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Sammanfattning 

Hållbar utveckling har en framträdande plats i läroplanen för grundskolan och ambitionen är 

att hållbar utveckling ska genomsyra skolans verksamhet.  Det har dock visat sig att 

implementering av hållbar utveckling i undervisningen är svårt att utföra i praktiken. 

Upplevda hinder är bland annat tidsbrist, avsaknad av kunskap inom området, brist på 

inspirerande exempel och att hållbar utveckling framställs fragmenterat i läroplanen. Det 

medför att hållbar utveckling i praktiken antingen behandlas i små, separata enheter vilket 

leder till att eleverna inte ser sammanhanget, eller i ämnesövergripande teman som kräver så 

mycket tid att genomföra att lärare har svårt att hinna undervisa om allt annat i kursplanen.  

I denna studie har ett nytt lärarstöd, ”Rädda vattnet -Rädda världen” utvecklats. Det består i 

dagsläget av en uppsättning om två lärarhandledningar som har utvärderats under studien. 

Visionen är att lärarstödet ska kompletteras med fler lärarhandledningar. Lärarstödet kan 

förhoppningsvis bidra till att ge eleverna en mer holistisk förståelse, det vill säga en 

tvärvetenskaplig förståelse, till hållbar utveckling. Två lärarhandledningar om vatten-, kemi- 

och teknikrelaterade problem (”plaster i haven” och ”försurning”) togs fram och utvärderades 

med hjälp av en fokusgruppintervju. En grupp lärare för åk 4–6 som hade testat lärarstödet 

med sina elever intervjuades.  

Fyra punkter som lärarna ansåg var signifikanta för användbarheten identifierades, nämligen 

att lärarstödet: 

• Får eleverna att tycka att det är roligt  

• Lär ut kursinnehåll som är aktuellt och/eller finns i kursplanen 

• Är enkelt för läraren att använda 

• Tar hänsyn till tidsåtgång och andra ramfaktorer (till exempel elevgruppens storlek) 

Nyckelord: hållbar utveckling, lärarstöd, ramfaktorer 
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Abstract 

Sustainable development has a prominent role in the curriculum for Swedish primary school 

and the ambition is that sustainable development will permeate the school’s work. Though it 

has been showed that teachers think that implementation of sustainable development is 

difficult to execute in practice. Perceived obstacles are, for instance, lack of time, knowledge 

within the area and inspiring examples and that sustainable development is fragmentedly 

presented in the curriculum. This leads to the fact that sustainable development is in practice 

either dealt with as small, separate units which in turns leads to the fact that students do not 

see the context, or with transdisciplinary teaching in specific themes that demands much time 

that teachers have difficulties to find time to teach all other matter in the curriculum. 

In this study a set-up of two teaching tutorials have been developed and evaluated in order to 

give a basis for a new teaching support, “Rädda vattnet – Rädda världen” (Swedish, “Save the 

water – Save the world”). The support can contribute to give the students a more holistic 

understanding of sustainable development, that is to say a more interdisciplinary 

understanding, if the teaching support is further developed. The two teaching tutorials were 

developed within the water-, chemistry- and technology related areas “plastics in the oceans” 

and “acidification”. They were then evaluated with help of a focus group interview consisting 

of teachers for grade 4-6 who had tested the teaching tutorials with their students.  

Four aspects that the teachers thought were significant for the applicability were identified, 

namely that the teaching support:  

• Make the students think it is fun 

• Is teaching content that are authentic and/or exists in the curriculum 

• Is simple for the teacher to use 

• Take time consumed and other frame factors into consideration (for example size of 

the student group). 

 

Keywords: sustainable development, teaching support, frame factors 
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Förord  

För några år sedan läste vi om en informell studie, där man frågat ett antal förbipasserande 

på gatan vad av det de lärde sig i skolan de har haft minst nytta av.  Det i särklass vanligaste 

svaret var ”kemin”.  

Denna rapport är ett examensarbete skrivet av två studenter på KTHs utbildning 

”Civilingenjör och lärare” med inriktning mot kemi. Vi har båda målet att efter studierna börja 

jobba som ämneslärare i kemi och matematik, och naturligtvis är svaret på studien nämnd 

ovan något skrämmande för oss. Men det är också en motivation för att läsa en 

kombinationsutbildning; att som lärare ha en civilingenjörs insikt i vad kemin fyller för 

funktioner både i industrin, samhället och vardagen.  Att kunna vara en lärare som har svar 

på den vanliga frågan ”Men varför ska jag kunna det här?”. 

Vi har båda intresserat oss för miljöperspektivet på kemin under vår utbildning, och att få 

möjlighet att ägna en hel termin åt att sätta in skolans kemiundervisning i ett sammanhang 

av miljökunskap har vi båda sett som en fantastisk möjlighet. Både för att eleverna ska få se 

att kemi inte är ”det skolämne man inte har nytta av i verkligheten” och för att de elever som 

inte väljer att läsa någon mer kemi och aldrig jobba inom området ska få med sig en 

grundläggande förståelse och ansvarskänsla för miljön och planeten Jorden. Vi tror att med 

rätt förklaringar så kan kemiundervisningen ge unga människor förutsättningar för att bli de 

ansvarstagande vuxna som vår planet behöver. 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra handledare Eva och Ewa, till SIWI och Vetenskapens Hus 

för möjligheten att få göra det här arbetet och till Cecilia, Helena, Sofia och Patrik för de 

kommentarer som hjälpte oss göra den här rapporten till något vi känner oss stolta över att få 

publicera.  

Love och Magda 

 

Love har skrivit lärarhandledningen om plaster i haven och Magda har skrivit lärar-

handledningen om försurning. Vi är insatta i varandras fokusområden, och har diskuterat, 

läst och korrigerat varandras texter. Båda parter är också insatta i alla delar av den övriga 

rapporten, även om vi ofta skrivit på var sin del så har vi ofta bytt med varandra för att se med 

nya ögon på texten och kunna fylla på med mer kunskap.  
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1 Inledning 

Diskussionen om klimat och miljö är idag mer aktuell än någonsin, och temat får allt större 

utrymme i samhällsdebatten och i nyheter, enligt siffror som tidningen Resumé (Hartelius, 

2018) publicerat. Så sent som en vecka före riksdagsvalet år 2018 ansåg den svenska 

befolkningen, enligt en opinionsundersökning Expressen (Falkehed, 2018) beställt, att miljön 

och klimatet var den enskilt viktigaste valfrågan. Även de svenska riksdagspartierna har i 

större utsträckning fokuserat på klimat och miljöpolitik och under mandatperioden 2014-

2018 fick klimatfrågor större utrymme i riksdagen och fler förslag med avsikt att förbättra 

klimat eller miljö röstades igenom (Naturskyddsföreningen, 2018). Diskussionen kring 

klimatförändringarna har också uppmärksammats och implementerats i det svenska 

skolsystemet. Vid 2011 års instiftande av en ny skollag och läroplan fick hållbar utveckling en 

framträdande roll inom nästan alla skolämnen (Skolverket, 2011a).  

Det framgår i kursplanerna för grundskolan att de globala miljöfrågorna ska vara en naturlig 

del av undervisningen och att undervisningen ska göra eleverna medvetna om hur samhället 

och deras egen livsstil påverkar klimatet och miljön (Skolverket, 2011a). Samtidigt visar 

undersökningar (Naturskyddsföreningen, 2014) och forskning (Bursjöö, 2015) att den 

svenska skolan brister i sin undervisning inom just klimat och miljö. Bristen anses bero på att 

kommuner inte avsätter tillräckligt med resurser till skolorna för att kunna arbeta med hållbar 

utveckling.  Omkring 40 % av Sveriges kommuner uppger att de inte har några mål eller 

satsningar kopplade till hållbar utveckling i skolan, medan fler än hälften av kommunerna 

inte har någon strategi överhuvudtaget hur undervisningen i hållbar utveckling ska förbättras. 

Dessutom är det bara ungefär två av tio kommuner som avsätter resurser till lärarna för 

kompetensutveckling inom hållbar utveckling, samtidigt som nio av tio kommuner anser att 

lärarna har en viktig roll i lärande om hållbar utveckling (Naturskyddsföreningen, 2014). De 

bristande resurserna till skolorna kan alltså ses bidra till en kunskapslucka hos lärare och att 

undervisningen i hållbar utveckling inte uppnår eftersträvad kvalitet. 

Det finns synbarligen ett glapp mellan Skolverkets krav på undervisning med koppling till 

hållbar utveckling och den faktiska undervisning som bedrivs i den svenska grundskolan inom 

hållbar utveckling (Bursjöö, 2015). Det finns alltså ett behov av att förbättra undervisningen 

med avseende på hållbar utveckling. Något behöver göras för att öka lärares kunskaper om 

hur innehållet i bland annat naturvetenskap- och teknikämnena kan kopplas till hållbar 

utveckling. Därigenom kan undervisningen inom hållbar utveckling förbättras, och detta kan 

bidra till att läroplanen uppfylls.  

En metod, av flera, för att förbättra undervisningen inom hållbar utveckling är att ta fram ett 

lärarstöd bestående av en uppsättning lärarhandledningar som underlättar implementering 

av hållbar utveckling i den ordinarie undervisningen. Ett sådant lärarstöd utgör en del av det 

examensarbete denna rapport handlar om. Lärarstödet har fått namnet ”Rädda vattnet - 

Rädda världen”. 

I rapportens bakgrund kommer förutsättningar och syftet med lärarstödet att beskrivas, där 

också examensarbetets uppdragsgivare presenteras. Sedan presenteras det teoretiska 

ramverket och tidigare forskning som utgör en grund för analysen. Framtagandet av 

lärarstödet är en del av hela studien. Den andra delen är att undersöka vad lärarna upplever 

fungerar vid tillämpningen av det tilldelade lärarstödet och hur det blir användbart i 

undervisningen. Resultatet består av transkriberade data från en fokusgruppintervju som 

gjordes tillsammans med deltagande lärare som använde lärarstödet i sin undervisning. 

Slutligen analyseras resultatet och utifrån analysen presenteras studiens slutsatser. I ett 

avslutande skede togs en reviderad version av lärarstödet fram. 
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Rapporten är ett examensarbete skrivet av två studenter från Kungliga Tekniska högskolan 

(KTH) som studerar på Civilingenjör- och lärarutbildningen med inriktning kemi. 

Utbildningen ger en civilingenjörsexamen inom kemiteknik och en ämneslärarexamen inom 

kemi och matematik. Kombinationen av teknisk kunskap på civilingenjörsnivå inom 

kemiområdet och pedagogisk kunskap gör att författarna har de bakgrundskunskaper som 

krävs för att arbeta med den här typen av tvärvetenskapligt material, där ett avancerat 

tekniskt innehåll inom kemiområdet möter pedagogiska perspektiv på lärande. 
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2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med arbetet är att utveckla ett lärarstöd som kan bidra till 

undervisning om hållbar utveckling i grundskolan. Lärarstödet ska anknyta utvalda delar av 

FN:s globala mål till kursplanerna inom kemi- och teknikämnet i grundskolan och därmed 

öka elevers och lärares medvetenhet om de Globala målen.  

För att kunna uppnå det övergripande syftet valde vi att undersöka vilka aspekter lärare lyfter 

fram som påverkar användbarheten av ett lärarstöd i undervisningen. Några lärares 

erfarenheter av att använda det framtagna lärarstödet i undervisningen sundersöktes för att 

bidra till att vidareutveckla handledningen.  

För att kunna ta fram ett lärarstöd fanns behov av att ta reda på hur ett lärarstöd ska utformas 

för att fungera och vad som gör att en lärare väljer att använda eller inte använda ett lärarstöd. 

För att utforma lärarstödet med fokus på hållbar utveckling och FN:s globala mål undersöktes 

även om det finns incitament för att göra just detta, för att inte till slut ha skapat en produkt 

som det inte finns något intresse för. De två frågeställningarna för studien blev därför:  

• Vilka faktorer anser lärarna påverka lärarstödets användbarhet?  

• Vad anser de tillfrågade lärarna om hållbar utveckling som övergripande 

fokusområde för ett lärarstöd? 
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3 Bakgrund 

Ursprunget till denna studie är en vision två aktörer har framfört kring undervisning om 

hållbar utveckling i svensk grundskola; Visionen att sprida kunskaper om hållbar utveckling 

och FN:s globala mål, med fokus på rent vatten. 

