utveckling.  

• Hem-och konsumentkunskap (årskurs 1-6): Några olika miljömärkningar av produkter och 
deras betydelse. Val och användning av varor och tjänster i hemmet och hur de påverkar 
miljö och hälsa.  

Berörda kunskapskrav för årskurs 6, betyg E:  

• Svenska: Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna 
åsikter som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven kan förbereda och genomföra enkla 
muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss 
anpassning till syfte och mottagare.  

• Biologi: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och 
ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som till viss del 
för samtalen och diskussionerna framåt. 

• Geografi: Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till 
viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.  

• Hem-och konsumentkunskap: Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan 
konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då 
varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.  

Olika lektioner berör olika innehåll och kunskapskrav i Lgr11. Se respektive lektionsplanering för vad 
som gäller för just den.  
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Olika livsmedels utsläpp av koldioxid 

MATVARA       Kg koldioxid Mängd 
 
PROTEIN 
Nötkött   26  Per kg benfritt kött 
Lammkött   21  Per kg benfritt kött  
Viltkött   0,5  Per kg benfritt kött  
Fläskkött   6  Per kg benfritt kött  
Fågelkött   3  Per kg benfritt kött  
Köttfärs   16  50% nöt och 50% fläsk  
Chark   7  Falukorv  
Fisk och skaldjur  3  Per kg filé/kg skaldjur  
Ägg   2  Per kg ägg  
Quorn   4  Per kg Quorn  
Baljväxter   0,7  Per kg torkad vara  
 
MEJERIPRODUKTER   
Mjölk, fil, yoghurt  1  Per liter/kg vara  
Ost   8  Per kg ost  
Smör   8  Per kg smör  
 
KOLHYDRATER   
Ris   2  Per kg ris  
Potatis   0,1  Per kg oskalad potatis  
Pasta   0,8  Per kg pasta  
Bröd   0,8  Per kg bröd  
Mjöl, socker, gryn  0,6  Per kg mjöl/socker/gryn 
 
FRUKT OCH GRÖNT 
Frukt Norden  0,2  Per kg frukt med skal  
Frukt import   0,6  Per kg frukt med skal  
Grönsaker Norden  1  Per kg grönsak med skal  
Grönsaker import  1,4  Per kg grönsak med skal  
Rotfrukter, lök och kål  0,2  Per kg vara med skal  
Grönt/frukt flyg  11  Per kg vara med skal  
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ÖVRIGT 
Margarin   1,5  Per kg margarin  
Olja   1,5  Per kg/liter olja  
Sås, kryddor   1  Per kg vara  
Kaffe, te   3  Per kg torrvara  
Läsk   0,3  Per liter läsk  
Godis   2  Per kg godis  
Chips   2  Per kg chips  
Glass   2  Per kg glass  
 

Källa: Röös, Eva (2014). Mat-klimat-listan, version 1.1. Uppsala: Sveriges 
lantbruksuniversitet.  
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Vad är mat? 
Mat är en stor del av allas liv. Men vad är egentligen mat och får man äta vad 
man vill? 

 

Syfte 
Syftet med lektionen är att 
introducera temat för 
eleverna, att väcka deras 
intresse och få en inblick i 
komplexiteten runt mat. 
 
Tid: 1-2 lektioner 
 

Mål 
Målet med lektionen är att 
eleverna ska ta ställning till 
olika värderingsfrågor om mat 
samt delta i diskussioner.  
 

Berörda ämnen i Lgr11 
Biologi och svenska.  

Genomförande 

• Titta på UR-filmen Runt i naturen – Hållplats 
jorden: Om mat 
(http://uraccess.se/products/101015). Filmen är 
nio minuter lång. Observera att åtkomst till UR 
krävs. Samtala kort i helklass om generella intryck 
av filmen. Presentera temaarbetet och berätta 
om syfte och mål med arbetet.  

• Diskussionsövning. Ställ en fråga till eleverna. Ge 
svarsalternativen en plats i klassrummet, till 
exempel ett hörn för ja och ett hörn för nej. 
Eleverna ställer sig på den plats med det 
svarsalternativ de tycker är bäst. Låt eleverna 
diskutera tillsammans med de som har valt 
samma svarsalternativ och be dem att fundera på 
varför de tycker som det gör. Därefter lyfts 
frågan i helklass.  