3.1 Uppdragsgivarna 
Detta examensarbete gjordes på uppdrag av Stockholm International Water Institue, SIWI, 

samt Vetenskapens Hus.   

Stockholm International Water Institute, SIWI, är en organisation som verkar för forskning 

och spridning av kunskap om globala vattenbaserade frågor samt för att identifiera hållbara 

lösningar på världens vattenresurser. Organisationen styrs till hälften av Stockholms Stad och 

till hälften av olika intresseaktörer inom vattenfrågor, bland annat Ragn-Sells och Xylem. Ett 

led i SIWI:s arbete är att sprida information till skolor för att förmedla information till elever 

som får lära sig om vattenhantering och vattnets betydelse för en hållbar värld utifrån ett 

globalt perspektiv (SIWI, u.å.). 

Vetenskapens Hus är en verksamhet som startades som ett samarbete mellan Stockholms 

universitet och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Det övergripande syftet med 

Vetenskapens Hus är att öka intresse för naturvetenskap och teknik hos skolelever och 

därmed på sikt höja söktrycket till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. 

Vetenskapens Hus strävar efter detta genom att dels bjuda in skolelever till laborationer i 

verksamhetens lokaler, dels genom att ta fram stöd till lärare att använda för att främja ett 

naturvetenskapligt arbetssätt och intresse inom de naturvetenskapliga ämnena 

(Vetenskapens Hus, u.å.). 

3.2 Hållbar utveckling och de Globala målen 
Hållbar utveckling är ett begrepp som omfattar tre dimensioner: Den sociala, den ekonomiska 

och miljödimensionen (United Nations Development Programme, UNDP, u.å.). Världs-

kommissionen för miljö och utveckling år 1987, mer känd som Brundtlandkommissionen, 

formulerade den definition av hållbar utveckling som FN fortfarande använder:  

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs...” (FN, 1987, s. 41). 

Översatt till svenska blir detta (författarnas översättning): ”En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

FN har fastslagit 17 mål, kopplade till vår gemensamma miljö, inom olika områden som ska 

uppnås till år 2030. Dessa mål benämns som ”de Globala målen”. Målen drivs av FN:s 

utvecklingsprogram UNDP och syftar till att uppnå en hållbar utveckling i världen. Alla 17 mål 

utgår från fyra övergripande visioner: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter 

och orättvisor, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen (UNDP, u.å.). I denna 

rapport och tillhörande lärarstöd kommer fokus att ligga på två av de Globala målen, 

nämligen mål 6 och mål 14. Det övergripande temat för mål 6 är rent vatten och sanitet och 

dess delmål syftar bland annat till att alla ska ha tillgång till tjänligt dricksvatten och att ingen 

ska behöva göra sina behov utomhus. Mål 14 syftar till att bevara och nyttja hav och marina 

resurser hållbart och målet innebär att ”bevara och nyttja haven och de marina resurserna på 

ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling” (UNDP, u.å.). Samtliga 17 mål har i 

olika grad koppling till vatten, teknik och kemi.  I mål 6 och 14 är den kopplingen mer 

framträdande vilket gör att de kan kopplas tydligare till skolämnena teknik och kemi, varför 

de har valts ut som fokusområden för lärarhandledningarna. 
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3.3 Uppdraget 
SIWI och Vetenskapens Hus önskar att undervisningen kopplat till hållbar utveckling ska bli 

lättare för lärarna att implementera i den vardagliga undervisningen. Aktörernas mål är att 

frågor om hållbar utveckling ska vävas in i skolans ämnen, snarare än att hållbar utveckling 

ska bli ett eget tema. För att så många som möjligt ska få lära sig om hållbar utveckling och 

FN:s globala mål ser aktörerna gärna att undervisningen inom området börjar tidigt under 

skolgången, och att undervisningen sker med utgångspunkt i de Globala målen. Aktörerna vill 

synliggöra en tydligare koppling för lärarna mellan de Globala målen och skolämnena.  

SIWI och Vetenskapens hus har som ett första steg mot denna vision påbörjat utvecklingen 

av ett lärarstöd utifrån de Globala målen för att göra hållbar utveckling mer tillgängligt för 

lärare i svenska skolor. Lärarstödet bestod vid examensarbetets start av två övergripande 

teman, ”Ytspänning” och ”Det sura regnet”, som vardera bestod av tre mindre experiment och 

efterföljande diskussionsfrågor. Inga kopplingar till läroplan fanns. Huvudtemat i lärarstödet 

”Rädda Vattnet - Rädda Världen” är rent vatten, vilket ingår i flera av de Globala målen och 

är en av våra viktigaste naturresurser. SIWI (2018) beskriver en bra global vattenhantering 

som det enda sättet att uppnå de Globala målen uppsatta inför 2030. Lärarstödet fokuserar 

på vattnets betydelse för en hållbar utveckling samt de kemiska och tekniska områden som 

kan kopplas till de Globala målen och hur det kan behandlas i grundskolans undervisning. 

Lärarstödet består av en serie lärarhandledningar med små och enkla laborationer som är 

utformade för att på ett okomplicerat vis kunna genomföras på skolor runt om i landet.  

Vetenskapens Hus har erfarenhet av denna typ av lärarstödsutveckling. Enligt muntlig utsago 

därifrån är ett problem med ett externt lärarstöd att lärare, oavsett kunskapsnivå, inte 

implementerar det i sin undervisning om innehållet inte har en tydlig koppling till läroplanen. 

Därför är målet för vidareutvecklingen av ”Rädda Vattnet - Rädda Världen” att det ska bli 

tydligare som lärare att se koppling mellan innehållet och läroplanen för att det ska upplevas 

som användbart och värdefullt för lärarna. 

3.4 Hållbar utveckling i läroplanen 
Hållbar utveckling skall enligt Skolverket ingå i undervisningen i den svenska skolan. Från 

Läroplan för grundskolan, Lgr11, (Skolverket, 2011b) hämtas till exempel följande stycke 

under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” 

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

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

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

att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Skolverket, 2011a, s.4).  

Samma tema återkommer även i kunskapsmålen för en fullgjord utbildning, i kursplaner 
och i centralt innehåll och centrala förmågor i flera ämnen.  

• I grundskolans kunskapsmål står det att eleven efter avslutad utbildning ska ha 
”fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” 
(Skolverket, 2011a, s. 8).  

• I teknikämnets kursplan framgår det att eleven ska ”utveckla sin förmåga att 
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö” 
(Skolverket, 2011c).  

• Till kemiämnets centrala innehåll för åk 4–6 hör bland annat ”Vanliga kemikalier i 
hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön 
samt hur de är märkta och bör hanteras.” samt ”Fossila och förnybara bränslen. 
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Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet”. (Skolverket, 
2011b).  

• I kemiämnets syfte finns också ämnets förmågor, där står att ”Genom 
undervisningen i ämnet kemi ska eleverna (…) ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.” 
(Skolverket, 2011b) 

Hållbar utveckling är ett brett begrepp som omfattar många delar av samhället, vilket som 
framgår ovan även speglar sig i läroplanen. Det långsiktiga målet är att eleverna ska kunna 
bidra till samhället med informerade ställningstaganden. 

När Skolinspektionen (2014) granskade teknikundervisningen i grundskolan framkom bland 

annat att de äldre elevernas upplevda relevans för teknikämnet är jämförelsevis låg, att lärare 

inte knyter an till elevernas vardag så ofta det är möjligt och att undervisningen i teknik inte 

alltid utmanar eller stimulerar. Det pekas ut som ett problem och Skolinspektionen uppmanar 

till bland annat lärarfortbildning, för att ämnet ska få en för eleverna tydligare mening och 

relevans. Under rubriken ”Teknikämnets syfte” (Skolverket, 2011c), för alla årskurser i 

grundskolan, räknas det upp fem förmågor eleverna ska ges förutsättningar att utveckla 

genom teknikundervisningen. Att fokusera på några av de fem förmågorna skulle kunna vara 

en del av hur Skolinspektionens påpekande om relevans ska kunna åtgärdas. De två sista av 

de fem förmågorna, som kan bidra ytterligare till att eleverna upplever ämnet som relevant, 

är förmågan att kunna ”analysera teknikutvecklingens drivkrafter” och att ”värdera 

konsekvenser av teknikval” (Skolverket, 2011a). 
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4 Tekniska fokusområden 

I kapitel 4 presenteras de två delar av det centrala innehållet i läroplanen som valdes ut som 

fokusområden för lärarhandledningarna. De följande delarna är mer ingående än de texter 

som bifogas i lärarhandledningarna, se bilagor 2 och 3.  

4.1 Plaster i haven 

4.1.1 Plasters uppbyggnad och egenskaper 
Plast är ett samlingsnamn för industriellt framtagna syntetiska material som blivit mycket 

vanliga i dagens moderna samhälle. Plast är ett mycket användbart material då det är 

formbart, tåligt och starkt i förhållande till sin vikt samt relativt billigt jämfört med andra 

liknande material. Plast används därför idag i stora mängder och till väldigt många och olika 

produkter och branscher. Det finns flera olika typer av plast men alla konventionella plaster 

tillverkas av fossila bränslen; främst råolja, kol och naturgas. De många olika typerna av 

plastmaterial har alla olika egenskaper, men gemensamt för alla plastmaterial är att de består 

av långa, starka polymerkedjor. En polymer är en stor molekyl som byggs upp av många, små 

kemiska enheter som kallas monomerer. ”Mono” betyder en på grekiska, medan ”poly” 

betyder flera.  Ett av de vanligaste plastmaterialen, polyeten, består exempelvis av långa 

kedjor av metylgrupper, nedan presenteras ett exempel på struktur. Kommersiella plaster av 

polyeten består normalt av kedjor med 1 000 – 10 000 metylgrupper (Edmondson & Gilbert, 

2017)  

Ett utsnitt av polyeten kan ha strukturen: 

-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- 

Monomererna är uppbyggda på olika sätt i olika plastmaterial, men gemensamt för alla 

plastmaterial förutom silikoner är att de är uppbyggda av organiska föreningar. Den 

monomer som sätts ihop till långa polymerkedjor går ofta att identifiera i plastmaterialets 

namn. Polystyren byggs exempelvis upp utav långa kedjor med styrenmolekyler, medan 

polypropen byggs upp utav långa kedjor med propenmolekyler, se utsnitt ovan. 

(Edmondson & Gilbert, 2017) 

I nedanstående tabell (tabell 1) visas ett exempel på olika polymerers upprepade enhet och 

dess motsvarande monomer. 

Tabell 1. (Edmondson & Gilbert, 2017, table 2.1).  

 

De långa polymerkedjorna hos plaster kan skapas på två olika sätt: kedjevis polymerisation 

eller stegvis polymerisation. Kedjevis polymerisation utförs då en dubbelbindning mellan två 

kolatomer i en monomer bryts upp varpå en valenselektron frigörs som kan reagera vidare 

med nästa monomer och på så sätt bygga på polymerkedjan. Denna process är relativt snabb 

och polymerkedjorna byggs på kort tid. De tre översta polymererna i tabell 1 är exempel på 

polymerer som byggs upp av kedjevis polymerisation. Stegvis polymerisation sker då en parvis 
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reaktion mellan funktionella grupper på monomerer äger rum. Ofta elimineras också en 

mindre molekyl (exempelvis vatten) i reaktionen varpå de ursprungliga monomererna börjar 

skapa en polymerkedja. Polyamid 66 i tabell 1 är exempel på en polymer som skapas genom 

stegvis polymerisation. (Edmondson & Gilbert, 2017) 

4.1.2 Återvinning och nedbrytning 
I dag är plast ett av våra absolut viktigaste material och produceras i enorma mängder. Det 

innebär också att kraven på återvinning ökar och precis som alla andra vanliga material i 

samhället går plast att återvinna. Enligt Garcia och Robertson (2017) är dock plast mer 

problematiskt att återvinna eftersom olika plastmaterial är uppbyggda av olika polymerkedjor 

och har olika egenskaper. Kvaliteten på de polymerkedjor som bygger upp plastmaterial 

försämras avsevärt för varje återvinningscykel som genomförs eftersom de blandas med 

andra plastmaterial med andra polymerkedjor. Därför blandas ofta helt nytt plast in i 

återvinningsprocessen för att det återvunna plastmaterialet ska hålla tillräckligt hög kvalitet. 

Ungefär hälften av all plast som tillverkas varje år når dock aldrig en återvinningsstation, utan 

slängs med vanliga sopor eller i naturen (Garcia & Robertson, 2017). Det finns inte något sätt 

för naturen att på egen hand bryta ner all plast som slängs. Till slut hamnar den mesta plast 

som slängs i världshaven och påverkar där det marina djurlivet i stor utsträckning (Li, Tse & 

Fok, 2016). Främst drabbas fiskar och sjöfåglar, dels genom att de får i sig plast och mikroplast 

istället för föda, dels för att de kan trassla in sig i större plastföremål som finns till havs. I 

många fall leder detta till stora skador för djuret, och döden är inte en ovanlig utgång. Det är 

svårt att göra något åt problemet när det väl har uppkommit, då plaster i och med deras långa 

nedbrytningstid kommer finnas kvar i haven väldigt länge.  

Plasters negativa miljöpåverkan förklaras av att plaster är svåra att bryta ner på naturlig väg 

då bindningarna i polymerkedjorna är väldigt starka. Detta gäller främst konventionella 

plaster som är väldigt resistenta mot naturlig nedbrytning. Det finns flera olika kemiska 

processer som kan bryta ner polymerkedjorna i plaster, men gemensamt är att alla tar väldigt 

lång tid. De tre olika nedbrytningsprocesserna är fotonedbrytning som drivs UV-ljus eller 

annan högenergistrålning, termisk-oxidativ nedbrytning som drivs av värme och syre i en 

oxidativ kedjereaktion och bionedbrytning där mikrobakteriella agenter används (Shah, 

Hasan, Hameed & Ahmed, 2008). Termisk-oxidativ nedbrytning finns inte naturligt och 

används inte som industriell nedbrytning heller då den inte är acceptabel ur en 

miljösynpunkt. De övriga två processerna sker inte naturligt i stor omfattning, utan främst 

industriellt, vilket enligt (Shah, Hasan, Hameed & Ahmed, 2008) förklarar plasters långa 

nedbrytningstid i naturen och i världshaven.  

I praktiken innebär detta att plaster enbart bryts ner till mindre delar. Vid undersökningar av 

plaster på stränder visar det sig att i princip allt plastskräp bestod av plastbitar från 

ursprungligen större föremål som efterhand fragmenterats till mindre delar (Cooper & 

Corcoran, 2010). När plastbitarna har blivit mindre än 5 millimeter klassificeras de som 

mikroplast, i detta fall sekundär mikroplast. Primär mikroplast är små plastartiklar som 

produceras i olika produkter, exempelvis kosmetikprodukter och andra hygienartiklar. 

Primär mikroplast är därför väldigt besvärlig ur miljösynpunkt, då partiklarna är så små att 

de inte går att återvinna och inte heller kan fångas upp i reningsverken (Li et al., 2016). 

4.1.3 Lösningar i närtid på plastföroreningar  
Plast är ett relativt nytt material, det har funnits i lite drygt ett halvt sekel. Forskning om 

plaster och problemen kopplat till nedskräpning är därmed ett forskningsområde som, 

jämfört med många andra forskningsområden, existerat under relativt kort tid. Nya framsteg 

görs hela tiden för att få bukt med problemet, även om det först på senare år börjat 

presenteras mer tekniskt avancerade lösningar som är direkt riktade mot plastnedskräpning. 

I dagsläget syftar de flesta lösningar på problemet till att ställa om till bättre och 
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miljövänligare plastmaterial, se exempelvis O’Brine & Thompson (2010). Även på politisk 

nivå finns en vilja att hitta lösningar på problemet med plastnedskräpning. I Sverige finns 

exempelvis numera ett förbud mot mikroplaster i vissa produkter (Sveriges regering, 2018b) 

och regeringen har även tillsatt en utredning med syftet att beskriva hur Sverige kan skapa en 

hållbar plastanvändning (Sveriges regering, 2018a). I utredningen föreslås bland annat att 

berörda företag och organisationer tydligare ska informera konsumenter om egenskaper hos 

plastförpackningar gällande nedbrytning. Det efterfrågas alltså en ökad medvetenhet hos 

konsumenter kring plastförpackningar för att minska nedskräpningen av plaster. Ytterligare 

ett steg i denna riktning är de Globala målen. Flera av målen syftar direkt till att hantera 

plaster på ett hållbart sätt, däribland att minska nedskräpningen av plast. Därmed har alla 

länder i FN förbundit sig till att förbättra den globala och lokala problematiken när det gäller 

plaster.  

4.2 Försurning 
Minskning av pH i hav, sjöar, vattendrag och andra naturliga vattenmassor kallas försurning. 

Det finns både naturlig och onaturlig försurning. Naturlig försurning sker exempelvis då 

växter tar upp näring. Granskog är ett exempel på en naturligt försurad miljö och har tydligt 

mindre artrikedom än en lövskog, då flera arter av växter och mindre djur som lever i lövskog 

är känsliga för förändringar i pH. I sötvattensansamlingar där pH understiger 5,5 dör stora 

delar av fiskbeståndet. Organiskt obundet aluminium som löses ur föreningar i mark och 

vatten är giftigt för fiskarna och de avlider (Grey, 2016).  

Onaturlig försurning sker då utsläppsgaser reagerar med vattenytan eller med vatten i 

atmosfären och bildar syror som sedan faller som nederbörd i form av vad som kallas surt 

regn. De försurande agenterna med störst omfattning är koldioxid/kolsyra, svavelsyra 

(svaveloxider, SOx) och salpetersyra (kväveoxider, NOx) (Cardoso et al., 2009). Kolsyra är en 

betydligt svagare syra än de andra två, trots det är koldioxid en betydande gas i samman-

hanget då mängden koldioxid i atmosfären överskrider mängden SOx och NOx-gaser. Enligt 

NASA (u.å.) uppgår mängden CO2 i atmosfären till drygt 400 ppm, och i jämförelse med det 

förindustriella uppmätta maxvärdet på ca 280 ppm är det ca 120 ppm CO2 som kan härledas 

till mänsklig aktivitet och därför bidrar till den onaturliga delen av försurningen. Detta kan 

jämföras med halterna N2O (0.33 ppm) NO2 (<0.05 ppm) och SO2 (<0.03 ppm) (Lagzi I, 

Mészáros R, Gelybó, G, Leelõssy Á., 2013) 

4.2.1 Olika syror 
Ett ämnes egenskaper som syra kan mätas med hjälp av dess syrakonstant, pKa. En syras pKa 

-värde varierar ungefär på samma skala som pH, där ett lägre pKa -värde innebär en starkare 

syra. Svavelsyra och salpetersyra är starka syror medan kolsyra är en svag syra (se tabell 2, 

pKa-värden för några syror), notera att lågt pKa implicerar stark syra, 7 är neutralt och över 7 

är basiskt, likt pH-skalan (Burrows, Holman, Parsons, Pilling & Price 2013). Samtliga tre 

nämnda gaser, som ger upphov till de tidigare nämnda syrorna, släpps främst ut vid 

förbränning av kolbaserade produkter, varav svaveloxider bara från svavelföroreningar, vilka 

är betydligt vanligare i fossila bränslen än i förnybara. Koldioxid bildas bland annat vid 

fullständig förbränning av kolväten. Svaveloxid bildas bland annat på grund av 

svavelföroreningar i fossila bränslen som inte avlägsnats i raffinaderiet. Kväveoxid bildas 

bland annat genom att värmen i till exempel en motor orsakar att syre och kväve från luften 

reagerar med varandra och bildar kväveoxider. (reaktionsformler presenteras i tabell 3) 

Avgasrör med katalysatorer minskar utsläppen av SOx och NOx, men behöver nå upp till en 

temperatur om cirka 500°C innan de uppnår sin fulla effektivitet (Heck & Farrauto, 2001). 

Av denna anledning bidrar flera korta sträckor med bil, där avgasröret svalnar mellan resorna, 

mer än vad en totalt sett lika lång resa bidrar till utsläppsgaser i atmosfären.  
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Tabell 2 – pKa-värden för några syror 

Syra pKa 

Svavelsyra, H2SO4  -3 

Salpetersyra, HNO3 -4.1 

Kolsyra, H2CO3 6.35 

(ur Burrows et al., 2013, appendix 9)  

 

Tabell 3 -  Reaktionsformler 

Svaveldioxid oxideras till svaveltrioxid 𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2 → 𝑆𝑂3 

Svaveltrioxid reagerar med vatten och bildar 

svavelsyra 
𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4 

Kvävemonoxid bildas i luften vid 

förbränning 
𝑁2 + 𝑂2 → 2 𝑁𝑂 

Kvävemonoxid oxideras till kvävedioxid 𝑁𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝑁𝑂2 

Salpetersyra bildas och en proton spjälkas 

av och bildar en oxoniumjon 
𝑁𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 → 𝐻𝑁𝑂3 + 𝐻3𝑂 + (𝑎𝑞) 

Koldioxid reagerar med vatten och bildar 

kolsyra 
𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝐶𝑂3 

 

 

4.2.2 Konstgödning 
En annan källa till onaturlig försurning är konstgödning i jordbruket. När kol- svavel- och 

kväveföreningar oxideras i marken så frigörs protoner, och pH i marken sjunker. Framför allt 

konstgödsel med ammoniumjoner och (R-NH2)-struktur som växterna binder kväve från 

bidrar till sänkt pH i marken (Bolan, N. S., Hedley, M. J., & White, R. E., 1991). En studie 

genomförd i Winsconsin, USA, visar att då ammoniumbaserat konstgödsel används vid 

industriellt jordbruk så sjunker pH i marken över tid, och huvudsakligen beror det på hur 

växterna tar upp kväve, då kvävefixeringsprocessen ger protoner som biprodukt och dessa i 

sin tur bildar oxoniumjoner med vatten i omgivningen. Utöver försurning framkom det i 

samma studie att marken får minskad buffertförmåga, sänkt katjonutbyteskapacitet, och 

därmed blir känsligare för föroreningar som tillförs systemet till exempel vid utsläpp. (Barak, 

P., Jobe, B., Kreuger, A., Petersson, L., & Laird, D., 1997) 

Ammoniak och ammoniumnitrat är exempel på komponenter i konstgödsel som för att frigöra 

nitrater som upptas av jordbruksgrödor behöver reduceras. Reduktionen sker via 

mikroorganismer och frigör protoner som bidrar till försurning. Se tabell 4.  

Tabell 4 - Reaktionsformler, konstgödning (Barak et al, 1997) 

Ammoniak  𝑁𝐻3 + 2𝑂2
− → 𝐻+ + 𝑁𝑂3

− + 𝐻2𝑂 

Ammoniumnitrat 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 + 2 𝑂2
− → 2 𝐻+ + 2 𝑁𝑂3

− + 𝐻2𝑂 

 

 

4.2.3 Havsförsurning i närtid 
När onaturlig försurning sker påverkas levnadsförhållanden för övriga ekosystemet, bland 

annat djur och växter. Innan industrialiseringen var pH i havet 8.2 (sötvatten har lägre pH), 

men i dagsläget är havets pH 8.1, och det förväntas sjunka med ytterligare 0.3-0.4 enheter 

innan nästa sekelskifte. Den sänkningen i pH påverkar främst havslevande små producenter, 
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det vill säga plankton och bakterier, då de är väldigt känsliga mot förändringar i pH. Eftersom 

flera djur och andra organismer lever av energi som binds och nitrater som frigörs av dessa 

producenter så kommer ett lägre pH resultera i förändrad flora och fauna i haven, fastslår 

Bunse et al. (2016) 

4.2.4 Kalkning som åtgärd  
Försurning motverkas med kalkning. I jordbruk behövs kalken för att behålla markens 

egenskaper, och bränd kalk tillförs jorden innan sådd eller efter skörd. Riktlinjen för hur 

mycket kalk som går åt per areaenhet beror av mullhalt, typ av lera och försurningsgrad 

(Jordbruksverket, 2018). Även sjöar och vattendrag kalkas. I Sverige kalkas på uppdrag av 

regeringen endast vattendrag med speciella skyddsvärden. Skyddsvärden kan vara 

exempelvis lax, öring, mört, flodkräfta, flodpärlmussla och fritidsfiske. (Hav- och 

vattenmyndigheten, 2018) 

Vid kalkning används bränd kalk. Bränd kalk produceras från kalksten genom kalcinering (se 

tabell 5) upphettningsinducerad fasövergång, av kalciumhaltiga mineraler (vanligen CaCO3, 

Ca(OH)2 och CaSO4). Vid upphettning av dessa mineraler frigörs gaser. Vissa av de gaserna är 

i sin tur försurande och måste tas omhand, varför kalkning är en lokal, men inte global, 

lösning.  