• Skrivuppgift. Låt eleverna skriva en text på temat 
”Vad är mat”. Vad tänker de på när de hör ordet 
mat? Vad betyder mat för dem?  

 

Förslag på diskussionsfrågor: 

- Brukar du tänka på vad du 
äter? (Ja, nej, ibland) 

- Brukar du tänka på var maten 
kommer ifrån? (Ja, nej, ibland) 

- Skulle du kunna tänka dig att 
sluta äta kött? (Ja, nej, kanske) 

- Är det fel att döda djur för att 
äta? (Ja, nej) 

- Vad är viktigast när du 
handlar? (Att maten är billig, 
nyttig, god eller bra för miljön) 

- Får man äta vad man vill? (Ja, 
nej, det beror på) 
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Vår skollunch 
Var kommer maten i skollunchen från och hur hamnade den på våra tallrikar? 

 

Syfte 
Syftet med lektionen är att 
eleverna ska få en förståelse 
för vad maten kommer ifrån 
och hur komplext 
matsystemet kan vara. 
 
Tid: 1 lektion 
 

Mål 
Målet med lektionen är att 
eleverna ska veta var tre 
matvaror kommer ifrån och 
att inte all mat kan produceras 
i Sverige.  
 

Berörda ämnen i Lgr11 
Geografi och hem-och 
konsumentkunskap.  

Förberedelser 

• Be eleverna att ta ett foto av sin skollunch, alternativt anteckna vad som finns på 
tallriken.  

• Prata med personalen i skolköket om var maten kommer ifrån.  

Genomförande 

• Namnge alla ingredienser tillsammans, skriv upp dem på tavlan.  

• Sortera maten tillsammans. Vad kommer från djur och vad kommer ifrån växter?  
 

• Låt eleverna arbeta i par. Varje par får i uppgift att ta 
reda på så mycket de kan om en ingrediens/matvara. 
Var kommer den ifrån? Hur har den kommit till vår 
skola? Vad behövs för att grönsaker ska växa? Vad 
behövs för att göra en köttbulle? 
 

• Avsluta med redovisning och diskussion i helklass. Hur 
många länder har hjälpt till att producera maten på 
tallriken? Märk ut på en världskarta.  

 

 

Tips! 

Koppla in en ekonomisk 
dimension genom att 
diskutera import och export 
och varför import kan vara 
billigare.  
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Mat och klimat 
Finns det någon skillnad mellan olika livsmedel? Kan viss mat vara bättre eller 
sämre än annan mat? 

 

Syfte 
Syftet med lektionen är att 
eleverna ska få en förståelse 
för olika livsmedels påverkan 
på klimatet.   
 
 
 
 
Tid: 1 lektion 
 

Mål 
Målet med lektionen är att 
eleverna ska kunna räkna upp 
tre matvaror som är bra för 
klimatet och tre som är sämre 
för klimatet samt att kunna 
värdera olika matvaror mot 
varandra. 

Berörda ämnen i Lgr11 
Geografi, biologi och 
svenska. 
 

Förberedelser 

• Gör ordning ett bildspel av olika livsmedel. Börja förslagsvis med de livsmedel som 
fanns i skollunchen (se lektion ”Vår skollunch”).  

• Läs på om olika livsmedels påverkan på miljön. Se till exempel livsmedelverkets 
hemsida, http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-
matval2/.  

Genomförande 

• Visa bildspelet för eleverna. Berätta om de olika livsmedlen och hur de kan påverka 
miljön. Låt eleverna vara med och diskutera.  

• Skriv upp några av de viktigaste livsmedlen på tavlan. Skriv tillsammans med eleverna 
upp fördelar och nackdelar med varje produkt. Eleverna antecknar från tavlan. 
Alternativt, skriv på datorn och skriv ut och dela ut till eleverna.  

• Gå igenom instruktionerna och påståendena till matspelet. Låt eleverna spela i grupp.  