Tabell 5 – Reaktionsformler vid kalcinering 

1) 𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

2) 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 

3) 𝐶𝑎𝑆𝑂4 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2  
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5 Tidigare forskning 

5.1 Undervisning om hållbar utveckling 
Begreppet ”hållbar utveckling” delas in i tre dimensioner; social hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Klimatet och ekologisk hållbarhet har en tydlig 

naturvetenskaplig bas (Ekborg et al., 2012). Därför har även frågor kring hållbar utveckling 

en naturlig koppling till naturvetenskapen. Kunskaper inom naturvetenskap är därför viktiga 

att besitta för att kunna delta i samhällsbeslut som bland annat rör miljö och utnyttjandet av 

naturresurser (Wickman & Persson, 2009). Naturvetenskapliga kunskaper täcker dock bara 

upp en av de tre dimensionerna som utgör begreppet hållbar utveckling och enligt Skolverket 

(2011a, 2011b, 2011c) ska alla lärare oavsett ämne förhålla sig till hållbar utveckling med ett 

holistiskt perspektiv. Med ett holistiskt perspektiv menas att alla tre dimensioner (social, 

miljö och ekonomi) ingår och belyses i undervisningen (Borg, Gericke, Höglund & Bergman, 

2012). Den breda kunskapsbas och komplexitet som hållbar utveckling kräver och utgörs av 

kan, enligt Bursjöö (2011), innebära utmaningar för lärare. Bursjöö (2011, s. 61) skriver:  

This may mean more interdisciplinary work with the surrounding society, more complex 

questions with no easy answers given, and a complex teacher role compared to a fact-based 

transmission  

Det ställer höga krav på lärare i deras yrkesroll. Bursjöö (2011) betonar vissa yttre och inre 

faktorer vid implementeringen av hållbar utveckling som lärarstudenter uppfattar som viktiga 

för att kunna klara av att uppfylla den komplexa lärarrollen. Tid, läroplan och kollegor är yttre 

faktorer som implementering av hållbar utveckling är beroende av, medan de interna faktorer 

som lyfts fram av lärarstudenterna i Bursjöös studie är bland annat kompetens och 

motivation.  

McNaughton (2012) genomförde en studie där lärare blev tilldelade ett färdigt lärarstöd inom 

hållbar utveckling att använda i sin ordinarie undervisning. I studien ingick både lärare från 

grundskolan och gymnasiet. Lärarna hade aldrig undervisat i hållbar utveckling, så studien 

blev deras första tillfälle att göra detta. Resultatet från studien visade att lärarna var mycket 

positiva till att stödet inte tog tid från deras ordinarie undervisning, vilket de på förhand 

oroade sig över skulle bli en problematisk faktor. Samma trend går att se i Borgs et al. (2012) 

studie. I stället för något som tog tid från undervisningen så kunde lärarna implementera 

lärarstödet i den ordinarie undervisningen på ett effektivt sätt. Dessutom uttryckte flera av 

lärarna i McNaughtons studie att undervisningen hade en positiv inverkan på deras egen 

förståelse om hur de kan utvecklas tillsammans med eleverna i problembaserad undervisning. 

Det kan likställas med den inre faktorn kompetens som lyftes fram i Borgs et al. (2012) studie.  

Hållbar utveckling är som tidigare nämnts ett komplext område med tydliga tvär-

vetenskapliga inslag. Enligt Jonsson (2007) kan hållbar utveckling inom undervisningen 

angripas på två olika sätt, beroende på vilket lärandeobjekt som läraren tillämpar. Ett 

lärandeobjekt beskrivs som ”det innehåll mot vilket undervisningshandlingarna är riktade” 

(Jonsson, 2007, s. 51). De allra flesta lärare tillämpar, enligt Jonsson, vid undervisning om 

hållbar utveckling ett så kallad linjärt lärandeobjekt och behandlar delområdena var för sig 

och inte som en helhet. De olika områdena inom undervisningen för hållbar utveckling ställs 

då inte mot varandra utan behandlas var och en för sig efter varandra, med ett linjärt 

samband. Kunskaperna från varje ingående del i undervisningen kan adderas till varandra för 

att skapa helheten men kopplingar mellan alla olika områden saknas. Relationerna mellan 

områdena kan liknas som länkar i en kedja snarare än en väv. Detta kallar Jonsson för en 

segregativ helhetsförståelse. I motsats till detta kan lärare ha en integrativ helhetsförståelse 

där helheten skapas av sambanden mellan delarna, likt en väv och inte av summan. Jonsson 
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betonar hur de olika delarna påverkar och interagerar med varandra. En integrativ 

helhetsförståelse omsätts i undervisningen till ett integrerat lärandeobjekt.  

5.2 Lärares syn på hållbar utveckling i undervisningen 
Att ett helhetsperspektiv inom hållbar utveckling saknas i viss utsträckning i den svenska 

skolundervisningen kan ha flera orsaker. En anledning till att lärare har svårt att tillämpa ett 

holistiskt perspektiv på hållbar utveckling kan, enligt Borg, Gericke, Höglund och Bergman 

(2014), bero på att hållbar utveckling presenteras fragmenterat på olika platser i läroplanen 

och inte som en helhet. Det är då svårt för lärare att få en överblick av vad som krävs av dem 

som lärare för att undervisa om hållbar utveckling. Bursjöö (2015) menar, precis som Jonsson 

(2007), att det delvis handlar om lärares inställning till problemområdet. Bursjöö 

kategoriserar i sin studie lärares förhållning till hållbar utveckling med fyra olika synsätt: 

Ekologisk, holistisk, läroplansbaserad och desillusionerad. Av de fyra synsätten är det bara en 

holistisk och läroplansbaserad syn på hållbar utveckling som tillämpar ett helhetsperspektiv 

på hållbar utveckling, om än av olika orsaker. Med en holistisk syn presenterar läraren ett 

brett perspektiv och betonar inte vad som är rätt eller fel, medan en lärare med 

läroplansbaserad syn pliktskyldigt presenterar hållbar utveckling utifrån vad som framgår i 

läroplanen. En lärare med ekologiskt synsätt på hållbar utveckling kommer främst fokusera 

på ett naturvetenskapligt moraliserande perspektiv, medan en lärare med desillusionerat 

synsätt har en något uppgiven syn på möjligheterna att människan och ny teknik alls kommer 

att uppnå hållbar utveckling. Lärarens syn på hållbar utveckling påverkar alltså 

undervisningen tydligt. En ekologisk syn på hållbar utveckling är vanligast bland lärare (Borg 

et al., 2014) och därmed saknas i stor utsträckning ett helhetsperspektiv bland lärare. Det 

speglar sig också hos eleverna. I en studie av Hansson (2002), och även i den nyare studien 

av Borg et al. (2014) konstateras det att elever saknar ett holistiskt perspektiv och kopplar 

istället hållbar utveckling enbart till kemi- och biologiämnet. Både elever och lärare tycks 

alltså ha en ekologisk syn på hållbar utveckling.  

En lärares framställning av hållbar utveckling i undervisningen påverkas inte bara av lärarens 

förståelse, integrerat eller segregativt, för området. Bursjöö (2014) har även presenterat tre 

olika nivåer med avseende på lärares prioritering av hållbar utveckling i sin undervisning. De 

tre olika nivåerna är i tur och ordning: Avståndstagande till lärande för hållbar utveckling 

(LHU) i skolan; neutral till LHU men hörsammar läroplansuppdraget; stark betoning på LHU 

i grundskolan. De olika prioriteringsnivåerna kan kopplas till lärarens synsätt på hållbar 

utveckling. Den tredje nivån, som starkt betonar LHU i grundskolan, motsvaras av det 

ekologiska samt holistiska perspektivet. Här får hållbar utveckling stor betydelse och plats i 

undervisningen. Den andra nivån, som är neutral till LHU men hörsammar 

läroplansuppdraget, är nära sammankopplad med ett läroplansbaserat synsätt. 

Avståndstagande till LHU i skolan, som utgör nivå ett, motsvaras delvis av ett desillusionerat 

perspektiv på hållbar utveckling och karaktäriseras av ett avståndstagande till hållbar 

utveckling, även om orsakerna kan vara olika (Bursjöö, 2014).  

Bristen på helhetsperspektiv hos lärare kan också bero på att de inte anser att tiden räcker till 

för att samarbeta med lärare i andra ämnen för att genomföra tvärvetenskapliga projekt med 

koppling till hållbar utveckling (Bursjöö, 2015) och att arbete över ämnesgränserna är en 

utmaning i sig i ett skolsystem med ämneslärare, likt det svenska skolsystemet i högre 

årskurser (Manni, Näs & Åberg, 2017). Detta överensstämmer med Bursjöös (2011) tidigare 

studie där lärarstudenter beskriver tid som en avgörande yttre faktor för att kunna 

implementera hållbar utveckling i sin undervisning.  

Även Borg et al. (2012) har i sin studie presenterat resultat som stämmer till stor del överens 

med resultaten i Bursjöös studie (2011). Borg et al. (2012) har undersökt vilka hinder 

gymnasielärare i Sverige upplever i samband med undervisning om hållbar utveckling. 55% 
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av de deltagande lärarna ansåg sig ha svårigheter att integrera hållbar utveckling i sin 

undervisning. De vanligaste hindren som låg bakom dessa svårigheter var; avsaknad av 

inspirerande exempel på hur integrering av hållbar utveckling kan se ut, att lärarna inte ansåg 

sig ha tillräcklig kunskap inom hållbar utveckling samt att tiden för att implementera 

nödvändiga ändringar i kursen för att ge plats åt hållbar utveckling ansågs för knapp. En del 

lärare ansåg dessutom att hållbar utveckling inte var relevant för deras ämne. Borg et al. 

skriver att ”If the teachers do not see the relevance to their subject they will not implement 

ESD (Education for Sustainable Development, författarens notering), irrespective of their 

level of knowledge” (2012, s. 201). Lärarna upplever hela tiden tidspress att hinna undervisa 

allt innehåll i kursplanerna och är därför skeptiska till att lägga tid på ett lärarstöd som ”stjäl” 

tid från undervisning kopplat till det centrala innehållet (Borg et al. 2012).  

Liknande resultat går att finna i andra delar av världen och i andra åldersgrupper. I en studie 

av Lasen, Skamp och Simoncini (2017) tillfrågades lågstadielärare i Australien vad de 

upplevde var svårigheterna med att implementera hållbar utveckling i skolan. I Australien, 

precis som i Sverige, är hållbar utveckling inskrivet i läroplanerna och ska därför finnas med 

i undervisningen (Australian Curriculum, Assassment and Reporting Authority, ACARA, 

u. å.). Resultatet från studien visade att de vanligaste upplevda svårigheterna var att det inte 

fanns tillräckligt med tidsutrymme att implementera hållbar utveckling med hänvisning till 

den redan omfattande läroplanen, samt lärarnas bristande kunskap inom hållbar utveckling.  
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6 Teoretiska perspektiv 

I denna studie kommer resultatet att analyseras utifrån tre olika teoretiska perspektiv: 

Sociokulturellt perspektiv på lärande, den didaktiska triangeln samt ramfaktorteorin. I detta 

kapitel kommer samtliga perspektiv att presenteras var och en för sig och därefter beskrivs 

hur en kombination av de tre perspektiven ligger till grund för analysen. 

6.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Det sociokulturella perspektivets största förespråkare var Lev Vygotskij (1999). Han menade 

att lärande sker som en social aktivitet där ett barn utvecklas i den omgivning det befinner sig 

i, men också i relation till de kulturella redskapen (artefakter) som finns till hands. Relationen 

mellan barnets tänkande och artefakter brukar kallas för mediering. Översatt till skolan kan 

detta ses som att en elevs lärande sker i samband med interaktion med lärare, andra elever 

och läromaterial, det vill säga den sociala och intellektuella omgivningen samt artefakter 

omkring eleven. Lärandet sker bland annat när eleven får möjlighet att sätta ord på något och 

i samband med detta förstå innehållet djupare för att därmed göra det till en del av sin egen 

kunskap. Det sägs att eleven då utökar sitt kunskapsområde, eller den proximala zonen som 

det benämns inom det sociokulturella lärandet. Den proximala zonen är med andra ord den 

kunskap som eleven kan tillförskaffa sig med hjälp av sociala interaktioner med sin 

omgivning. Denna process sker successivt och är ständigt pågående.  

Tydliga inslag av det sociokulturella perspektivet går att finna i läroplanerna för den svenska 

grundskolan. I beskrivningen av skolans uppdrag i läroplanen står det till exempel att 

”Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 

utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är 

delar av en helhet” (Skolverket, 2011a, s. 5). Denna formulering vittnar starkt om det 

sociokulturella perspektivets syn på social interaktion mellan lärare och elever som en starkt 

bidragande faktor till att en person inhämtar ny kunskap.  

6.2 Den didaktiska triangeln 
Den didaktiska triangeln (figur 1) är välkänd inom didaktiken och har mycket gamla anor. 

Vem som ursprungligen kom att utforma triangeln är dock okänt. Didaktikens tre grundpelare 

illustreras i triangeln: innehållet, läraren och eleven (Wahlström, 2015). Relationen mellan 

de tre funktionerna kan beskrivas som: introduktion av ett innehåll (framställning), samspel 

mellan lärare och elev (interaktion) samt elevens erfarenhet av lärande (erfarenhet). 

Framställningen kan ses som att ”relationen mellan lärare och innehåll riktar istället 

uppmärksamheten mot lärarens hantering av undervisningens innehåll” (Wahlström, 2015, 

s. 105). Alla tre sidor i den didaktiska triangeln länkar således samman med varandra och 

bildar en helhet av hur undervisningen ser ut. Didaktik i allmänhet och den didaktiska 

triangeln i synnerhet handlar om hur lärande kan organiseras i klassrummet för att främja 

elevers lärande. 
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Figur 1. Den didaktiska triangeln, illustrerad av författarna 

6.3 Ramfaktorteorin 
Teorin och modellen kring ramfaktorer, som kopplar samman pedagogiska ramar, processer 

och resultat, utvecklades ur Urban Dahllöfs (1967) teorier. De har utvecklats allt eftersom från 

sextiotalet och framåt och används idag flitigt i pedagogisk forskning i Sverige. Med 

utgångspunkt i ett antal olika variabler, som elevgruppers storlek, läromedelsmaterial, 

elevernas individuella förutsättningar i relation till varandra, hur mycket tid som läggs på 

varje moment men även skolans struktur och resurser dras ett antal slutsatser om 

elevgruppens resultat i relation till dessa variabler. Det så kallade ramfaktorteoretiska 

tänkandet har format den svenska skolans utveckling, huvudsakligen vad det gäller riktlinjer 

kring just ramfaktorer, kring praktiska detaljer. Lindblad & Sahlström (1999) tillägger en 

urskiljning mellan yttre ramar, som till exempel elevgruppstorlek och läroplaner, och inre 

ramar; som relationerna mellan lärare och elever, de regler man gemensamt sätter upp och 

hur eleverna samarbetar med varandra.  

När Dahllöf (1967) genomförde sina studier konstaterade han att elevers inriktningsval och 

skolans profil, vilken gruppstorlek och sammansättning av elever samt hur innehållet är 

utformat och anpassat till skolformen är de viktiga grupperna av variabler. Han kallar det för 

skolformens, grupperingens och undervisningens faktorer. 

Ramfaktorer kan delas in i tre kategorier. De konstitutionella ramarna, som till exempel 

läroplaner och andra styrdokument, de organisatoriska ramarna, som är specifika för varje 

skola och de fysiska ramarna; till exempel vilka material och utrymmen och hur mycket tid 

som finns att tillgå (Lundgren, 1983). Han menar att ramfaktorerna snarare är möjligheter 

att styra mot ett specifikt resultat genom att man förhåller sig till ramarna än begränsande 

ramar som inte kan förändras (Lundgren, 1999). 

6.4 Kombinerat teoretiskt perspektiv 
Både det sociokulturella perspektivet och den didaktiska triangeln är centrala i denna studies 

analys. Studien fokuserar huvudsakligen på relationen mellan läraren och innehållet. Det 

lärarstöd som är en del av denna studie och dess utformning utgör själva innehållet och 

studiens analys utgår från lärarens erfarenhet och relation till lärarstödet, det som kallas för 

framställning i den didaktiska triangeln. Framställningen i sin tur påverkas av de gällande 

ramfaktorerna, och då främst de yttre faktorerna. Exempelvis påverkar hur mycket tid och 

vilka material läraren har tillgång till, men även elevgruppens storlek, lärarens framställning 

av innehållet. Lärarens erfarenhet av att använda lärarstödet påverkas även av elevens 

erfarenhet av innehållet, vilket läraren kan tolka utifrån interaktionen mellan sig själv och 

eleven där de inre ramfaktorerna har en stor påverkan. Enligt den didaktiska triangeln har 
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interaktionen mellan lärare och elev en stor del i hur lärandet sker, via de samtal och 

diskussioner läraren för med eleven. Utifrån det sociokulturella perspektivet är det här 

elevernas proximala zon har en möjlighet att utvidgas. Lärarens framställning av innehållet 

och ramfaktorerna är alltså på detta sätt starkt sammanbundet med det sociokulturella 

perspektivet, och det är denna kombination av teoretiska perspektiv som studien har sin 

utgångspunkt i.   
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7 Metod och metodval 

7.1 Metodval 
Denna studie genomfördes genom att lärarhandledningar togs fram, vilka testades av lärare i 

deras undervisning på mellanstadiet vid en grundskola. Lärarnas erfarenheter från 

användningen av handledningarna undersöktes vid en fokusgruppintervju och informationen 

från intervjun låg till grund för att vidareutveckla handledningarna. Studien genomfördes 

med en arbetsgång som kan liknas vid följande modell (figur 2): 

 

Figur 2: Modell av den metod som användes i studien 

Ett av studiens syften grundades i att undersöka lärarnas erfarenheter av att arbeta med 

”Rädda vattnet - Rädda världen”. Lärarnas perspektiv var centralt genom hela studien och 

därför var en fokusgruppintervju där kvalitativa data togs fram motiverad. Vidare var ett 

studiens syften att ta fram och utveckla lärarstödet ”Rädda vattnet - Rädda världen” vilket är 

ett praktiskt inriktat syfte; ett problem identifierades, en lärarhandledning togs fram som 

lösning på detta, testades i undervisningen och reviderades efter en utvärdering. 

7.2 Urval 
Till studien valdes deltagare utifrån att de redan hade kontakt med en av uppdragsgivarna, 

vilket kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2014). Deltagarna var 

verksamma på en skola som sedan tidigare haft samarbete med Vetenskapens Hus och 

anmälde sig frivilligt att delta i studien. Urvalet skedde tidigt i studien och en grupp om tre 

lärare för åldersgrupperna åk 4–6 valdes ut som deltagare i studien. Deltagarna hade olika 

lång erfarenhet av läraryrket. Två av deltagarna hade mindre än ett års erfarenhet, medan en 

deltagare hade nästan 20 års erfarenhet. Samtliga lärare undervisade i åk 4–6 och inom 

naturvetenskapliga ämnen: En inom fysik och biologi, en inom samtliga naturvetenskapliga 

ämnen och en inom kemi. Alla deltagare hade undervisat inom hållbar utveckling tidigare, om 

än i olika utsträckning.  

7.3 Genomförande 

7.3.1 Framtagande av ”Rädda vattnet - Rädda världen” 
Att utveckla ”Rädda vattnet - Rädda världen” var ett huvudkrav från uppdragsgivarna och 

utgjorde en betydande del av studien. Lärarstödet hade redan påbörjats av uppdragsgivarna, 

om än i begränsad omfattning där bara kortfattade instruktioner till några laborationer fanns. 

Tanken med ”Rädda vattnet – Rädda världen” var att utveckla ett lärarstöd för lärare i 

grundskolan bestående av handledningar inom ett specifikt område kopplat till hållbar 

utveckling. Var och en av handledningarna innehöll en faktatext om området och ett litet och 

enkelt experiment som skulle genomföras följt av en aktivitet eller diskussion. Både 

experimentet och aktiviteten-/diskussionen skulle belysa viktiga vattenfrågor och kopplas till 

de Globala målen. Utifrån det påbörjade arbetet, vilket användes som en mall, och 

uppdragsbeskrivningen började ett konkret lärarstöd att utvecklas som en del av studien.  

En första avgränsning för att inleda vidareutvecklingen av lärarstödet blev att välja ut ett 

begränsat antal områden och att koppla dem till kursplanerna i kemi och teknik i grundskolan 

(Skolverket, 2011b, 2011c). Att ta fram lärarhandledningar för alla 17 globala mål och koppla 

till fler skolämnen än teknik och kemi låg utanför ramen för vad som är rimligt att göra under 
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ett examensarbete. Författarna valde att fokusera på två problemområden, ”Plaster i haven” 

och ”Försurning”. Utifrån de utvalda ämnesområdena utformades två lärarhandledningar 

med tydlig koppling till kursplanerna inom kemi och teknik samt de Globala målen. 

En annan anledning att välja de aktuella områdena var deras relativt olika karaktär både med 

avseende på koppling till de Globala målen och läroplanen men också i en praktisk 

undervisning. Medan det fanns många tillgängliga experiment kopplat till försurning som var 

lämpliga att genomföra i klassrummet, fanns det betydligt färre kopplat till plast. 

Försurningsområdet var dessutom nära sammanbundet med kemiämnet, genom syror och 

baser som har en framträdande roll i kemiundervisningen i skolan, dock med ökande 

betydelse i högre årskurser. Från kursplanen i kemi, centralt innehåll för åk 7–9 hämtas 

följande två punkter (Skolverket, 2011b): 

• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och 

människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde. 

• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. 

Försurningsområdets nära koppling till det centrala innehållet gjorde det relativt enkelt att 

implementera i den befintliga undervisningen. Häri låg istället en utmaning att motivera 

försurning i undervisningen för de yngre skolåldrarna. Problemet med plast i haven hade 

däremot ingen tydlig koppling till något ämnesområde inom kemi eller teknik, utan 

områdesvalet motiverades därför utifrån de delar av det centrala innehållet som hade en mer 

samhällelig förankring.  

De olika förutsättningarna gällande försurningsområdet och plaster i havet gjorde att ämnena 

kompletterade varandra bra och gav förutsättningar för ett brett spektrum av återkoppling 

från de lärare som testade lärarstödet. Områdena hade väldigt olika ingångsvinklar till den 

befintliga undervisningen vilket ansågs vara relevant att samla in lärarnas synpunkter på. 

Lärarhandledningarna till ”Rädda vattnet - Rädda världen” producerades med en 

faktabakgrund i inledningen för att ge en bred kunskapsplattform för de lärare som läser 

lärarstödet och implementerar det i sin undervisning. Därefter lades kopplingar mellan 

aktuellt globalt mål och läroplanen in i handledningen, för att motivera varför de Globala 

målen är relevanta i undervisningen. Slutligen presenterades den praktiska handledningen, 

med experiment och lämpliga diskussionsområden. De slutliga lärarhandledningarna till 

”Rädda vattnet - Rädda världen” finns att läsa i bilaga 2, Lärarhandledning Plaster i haven, 

och bilaga 3, Lärarhandledning Försurning. 

7.3.2 Test av ”Rädda vattnet - Rädda världen”  
Handledningarna för ”Rädda vattnet - Rädda världen” skickades ut till de deltagande lärarna 

via mail. I samband med detta tilldelades även lärarna en kort introduktion till lärarstödet 

bestående av lärarstödets syfte och innehåll samt en kortfattad enkät som bestod av både 

frågor om lärarbakgrund samt observationer kring lektionen (se bilaga 1). Informationen som 

efterfrågades via enkäten var relativt okomplicerad och kortfattad och enligt Denscombe 

(2014) därför lämplig att samlas in via just frågeformulär. Formuläret var enkelt utformat 

med fåtal frågor vilkas syfte var att ge författarna en kort, men tillräcklig, bakgrunds-

information om deltagarna. Syftet med andra delen av enkäten var att ge lärarna underlag för 

diskussionen och stöd för minnet, genom att nedteckna en del observationer i anslutning till 

genomförd lektion. 