• Avsluta med en diskussion i helklass om hur eleverna värderade påståendena.  
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MATSPELET 
 

1. Läs påståenden som står här nedanför.  
2. Bestäm hur många steg varje påstående är värt. De påståenden som är bäst för 

klimatet är värda mest steg. Tre påståenden får betyda fyra steg framåt, tre får 
betyda tre steg framåt, tre får betyda två steg framåt. Resten ger ett steg framåt. 
De påståenden som är röda betyder två steg bakåt.  

3. Skriv antalet steg framför varje påstående.  
4. Spela med tärning och flytta framåt eller bakåt om du hamnar i en ring med text.  

 
 ____Du väljer helst potatis istället för ris. 

_-2_Du äter gärna tomater och gurka hela året.  

____Du ser till att äta bär och frukt från er trädgård.  

____ Du minskar antalet köttbullar till högst 5 när du äter denna rätt. Mer ärtor 
istället!  

____Du byter från grönsaker (gurka, tomat, grönsallad) till rotfrukter en dag i 
veckan.  

_-2_Du äter nötkött till middag varje dag i veckan.  

____Du äter ärtor eller bönor som varmrätt minst en gång i veckan.  

_-2_Du gillar mineralvatten i flaska. 

____Du byter en middag med kött mot en vegetarisk. 

____Du byter nötkött mot kyckling en gång i veckan. 

____Du äter rester minst en gång i veckan.  

____Du tar aldrig mer mat än du äter upp.  

____Du äter helst närodlat.  

____Du byter köttbullar mot falafel.  

____Fisken på din tallrik är ofta märkt MSC. 

 



 

 

 

MÅL 

 

START 

Du väljer helst 
potatis istället 
för ris 

Du äter gärna 
tomater och 
gurka hela året 

Du ser till att äta 
bär och frukt från 
er trädgård 

Du minskar antalet 
köttbullar till högst 5 
när du äter denna rätt. 
Mer ärtor istället! 

Du byter från 
salladsgrönsaker 
(gurka, tomat 
grönsallad) till rotsaker 
en dag i veckan 

Du äter nötkött 
till middag varje 
dag i veckan 

Du äter ärtor eller 
bönor som huvudrätt 
minst en gång i veckan 

Du gillar 
mineralvatten 
i flaska 

Du byter en 
middag med kött 
mot en vegetarisk 

Du byter nötkött 
mot kyckling en 
gång i veckan 

Du äter rester 
minst en gång i 
veckan 

Du tar aldrig mer 
mat än du äter upp 

Du äter helst 
närodlat 

Du byter 
köttbullar mot 
falafel. 

Fisken på din 
tallrik är ofta 
märkt MSC 
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Mat och klimat i världen 
Mycket av det vi äter orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Utsläppen leder 
till klimatförändringar som kan leda till brist på mat för många människor. Vi i 
Sverige kommer inte att märka av detta så mycket, men hur ser det ut i 
andra länder?  

 

Syfte 
Syftet med lektionen är att ge 
eleverna ett globalt perspektiv 
på mat-och klimatproblematiken.  
 
 
Tid: 1 lektion 
 

Mål 
Målet med lektionen är att 
eleverna ska kunna ge ett 
exempel på hur 
klimatförändringarna kan 
påverka tillgången på mat  
 

Berörda ämnen i Lgr11 
Geografi, biologi och 
svenska.  

Förberedelser 

• Skriv ut reportaget Klimatet – nästa hot i krigsdrabbade Sierra Leone 
(http://www.barnochklimat.se/_upload/barnochklimat/BFnr3-08.pdf). 

Genomförande 

• Läs reportaget. Texten är ganska avancerad så 
eleverna kan behöva stöttning i läsningen. 
Antingen läser eleverna själva eller så kan 
läraren läsa högt. Det är inte heller nödvändigt 
att läsa hela reportaget.  

• Låt eleverna prata om texten i par och lyft sedan 
diskussionen i helklass. Påminn eleverna om att 
det som vi äter orsakar utsläpp av växthusgaser 
vilket leder till klimatförändringar. Berätta om 
hur klimatförändringarna kan göra så att det blir 
mindre mat i vissa delar av världen.  

• Visa på en världskarta eller Google Earth vilka områden som är de mest utsatta. 
Diskutera vad klimatförändringarna får för konsekvenser för de som lever där. Till 
exempel att torra områden blir ännu torrare och att öar riskerar att översvämmas.  