Författarna till studien beslutade att inte förklara lärarstödet för lärarna innan de fick det 

tilldelat sig. Det färdiga stödet är tänkt att kunna användas av lärare direkt i undervisningen 

utan fler instruktioner än de som medföljer stödet, likt en bruksanvisning. För att uppfylla 

syftet att lärarstödet ska vara lättillgängligt och enkelt för lärare att implementera i sin 
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undervisning valdes att inte heller de deltagande lärarna i studien skulle få någon 

introduktion till stödet i form av utbildning eller muntlig förklaring, de fick använda stödet 

precis som det är tänkt att användas som färdigställt. Därigenom fick författarna relevant, och 

för syftets skull trovärdig, data från intervjuerna och kunde användas för att analysera och 

revidera lärarstödet. 

Det första lärarna gjorde i studien var således att göra sig införstådda med lärarstödet. 

Därefter använde läraren lärarstödet i sin ordinarie undervisning någon gång under en 

disponibel period på två veckor. I anslutning till genomförandet fyllde läraren i 

frågeformuläret de fått sig tilldelat. Lärarna var helt fria att själva bestämma när de ville 

använda lärarstödet i undervisningen under den disponibla tiden. Således var det även helt 

upp till lärarna själva att tillämpa stödet inom det ämnesområde där de själva ansåg att det 

passade bäst. Direkt efter lektionen fyllde de i enkäten de fått tilldelade sig, och den användes 

som en loggbok för dem i syfte att skriva ner sina observationer och ge en djupare förståelse 

över det som skett under lektionen. På så sätt finns en del information kring lärarna och deras 

åsikter redan nedskriven då intervjun genomförs, vilket Björndal (2005) ser som en fördel 

med enkätundersökningar. 

7.4 Fokusgruppintervju 
En huvudsaklig metod för datainsamling var i denna studie en fokusgruppintervju. Den data 

som inhämtades från detta samtal var kvalitativ. Intervjun genomfördes på de deltagande 

lärarnas skola inom en vecka efter att lärarnas disponibla tvåveckorsperiod ägt rum och 

samtalet leddes av författarna till studien som styrde diskussionen med ett antal frågor som 

deltagarna därefter fick diskutera fritt. Att intervjuerna genomfördes som samtal i fokusgrupp 

motiverades utifrån att samtalet utgick ifrån ett specifikt ämnesområde som samtliga 

deltagare hade en kännedom om och erfarenhet ifrån. Det finns dock nackdelar med att 

genomföra intervjuer, främst med avseende på den så kallade intervjuareffekten. Det syftar 

till intervjuarens påverkan på intervjuobjektet vilket kan påverka dess svar under samtalet. I 

en fokusgruppintervju kan intervjuarens agerande leda till att samtalsklimatet inte är 

tillåtande och förtroendeingivande, vilket kan medföra att deltagarna inte vågar uttrycka sig 

öppet och fritt (Denscombe, 2014). 

Denna studie genomfördes medelst en fokusgruppintervju med intervjuguide. De frågor som 

ställdes under intervjun handlade om uppfattningar kring lärarstödet och dess utformning, 

samt om varför eller varför inte de skulle använda ett stöd av den här typen i sin undervisning, 

se bilaga 1. För att få uttömmande svar som ger nya uppslag, snarare än att bara samla in 

förväntad data, behövdes en mindre strukturerad metod väljas. I en fokusgrupp där 

intervjuarens roll är att underlätta gruppinteraktion snarare än att leda diskussionen är detta 

naturligt. Samtidigt skulle ett helt ostrukturerat samtal resultera i stora mängder data med 

hög risk för irrelevans, eftersom innehållet i diskussionen då lätt kan bli irrelevant för ämnet. 

Valet av att intervjua flera personer samtidigt i en fokusgrupp gjordes huvudsakligen för 

möjligheten att samla in data som även omfattade deltagarnas jämförelser mellan varandras 

erfarenheter och åsikter. Detta är värdefulla data att ha inom komplexa områden, vilket lyfts 

fram som en stor fördel fokugsgruppintervjuer har: ”the comparisons that participants make 

among each other's experiences and opinions are a valuable source of insights into complex 

behaviors and motivations” (Morgan, 1997, s. 14). 

Samtalet under fokusgruppintervjun valdes att spelas in på ljudupptagningsfil. Enligt 

Björndal (2005) är det en fördel att spela in ett samtal eller annat observationstillfälle med 

ljudupptagning eftersom en stor detaljrikedom från samtalet då kan bevaras. Valet 

möjliggjorde också att författarna kunde fokusera helt på det aktuella samtalet och inte 

behövde göra anteckningar. 



29 
 

7.5 Analys av data 

7.5.1 Databearbetning  
Efter att fokusgruppintervjun genomförts transkriberades det inspelade samtalet och låg till 

grund för att kvalitativt analysera data. I transkriptionen gjordes ett visst urval, de delar som 

var av mer personlig eller anekdotisk karaktär utelämnades, på samma sätt som det som 

berörde specifika elever. Detta gjordes som en tidsbesparande åtgärd, då dessa delar 

bedömdes, om än intressanta för intervjusamtalet, irrelevanta för studiens syfte. 

Av tidsbesparande skäl validerades varken transkriptionen eller resultatsammanställningen 

med deltagande lärare. De erbjöds däremot, men avböjde, att läsa utkasten till den färdiga 

rapporten.  

7.5.2 Analys av bearbetade data 
En analys av den transkriberade data gjordes med hjälp av en kombination av de teoretiska 

perspektiv som används i studien. Analysen innebar i ett inledande skede att data utforskades, 

vilket innebar att det transkriberade samtalet lästes igenom flera gånger för att kunna urskilja 

detaljer och mönster i samtalet som kunde kopplas till ramfaktorteorin, didaktiska triangeln 

eller sociokulturella perspektiv och vilka samband studiens olika teoretiska perspektiv som 

kunde ses i data. Med hjälp av de teoretiska perspektiven kunde den kvalitativa data från 

intervjun delas in i lämpliga kategorier med avseende på forskningsfrågorna. Faktorer som 

bidrar till lärarnas bild av användbarhet identifierades och belysande citat för vart och ett av 

dessa valdes ut för att presenteras i resultatet. Även förbättringsförslag till lärar-

handledningarna och citat som belyser lärarnas inställning till att undervisa om hållbar 

utveckling identifierades. Slutsatserna användes sedan i sin tur även till att vidareutveckla 

och revidera ”Rädda vattnet - Rädda världen”.   

Det reviderade lärarstödet skickades ut till de deltagande lärarna som gavs möjlighet att 

kommentera de ändringar som gjorts. 

7.5.3 Forskningsetik 
I enlighet med forskningsetikens krav på samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 

2017) informerades de deltagande lärarna om studiens syfte samt att deras deltagande var 

helt frivilligt och att de därmed hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan 

påföljder. Deltagarna informerades även om att intervjun skulle spelas in med hjälp av 

ljudupptagningsinstrument samt att resultaten anonymiseras vid publicering och att alla 

ljudupptagningsfiler därefter raderas. Dessutom informerades deltagarna att hela studien, 

med innehållande intervjuer och transkribering, endast genomfördes i forskningssyfte. Detta 

innebar den information om deltagarna som undersökningsledarna fick reda på via 

frågeformulären användes enbart som stöd för studien och har efter studiens publicering 

raderats. 

  



30 
 

8 Resultat 

Undersökningens syfte är att undersöka vad som gör ett arbetsmaterial med lärar-

handledningar likt ”Rädda vattnet - Rädda världen” till något lärare kan ha nytta av och väljer 

att använda. Även lärarnas syn på att använda de Globala målen i förhållande till kursplanen 

undersöktes. Ett annat syfte var att använda lärarnas erfarenhet till att förbättra 

lärarhandledningarna.   

Den första frågeställningen handlade om vad lärarna anser är faktorer som påverkar 

lärarstödets användbarhet. Den andra handlade om lärarnas syn på hållbar utveckling som 

övergripande fokusområde för ett lärarstöd. 

8.1 Faktorer som påverkar användbarhet 
Lärarna nämnde flera faktorer som motiverar hur de väljer ett lärarstöd de vill arbeta utifrån. 

De gjorde upprepade jämförelser med ett annat experimentbaserat stöd som de alla använder 

sig av. De faktorer lärarna framhåller som motiverar att använda ett material med 

lärarhandledningar är att det ska vara enkelt att använda, att eleverna tycker att det är roligt 

och att de som lärare upplever sig få tillräckligt stöd. Utöver det så måste innehållet vara något 

som läraren tycker är viktigt, både utifrån styrdokument och för att det är aktuellt för 

eleverna. 

8.1.1 Lättillgängliga laborationsmaterial och tidsbesparing 
För att ett lärarstöd ska vara enkelt att använda ansåg lärarna att det material som behövs för 

att genomföra laborationerna bör vara sådant som är lätt att få tag i (exempelvis 

förpackningar och sådant man hittar i matvarubutiken, eller vanligt skolmaterial som linjaler, 

suddgummin och pennor), alternativt att materialet kommer färdigpackat i lådor tillsammans 

med lärarhandledningarna. En av lärarna jämför det presenterade materialet med ett annat 

som hen använde, där allt material som ska användas i laborationerna ingår. Hen 

kommenterade följande: 
I det här fallet var det ju ingen fara, det var ju lätta saker att få tag på, men om det var ett 

större, alltså ett sånt där mycket bredare arbetsmaterial, då kanske man behöver lite mer 

grejer.  

Hen belyste att det kan vara svårt att göra heltäckande laborationer som kräver lika enkla 

medel som den laboration hen hade genomfört. Lärarna drog fler paralleller till det andra 

lärarstödet och lyfte även hen fram tillgängligheten och enkelheten att allt material redan 

finns framtaget, vilket kommenterades: 
dels för att det är bra, [eleverna] får jobba praktiskt, men dels för att det är ett sådant otroligt 

arbete om man ska fixa det själv.  

Samt: 
Sen får du ju hem den här stora lådan som innehåller i princip allt du behöver, så på så sätt är 

ju den väldigt praktisk. 

En av lärarna uttryckte liknande åsikter, men om ”Rädda vattnet – Rädda världen”: 
  ja, men annars var det ganska behändigt att det var ett litet experiment. 

Samtliga lärare ser tids- och arbetsbesparingar som en markant fördel. Det är ett uttryck för 

att den tid de lägger både på undervisning och på förberedelser är begränsad, att det sätter en 

ram för undervisningen. Ett stöd som är tids- och arbetsbesparande för läraren är ett stöd 

läraren är benägen att använda sig av, eftersom det tar hänsyn till tidsåtgång som en fysisk 

ramfaktor. 
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8.1.2 Faktabakgrundens betydelse 
Flera faktorer har en avgörande roll för att lärarna ska uppleva lärarstödet som tillräckligt 

omfattande. Det är viktigt att lärarhandledningen är lätt att läsa och förstå. Ytterligare en 

viktig faktor enligt lärarna är att det ingår en sammanfattning av bakgrundsfakta som belyser 

temat på ett tydligt sätt. Följande utdrag ur konversationen belyste faktabakgrundens 

betydelse: 1 

Lärare 1: Jag tycker det var bra, det var bra bakgrundsfakta, [lärare 2 och 3 instämmer]. Nu är 

det så att jag själv kommer ju inte riktigt ihåg, men man kan ju inte stå och läsa och att komma 

ihåg allt. Det blir ju någonstans att man startar en diskussion och så utgår man från vad de 

pratar om och svarar på det. Man sitter ju inte liksom och tänker att ’jag ska tala om det eller 

det’, utan… 

Lärare 2: Lite kommer i ett flow  

Lärare 3: Följer med ungarna liksom  

Lärare 1: Ja, precis. däremot är det ju, jag tycker det är jätteviktigt när, så fort man gör något 

att själv veta varför man gör det och det finns ju ofta i bakgrundsfaktat och målen2. Så att det 

tycker jag är bra  

 

Om lärarna har en bra uppfattning och kunskap om innehållet tycks interaktionen mellan 

lärare och elever underlättas och framställningen blir bättre.  

 

En av lärarna drog en parallell till det andra lärarstödet som nämndes tidigare i samtalet:  
Dels får man åka dit och gå en kurs, en utbildning, och då får man den här pärmen med allt 

material som man sedan går igenom.  

Läraren lyfte fram pärmen med all bakgrundsfakta och instruktioner i en positiv mening och 

visar på betydelsen av en sådan del i ett lärarstöd. 

 

8.1.3 Engagerande för eleverna 
Lärarna belyste olika faktorer som bidrar till att eleverna upplever undervisningen som rolig, 

men en aspekt som samtliga lärare lyfte fram är att eleverna uppskattar att få jobba praktiskt. 

Med utgångspunkt i den didaktiska triangeln handlar detta om relationen mellan elev och 

innehåll, det som i den didaktiska triangeln kallas för erfarenhet. Det framgick att lärarna 

anser att det är viktigt att eleverna får en positiv erfarenhet av innehållet. 

En av lärarna sade: 

 
Barnen tycker ofta att det är väldigt kul att få jobba praktiskt. Däremot så har jag nog efter 

hand börjat lägga in, när jag tycker att det är ett viktigt experiment, att jag gör det mer som 

demonstration istället. Då har jag dem samlade och det blir mer av diskussion istället, mer av 

tänkande runt det som händer, för risken när de labbar själva det är att de gör och gör och gör 

och sen är de klara och så går de på rast. Det är en balansgång tycker jag.  

Hen gav uttryck för att demonstrationer och experiment kompletterar varandra, fram-

ställningen bör med andra ord variera för att ge eleverna en positiv erfarenhet. En av de andra 

lärarna instämde: 
Men vissa grejer kan de, alltså, är det bra att de gör själv [instämmande från övriga] och vissa 

grejer är det bra att läraren gör [ytterligare instämmande]. 

                                                             
1 I längre konversationer mellan de deltagande lärarna benämns de som lärare 1, lärare 2 och 

lärare 3. Lärare 1 här behöver dock inte vara samma person som i lärare 1 i en annan 

konversation. 

 
2 Hen hänvisar till rubriken ”Globala målen och läroplanen” i lärarhandledningen, som är en 
samling utdrag ur skolans styrdokument och från FN:s globala mål. 
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En av lärarna uttrycker också att hen själv tycker det är roligare när eleverna tycker att det är 

roligt 
Och då ska de alltså få prata om de här olika livscyklerna. Men de tyckte att det var jätteroligt, 

så det var kul. Sen ska jag göra det med andra gruppen också. 

 

Att eleverna tyckte att undervisningen är rolig bidrog uppenbarligen att även läraren blev mer 

motiverad. Relationen mellan lärare och elev, som i den didaktiska triangeln kallas för 

interaktion, påverkas i positiv riktning då eleven har en positiv erfarenhet av innehållet. Även 

interaktionen bidrar till elevens erfarenhet av innehållet, då lärarens framställning av 

innehållet förmedlas via interaktionen mellan lärare och elev. 

 

8.1.4 Ytterligare ramfaktorer 
Den huvudsakliga ramfaktor som lärarna nämnde var, som presenterats ovan, tidsåtgången 

för planering och genomförande. Det fanns även några andra faktorer som antyddes utan att 

lärarna själva specifikt räknade upp dem som en orsak. Faktorerna kan ses ha viss betydelse 

för implementeringen av ett externt arbetsmaterial likt ”Rädda vattnet - Rädda världen”. 

Framför allt två faktorer gjorde enligt de intervjuade lärarna att lektionsplaneringen måste 

modifieras innan den är tillämpbar i undervisningen. De faktorerna är vilka lokaler de hade 

tillgång till och storleken på undervisningsgruppen. I diskussionen om hur stora elevgrupper 

de haft och hur det gått med lektionen kommenterade lärarna bland annat 
Om man vill jobba för NO på mellanstadiet så tycker jag man ska driva att man måste ha det i 

halvgrupp på laborationer. Det är galet att ha laborationer med 25 elever samtidigt. 

Även möjligheten att dela upp klasserna i mindre grupper kommenterades 
Ja, det är jätteskönt. Det blir ju lite tjatigt kanske att göra samma sak fyra gånger, men det är 

det värt. 

samt  
Ja, det blir ju en diskussion, du kan ju ha en diskussion med eleverna på ett helt annat sätt. 

Hur lång tid något tog att genomföra hade också betydelse. På grund av ett missförstånd hade 

en av de intervjuade lärarna fått intrycket av att det hörde två stora lådor med material till 

lärarstödet, då hen hade fått dem samtidigt (till studiens lärarhandledningar hörde inget 

färdigt material). Hen kommenterade både att  
Då tänkte jag ‘men herregud, jag orkar inte ens ta tag i det här’. Men det var ju inte det.  

och 
För jag tänkte bara ‘det här var inget litet experiment, nej jag har inte tid med det här’.  

 

8.2 Hållbar utveckling som fokus 
Angående att jobba specifikt med ett material som har tydlig koppling till hållbar utveckling 

sade lärarna: 
Lärare 1: Jo men det hade ju så klart underlättat, det hade man ju velat använda, absolut. I alla 

fall för mig som är ny så är det ju jätteskönt att ha något att kunna lära sig lite mer på... 

Lärare 2: För mig som är gammal med. 

En av lärarna kommenterade att det är lite svårt att som lärare hålla sig uppdaterad på allt 

som är aktuellt inom miljökunskap och att det är användbart med kortare, färdiga 

arbetsmaterial i det sammanhanget, snarare än att konsultera en gammal lärobok: 

 
Jag har dels nog inte intresserat mig så mycket för plast, det har ju kommit liksom nu väldigt 

mycket, så jag lärde mig en del av materialet (lärarstödet. Författarnas anmärkning) och det 

var kul att jobba med tycker jag (instämmande från övriga). Och det är väl verkligen så att om 

det handlar om miljö så är det verkligen föränderligt.  
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Ett av huvudmålen med ”Rädda vattnet - Rädda världen” är att lyfta fram de Globala målen i 

undervisningen. Ingen av lärarna hade dock tagit upp dessa i samband med sin undervisning. 

På frågan ifall någon av de hade pratat med eleverna om de Globala målen deklarerade 

samtliga lärare tydligt att de inte hade gjort det.  

8.2.1 Hållbar utveckling är aktuellt 
Lärarna uttryckte sig i positiva ordalag om att materialet kändes som att det var aktuellt, och 

att det skapade en bra enhet med den övriga undervisningen. En av lärarna sa: 
Vi hade hållit på ganska mycket med miljö och gått igenom mat och transporter och energi och 

allt möjligt, fast lite mer teoretiskt då i sin tur beroende på [omständigheter] och inte riktigt 

kommit igång med laborativt material. Så det här gick ju väldigt bra hand i hand med det. 

En av de andra kommenterade: 
Precis, att det passade väldigt bra ihop med det. Att det inte kom som något spontant. 

Eleverna är enligt lärarna mer medvetna om hållbar utveckling idag, och de har ofta en åsikt 

om hur exempelvis familjer och skolor bör tänka för att minska resursanvändningen, bland 

annat plast. En av lärarna sade att: 

Men jag tycker eleverna nu, [...], de är mer medvetna om det (Hållbar utveckling, författarnas 

anmärkning). Alltså jag var inte lika medveten om hur min vardag påverkar [...]. Så nu för tiden 

har vi blivit mer uppmärksammade på det här, det finns ju liksom hela tiden runt omkring oss 

och vi ser att det påverkar negativt så mycket 

8.2.2 Hållbar utveckling är viktigt 
En av lärarna uttryckte oro över att ”miljö” blir ett kortare tema som man sedan ”blir klar 

med” om man väljer ett sådant arbetsmaterial som det som presenterats i studien. Hen 

formulerade det: 

Jag vet inte riktigt hur ni [intervjuarna, studiens författare] tänker, men jag tycker miljö är 

liksom viktigt att det någonstans följer med hela tiden. Om man har biologi eller kemi eller 

fysik så finns liksom miljöaspekten med hela tiden och jag tycker på något sätt att den är så 

överordnad, så det kan inte vara ett tema som man jobbar med en termin och sen är man klar 

med det. Så tänker jag i alla fall. Men det hindrar ju inte för den sakens skull att man har ett 

färdigt koncept liksom som man använder sig av, absolut. 

8.3 Utveckling av ”Rädda vattnet - Rädda världen” 
En del av studien bestod av att utveckla lärarstödet ”Rädda vattnet - Rädda världen”. I 

intervjun och enkätundersökningen delade lärarna med sig av sina erfarenheter med att ha 

jobbat med stödet, vilka låg grund till att materialet reviderades. Tre övergripande 

förbättringsområden identifierades utifrån lärarnas åsikter:  

• Det naturvetenskapliga arbetssättet behöver framgå tydligare. Samtliga lärare 

påpekade vikten av att lyfta fram detta i sin undervisning, där främst hypotesprövning 

var en viktig del.  

• Innehållet i lärarstödets praktiska handledning var för omfattande. Alla lärare hade 

ägnat en lektion åt handledningen, men ingen av lärare hade hunnit genomföra allt 

på den lektionen. En av lärarna ansåg att det skulle krävas tre lektioner för att 

genomföra handledningen på ett önskvärt vis. Ett resultat av detta var att lärarna fick 

prioritera vilka diskussionsfrågor de tog upp med klassen, vilket medförde att lärarna 

fokuserade på olika frågor. Intervjun gav därför inte något stort underlag till hur 

diskussionsfrågorna kan revideras. 

• De Globala målen betonades inte tillräckligt tydligt. Ingen av lärarna tog i sin 

undervisning upp de Globala målen. Syftet med hela konceptet ”Rädda vattnet - 

Rädda världen” är dock att belysa just de Globala målen och låta dem bli en naturlig 

del av elevers vardag i form av beslut och handling. När ingen av lärarna presenterade 
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de Globala målen i undervisningen har uppenbarligen betoningen på målen inte varit 

tillräckligt tydlig.  

Utifrån ovan nämnda aspekter samt flertalet mindre detaljer som framkom i intervjun och 

enkätundersökningen reviderades lärarstöden. Det naturvetenskapliga arbetssättet lyftes 

fram tydligare genom att en punkt om hypotesprövning infördes i samband med 

experimentet. På så sätt betonades vikten av hypotesprövning i naturvetenskapliga 

undersökningar. För att minska tidsåtgången i det praktiska utförandet togs delar av 

handledningen bort, eller komprimerades. Det handlade främst om olika diskussionsfrågor 

som ansågs ta för lång tid i förhållande till dess kopplingar till läroplanen och 

kunskapskraven. Dessutom gjordes designen och den praktiska utformningen av 

handledningarna om för att tydligare belysa de Globala målen. Bland annat lades en punkt 

till i handledningen som specifikt uppmanade lärarna att visa upp aktuellt globalt mål för 

eleverna. De slutgiltiga versionerna går att se i bilaga 2 och bilaga 3.    
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9 Diskussion 

Denna studie handlade om att undersöka vad som gör ett lärarstöd till något som lärare vill 

använda sig av i sin undervisning. Vad bedömer lärarna gör ett lärarstöd användbart och 

vilken inställning har lärare till att arbeta med ett lärarstöd med hållbar utveckling som 

övergripande fokusområde? 

9.1 En användbar lärarhandledning... 
Följande rubriker kommer att diskutera de faktorer som kunde identifieras utifrån det 

teoretiska ramverket i resultatdelen.  

9.1.1 ...Får eleverna att tycka det är roligt  
En faktor som lärare lyfter fram som avgörande för att ett lärarstöd ska vara användbar är att 

eleverna tycker att arbetet är roligt. Lärarna nämner att experimenten i ”Rädda vattnet - 

Rädda världen” är bra eftersom eleverna verkade ha kul under tiden de lär sig.  

När eleverna upplever ett innehåll som roligt blir också interaktionen mellan lärare och elev 

mer positiv. Läraren blir alltså motiverad själv av att eleverna tycker att undervisningen är 

rolig, med andra ord kan det sägas att ett externt lärarstöd som ökar elevernas glädje även 

ökar lärarens motivation. Just motivation är också en faktor som Bursjöö (2011) lyfter fram 

som en viktig inre faktor vid implementering av hållbar utveckling i skolan. Hon menar vidare 

att en ökad motivation hos läraren också ökar undervisningens kvalitet. Ett innehåll som ger 

eleverna en positiv erfarenhet kan i förlängningen alltså bidra till att undervisningens kvalitet 

höjs. 

9.1.2 …Ger läraren kunskap och motivation 
För att läraren ska kunna framställa innehållet för eleverna måste läraren själv ha kännedom 

om det, och sättet på vilket innehållet framställs påverkar lärandet enligt den didaktiska 

triangeln. Detta syftar till att läraren måste ha rätt kompetens för att kunna undervisa i 

lärande om hållbar utveckling på ett tillfredsställande sätt.  