• Avsluta med att låta eleverna skriva en kort text om vad de har lärt sig på lektionen. 

Att tänka på 

Det är viktigt att undervisningen 
inte förmedlar en alltför dyster 
bild av klimatförändringarna och 
framtiden. Fokusera också på att 
lyfta fram det positiva och 
uppmuntra till engagemang. 
Skuldbelägg inte eleverna. 
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Vad betyder märket? 
Många av våra livsmedel är märkta med olika symboler. De kan fungera som 
hjälp när man ska välja bra mat. Men vad betyder märket och varför finns det 
där? 

 

Syfte 
Syftet med lektionen är att 
eleverna ska få en inblick i 
olika sätt att värdera och 
märka mat, utifrån ekologiska, 
sociala och ekonomiska 
aspekter. 
 
Tid: 2 lektioner 
 

Mål 
Målet med lektionen är att 
eleverna kunna berätta om ett 
märke samt kunna diskutera 
märket utifrån frågor som 
berör ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekter.  

Berörda ämnen i Lgr11 
Hem-och 
konsumentkunskap, 
geografi och svenska.  

Förberedelser 

• Ge eleverna en hemuppgift att leta efter märkningar på mat hemma. Be dem leta i 
kylskåpet, frysen och skafferiet och skriva ner vilka märken de hittar.  

Genomförande 

• Skriv upp alla märken som eleverna har hittat hemma 
på tavlan. 

• Dela in eleverna i grupper. Varje grupp tilldelas ett 
märke och ska utforma ett faktablad om märket (se 
elevinstruktion).  

• Arbetet redovisas muntligt inför klassen. Faktabladen 
kan till exempel sättas ihop till ett häfte och delas ut 
till föräldrarna.  

Förslag på utveckling av lektionen: Om skolan/klassen odlar något kan eleverna hitta på ett 
eget märke.  

 

 

Exempel på märkningar 

KRAV, Fair Trade, Bra 
Miljöval, EU-ekologiskt, 
MSC, Nyckelhål, Svanen, 

Svenskt sigill 
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Vad betyder märket? 

 

Många av våra livsmedel är märkta med olika symboler. De kan fungera 
som hjälp när man ska handla. Men vad betyder märket och varför finns 
det där? Er uppgift är att ta reda på det. 

Ni ska ta reda på fakta om ert märke och göra ett faktablad om det. 

 

På faktabladet ska det finnas: 

� Bild på märket. 
� Vad märket betyder. 
� Vilka produkter som märket kan finnas på. 
� En beskrivning om varför märket är bra. Fundera på om märket står 

för att produkten är bra för miljön eller om den är bra för människor.  
� Jämför priset mellan en produkt med ert märke och en likadan 

produkt utan märke. Vilken är billigast? Varför kan det vara så?  
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Minska svinnet! 
I Sverige slängs mycket mat. Det är både dåligt för miljön och för klimatet. 
Men det finns enkla lösningar för att minska matsvinnet.  

 

Syfte 
Syftet med lektionen är 
uppmärksamma eleverna på 
problemet med matsvinn. 
 
 
 
Tid: 2 lektioner 
 

Mål 
Målet med lektionen är att 
eleverna kunna ge minst tre 
förslag på hur man kan minska 
matsvinnet och presentera 
detta muntligt.  
 

Berörda ämnen i Lgr11 
Biologi, geografi och 
svenska. 

Förberedelser 

• Prata med personalen i skolköket och kollegor i andra klasser och förbered dem på 
uppgiften. 
 

• Läs på om matsvinn. Se till exempel http://stoppamatsvinnet.nu/ och 
http://www.naturvardsverket.se/.  

Genomförande 

• Diskutera med eleverna om matsvinn. Brukar de slänga mat? Slängs det mycket mat 
hemma? Slänger de mer mat i skolan än hemma? Berätta några fakta om matsvinn, 
tex från stoppamatsvinnet.nu.   

• Skriv frågor tillsammans till personalen i skolköket. Hur 
mycket mat slängs varje dag? Vad slängs det mest av? 
Intervjua personalen. 

• Diskutera resultatet av intervjun tillsammans.  

• Låt eleverna jobba i grupper med att skriva en lista på 
vad man göra för att minska matsvinnet. Gå igenom 
listorna tillsammans.  

• Varje grupp besöker sedan en annan klass för att berätta om matsvinn och ge förslag 
på vad man kan göra för att minska svinnet.  

 

Tips!  

Titta på bilder av ”ful 
mat”, tex en krokig gurka. 
Diskutera varför man inte 
ser sådana i affären och 
om eleverna kan tänka sig 
att äta dem.  
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Fina fisken 
Fiskeindustrin ger många jobb och mat till många människor världen över. 
Dessutom är det roligt att fiska. Men fiskeindustrin har också många 
problem såsom överfiske och bifångst. Hur kan man göra fisket mer hållbart?  

 

Syfte 
Syftet med lektionen är att ge 
eleverna en inblick i 
fiskeindustrin och dess 
fördelar och nackdelar.  
 
Tid: 1-2 lektioner.  
 

Mål 
Målet med lektion är att 
eleverna ska lära sig en 
strategi för hur fiske kan göras 
mer hållbart och vad bifångst 
är.  
 

Berörda ämnen i Lgr11 
Biologi, geografi och 
svenska.  

Föreberedelser 

• Läs på om fiske. Se till exempel http://www.msc.org/dokument/msc-s-skolprojekt.  

Genomförande 

• Titta på UR-filmen Runt i naturen – Hållplats jorden: Om Östersjön 
(http://uraccess.se/products/134689). Filmen är nio minuter lång. Observera att 
åtkomst till UR krävs. Samtala kort i helklass om generella intryck av filmen. Ta upp 
begreppen överfiske, övergödning och algblomning.   

• Diskutera tillsammans vad som är problemet med fiske idag och vad man kan göra 
för att göra fisket mer hållbart. Introducera begreppet bifångst.  

• Visa bilderna på sköldpaddan som har fastnat i ett nät och pojken som fiskar. Låt 
eleverna skriva texter om bilderna.  
Frågor att fundera på: Vad väcker bilden för sorts känslor? Vilka miljöproblem visar 
bilden? Hur skadar bifångst den marina miljön? Hur kan fiskare minska bifångsten? 
Hur kan ett hållbart fiske bidra till ett friskare hav? Hur kan vi hjälpa fiskare som 
utövar ett hållbart fiske? Vad tycker du om fiske? Varför är fiske bra? 
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T 

 

kan vi hjälpa fiskare so 

 

 

Mer hållbart fiske genom att:        

- Använda nät med större hål. Då kan mindre fiskar simma igenom näten så att de 
inte fångas innan de är stora nog att föröka sig. 

- Fiska på natten när inga fåglar finns i närheten. Fiske på dagen medför att många 
fåglar fastnar i fiskenäten och dör när de försöker fånga fisken som halas ombord. 

- Använda modern elektronisk utrustning (som kan avgöra art och storlek på 
fiskarna i stimmet) för att göra fisket mer selektivt. 

- Fiska enligt reglerna. Det finns stränga regler om hur mycket fisk som får fångas 
och när på året man får fiska. Ibland bryter fiskare mot de här reglerna genom att: 

1) Fiska under en period då fiskarna ska lämnas ifred så att dekan para sig. 2) Fånga 
mer än den årliga fiskekvoten för en speciell art. 3) Genom att välja ut den fisk som 
är finast och sen kasta tillbaka resten av fisken, som då är död eller döende, i havet. 
Det innebär att de kan fortsätta fiska mer värdefull fisk. 4) Fånga utrotningshotade 
fiskarter.  

Källa: MSC 
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m  
utövar ett hål 

 
Bildkällor: Fiskets inverkan på miljön; http://www.msc.org/dokument/msc-s-skolprojekt och 
http://pixabay.com/p-113894/?no_redirect  
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En klimatsmart festmåltid 
Kan mat vara både god, nyttig och bra för klimatet? Ja visst kan den det!  

 

Syfte 
Syftet med lektionen är att 
eleverna ska få visa vad de har 
lärt sig under temaarbetets 
gång.  
 
 
 
 
Tid: 2-3 lektioner. 
 

Mål 
Målet med lektionen är att 
eleverna ska ta ställning och 
argumentera för olika 
alternativ i valsituationer som 
rör mat och klimat samt att 
muntligt redogöra för sina 
argument.  
 

Berörda ämnen i Lgr11 
Biologi, geografi och 
svenska.  

Genomförande 

• Dela in eleverna i grupper. Varje grupp ska komponera en festmeny med tre rätter 
och dryck. Maten ska vara god, nyttig och klimatsmart (se elevinstruktion).  

• Eleverna kan använda sina anteckningar från lektionen ”Mat och klimat”, faktabladet 
med olika livsmedel och koldioxidutsläpp och söka information på internet.  

• Menyerna redovisas inför klassen. Grupperna ska kunna motivera sina val.  

• Diskutera redovisningarna gemensamt. Hur många grupper valde kött? Vilket kött? 
Hade någon grupp en helt vegetarisk meny? Tänkte eleverna lika? Eller olika? 
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En klimatsmart festmåltid 
Kan mat vara både god, nyttig och bra för klimatet? Ja visst kan den 
det! Er uppgift är att ta fram en festmeny med förrätt, varmrätt, 
efterrätt och dryck. Maten ska vara god, nyttig och bra för miljön.  

1. Börja med att diskutera i gruppen om vilka livsmedel som är bra 
för klimatet och vilka som är mindre bra. Använd era tidigare 
kunskaper. Anteckna! 
 

2. Bestäm vad ni vill bjuda på till förrätt, varmrätt och efterrätt och 
vilken dryck ni vill ha. Skriv ner menyn.  
 

3. Vilka ingredienser behöver ni? Skriv en lista.  
 

4. Ta reda på mer om era ingredienser. Var kommer de ifrån vid 
den här tiden på året? Använd faktablad och sök information på 
internet.  
 

5. När ni vet mer om ingredienserna kan ni ändra i er meny eller så 
är den bra som den är.  
 

6. Redovisa menyn inför klassen. Berätta hur ni har tänkt och 
varför menyn är både god, nyttig och bra för klimatet. Berätta 
varför ni har valt de rätter som ni har som ni har gjort.  

 
Tips på bra hemsida: http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-
halsa--miljo/miljo/miljosmarta-matval2/  
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Avslutande kommentar 
Hoppas att du och din klass har haft nytta och glädje av detta temaarbete. Som nämnt i inledningen, 
ska hållbar utveckling genomsyra hela undervisningen. Därför är det viktigt att inte lämna detta 
arbete helt bakom sig. Elevernas nya kunskaper inom detta område kan tas tillvara på många olika 
sätt och i olika sammanhang.  

Om ni vill fortsätta arbeta med mat finns det massor som detta arbete inte har berört. Till exempel 
kan man arbeta med mat och hälsa, matens sammansättning och matsmältning. Fundera förslagsvis 
på hur man kan koppla hälsa till hållbar utveckling.  

Mycket nöje! 

Till sist: Ett stort tack till de elever och den lärare som har bidragit med idéer, synpunkter och kritisk 
granskning  Länkar och lästips 
Utbildning för hållbar utveckling 

Kronlid, David O. (2010). Klimatdidaktik – Att undervisa för framtiden. I Kronlid, David O. (red), 
Klimatdidaktik – Att undervisa för framtiden. Stockholm: Liber AB.  

Ojala, Maria (2012). Hope and climate change: the Importance of hope for environmental 
engagement among young people. Environmental Education Research, 18(5), s. 625-642 

SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Betänkande av kommittén för utbildning för hållbar 
utveckling. Stockholm: Fritzes.  

Fakta om hållbar utveckling 

Definition hållbar utveckling: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling/hallbar-utveckling-/ 

Fakta om mat och klimat 

Miljösmarta matval: www.livsmedelsverket.se 

Mat-och klimatlistan: http://pub.epsilon.slu.se/11671/7/roos_e_141125.pdf  

Hållbart fiske: www.msc.org  

Matsvinn: www.stoppamatsvinnet.nu och www.naturvardsverket.se  

KRAV: www.krav.se  

 

Till sist: Ett stort tack till de elever och den lärare som har bidragit med idéer, synpunkter och kritisk 
granskning.  

Detta arbete är framtaget av Johanna Hansson, Uppsala universitet, inom kursen Självständigt arbete 
1. Våren 2015.  
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