Flertalet gånger uttryckte lärarna att ett externt lärarstöd i allmänhet är mer tilltalande att 

arbeta med ifall lärarna själva känner att de kan utveckla sin kompetens med lärarstödet. När 

ett annat externt lärarstöd som lärarna har arbetat med diskuteras under fokusgrupp-

intervjun anser en av lärarna att fördelen med lärarstödet är att läraren själv får genomgå en 

utbildning. Här är ett tydligt exempel på att lärare ser det som en positiv aspekt att de får 

utvidga sin kompetens inom ett specifikt område. Gällande faktabakgrunden i ”Rädda vattnet 

- Rädda världen” framkommer liknande åsikter. Både Bursjöö (2011) och Borg et al. (2012) 

lyfter fram lärarens kompetens som en viktig faktor vid implementering av hållbar utveckling 

i undervisningen, och denna studies resultat styrker detta. Lärarna lyfter fram kompetens som 

viktigt dels för att överhuvudtaget kunna undervisa inom hållbar utveckling, dels som en 

motivationsfaktor för egen del. Det kan konstateras att flera av faktorerna som lyfts fram i 

Bursjöös (2011) studie påverkar varandra, i detta fall kompetens och motivation.  

9.1.3 ...Är enkelt för läraren att använda 
En viktig aspekt för lärarens vilja att välja ett visst lärarstöd är hur enkelt det är för läraren 

att tillämpa stödet i undervisningen. Det har en nära koppling till de faktorer som lärare anser 

vara viktiga i sammanhanget. I denna studie lyfte lärarna fram den praktiska delens enkla 

genomförande som en viktig aspekt för ökad användbarhet, och därmed förbättrad och 

förenklad framställning. Lärarna påpekade även det enkla förarbetet som ett steg mot 

förenklad framställning.  
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Med ”Rädda vattnet - Rädda världen” får lärare ett konkret lärarstöd för att kunna 

implementera hållbar utveckling i undervisningen, med både teoretiska och praktiska 

exempel. Enligt Borg et al. (2012) menar lärare att ett av de större hindren för att 

implementera hållbar utveckling i undervisningen är saknaden av inspirerande exempel på 

hur implementeringen kan gå till. Med ”Rädda vattnet - Rädda världen” får lärare ett tydligt 

exempel på hur hållbar utveckling i undervisningen kan genomföras, och stödet är därmed 

enkelt att använda.  

9.1.4 ...Tar hänsyn till tidsåtgång och andra ramfaktorer 
Under intervjun lyfte lärarna fram tid som en viktig aspekt vid implementering av ”Rädda 

vattnet - Rädda världen”. Enligt ramfaktorteorin (Dahllöf, 1967) är tid en viktig faktor inom 

de fysiska ramarna och lärarnas inställning till tiden i denna studie stämmer väl överens med 

vad som presenterats i tidigare forskning (Borg et al., 2012; Bursjöö, 2011; Lasen et al., 2017; 

McNaughton, 2012). Det tycks vara gemensamt att lärare i olika åldersgrupper och i olika 

länder upplever svårigheter med att implementera hållbar utveckling i undervisning på grund 

av tidsbrist. Lärarna menar att de inte ens prioriterar att sätta sig in i innehållet ifall de vid en 

första anblick anser det vara för omfattande i relation till den tid de har att tillgå, vilket även 

Borg et al. (2012) konstaterar. I denna studie behövde lärarna inte samarbeta med andra 

lärare i tvärvetenskapliga projekt, men när lärarna ifrågasätter tidsaspekterna redan vid 

denna typ av lärarstöd med småskalig karaktär stöder det Bursjöös (2015) resultat om att 

lärare anser att tiden inte räcker till för tvärvetenskapliga projekt.  

I studien av McNaughton (2012) framkommer tydligt tiden som avgörande faktor. Lärare som 

blir tilldelade ett externt lärarstöd uppskattar när det kan bäddas in i sin ordinarie 

undervisning istället för att ta tid från den. I denna studie påpekade två lärare att lärarstödet 

kunde implementeras i den befintliga undervisningen på ett naturligt sätt, och hade en positiv 

erfarenhet utifrån den aspekten. Det stämmer väl överens med de resultat som McNaughton 

presenterade i sin studie (2012). Vidare kan dessa resultat tolkas som att lärarna ser en stor 

fördel att ett externt lärarstöd kan vävas in i det de har jobbat med tidigare i undervisningen 

och därigenom har en koppling till läro- och kursplaner. Denna koppling är en faktor som 

lärarna anser göra lärarstödet användbart och stämmer överens med vad som framkommit i 

tidigare forskning (Bursjöö, 2011). Läroplanen är dessutom en faktor som enligt 

ramfaktorteorin ingår i de konstitutionella ramarna (Lundgren, 1983).  

Storleken på undervisningsgruppen är en faktor inom de organisatoriska ramarna som lärare 

måste förhålla sig till, enligt ramfaktorteorin (Lundgren, 1983). Två av lärarna uttryckte 

frustration över att undervisningsgrupperna var för stora, särskilt i samband med ett 

experiment och en lärare menade att hen inte skulle kunna genomföra experimentet i ”Rädda 

vattnet - Rädda världen” på egen hand. Lärarna hade olika uppfattning om hur stor storlek 

undervisningsgruppen kunde vara för att genomföra den praktiska delen av 

lärarhandledningen om plast, men båda var överens om att gruppstorleken hade tydlig 

påverkan på hur de kunde genomföra lektionen. 

9.2 ”Rädda vattnet - Rädda världen” och ett holistiskt 
perspektiv 

Tidigare forskning (Borg et al., 2014; Bursjöö, 2015), samt styrdokumenten (Skolverket 2011a, 

2011b, 2011c) menar att hållbar utveckling ska undervisas med ett holistiskt perspektiv för att 

elever ska utveckla största möjliga förståelse och kunskap inom området. Det är dock 

konstaterat att just ett holistiskt perspektiv saknas hos många lärare och i många skolor när 

de undervisar inom hållbar utveckling (Borg et al., 2014; Bursjöö, 2015; Hansson, 2002; 

Jonsson, 2007). Ett ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling är dock vanligast hos lärare, 

varpå ett holistiskt perspektiv saknas (Borg et al., 2014; Hansson, 2002). Enligt Bursjöö 

(2014) är det ekologiska (och holistiska) perspektivet nära sammankopplat med den tredje 
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prioriteringsnivån där hållbar utveckling är starkt betonad i undervisningen. En av lärarna 

hävdar att miljöaspekten är överordnad allt annat i undervisningen, vilket är ett tydligt tecken 

på denna prioriteringsnivå. Att det finns en vilja att jobba med hållbar utveckling är alltså inte 

ovanligt, men det tycks vara komplext att implementera det holistiska perspektivet i 

undervisningen. 

”Rädda vattnet - Rädda världen” är inriktat på just vatten som huvudtema och kan därför 

tyckas ha ett ekologiskt perspektiv, speciellt med tanke på utformningen av de hittills två 

producerade lärarhandledningarna. Fokusområden är plaster i havet och försurning, vilka har 

naturligt fokus på kemi- och teknikämnet och därför ett tydligt ekologiskt perspektiv. Vid en 

första anblick kan det därför tyckas att ”Rädda vattnet - Rädda världen” inte alls bidrar med 

en förbättrad undervisning inom hållbar utveckling, eftersom det holistiska perspektivet 

saknas. Så som ”Rädda vattnet - Rädda världen” är utformat i dagsläget utgör det ett linjärt 

lärandeobjekt och bidrar till en segregativ helhetsförståelse för hållbar utveckling (Jonsson, 

2007). Ingen av lärarhandledningarna som tagits fram i denna studie utesluter dock att ett 

helhetsperspektiv tillämpas, utan de kan mycket väl användes redan i dagsläget som ett sätt 

att undervisa i hållbar utveckling utan att behöva genomföra tvärvetenskapliga projekt. 

Forskning (Manni et al., 2017) har visat att tvärvetenskapliga projekt är krävande för lärarna.  

De två lärarhandledningar som tagits fram i denna studie är förhoppningsvis bara de första 

två av ett flertal inom konceptet ”Rädda vattnet - Rädda världen”. Visionen är att i framtiden 

kunna sträcka sig över alla skolämnen och alla de Globala målen utifrån den mall som de 

första två lärarhandledningarna utgör. När så skett kommer hållbar utveckling kunna 

implementeras i alla skolämnen på grundskolan med ökad kunskap hos både elever och lärare 

som följd. Olika globala mål kan då ställas mot varandra, likaså ingångsvinklar från olika 

skolämnen. Därmed kan den ekologiska, den sociala och den ekonomiska dimensionen ställas 

mot varandra och ett holistiskt perspektiv i undervisningen, där hållbar utveckling utgör ett 

integrerat lärandeobjekt, kan uppnås.  

Lärarna i denna studie uppvisade en välkomnande attityd till att använda lärarhandledningar 

från ett koncept likt ”Rädda vattnet - Rädda världen” med ett övergripande hållbarhetstema 

som på regelbunden basis går igenom teorier och praktiker inom hållbar utveckling. Ett citat 

som tidigare tagits upp och som belyser detta är ”Jag tycker på något sätt att miljöaspekten är 

så överordnad, så det kan inte vara ett tema som man jobbar med en termin och sen är man 

klar med det”. Läraren belyser här samma sak som Jonsson (2007), att det är viktigt att 

hållbar utveckling inte delas upp i små bitar som inte har något tydligt samband med 

varandra. Även om de intervjuade lärarna inte själva använder uttrycket specifikt så påtalar 

de vikten av att, och uttrycker en önskan att, ge eleverna ett mer holistiskt förhållningssätt till 

hållbar utveckling. 

9.3 Studiens begränsningar 
Det låga deltagarantalet i studien, tre lärare, är en brist för denna studie och studiens resultat. 

Visserligen överensstämmer studiens resultat med tidigare forskning inom jämförbara 

områden, men en studies reliabilitet ökar ju fler deltagare som ingår i studien. De deltagande 

lärarna var dessutom verksamma på samma skola och inom samma åldersgrupper. I syfte att 

höja studiens reliabilitet vore fler lärare som dessutom är verksamma i mer sprida 

åldersgrupper lämpligt. Dessutom vore det lämpligt ifall lärare från flera skolor deltog i 

studien. Deltagarna i denna studie var verksamma på en skola som redan hade ett samarbete 

med Vetenskapens Hus och hade på så vis förmodligen en mer positiv inställning till att arbeta 

med externa arbetsmaterial än lärare verksamma på skolor som inte har detta typ av 

samarbete. Det var tydligt under fokusgruppintervjun att lärarna kände varandra väl och hade 

informella roller sinsemellan. Den lärare som varit yrkesverksam under längst tid kunde 

urskiljas ha en mentorsroll gentemot de andra två lärarna. Den äldre lärarens informella 
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mentorsroll kan ha påverkat de yngre lärarna att inte uttrycka sig obegränsat och utan 

påverkan, vilket mycket väl kan haft en effekt på resultatet.  

Resultaten inhämtades från en fokusgruppintervju där de tre deltagande lärarna samt de två 

författarna till studien medverkade. Det är alltid en risk vid intervjuer att en så kallad 

intervjuareffekt påverkar den intervjuades yttringar under samtalet (Denscombe, 2014). Som 

intervjuare är det därför viktigt att uppträda så neutralt som möjligt men kännetecken som 

kön, brytning, ålder och etniskt ursprung är svåra att dölja vid möte med andra personer. Den 

främsta aspekten utifrån intervjuareffekten som kan ha påverkat resultaten är det faktum att 

författarna själva hade producerat de lärarhandledningar som fokusgruppintervjun skulle 

diskutera kring. Därför är det en stor risk att lärarna använt ett mer positivt ordval och 

förhållande till lärarhandledningarna än vad de egentligen anser. Det är svårt att i efterhand 

analysera kring hur stor påverkan intervjuareffekten haft i denna studie, men det ska tas i 

beaktande att den kan ha påverkat resultatet.  

9.4 Uppslag för vidare studier 
 

Både i denna studie och i stor utsträckning även i tidigare forskning har lärare uttryckt 

problematiken med att implementera hållbar utveckling i undervisningen. Lärare anser att 

deras tid på planeringsstadiet inte räcker till för att förändra sin undervisning för att i större 

utsträckning omfatta hållbar utveckling, inte heller att deras tid i själva undervisningen räcker 

till för att ta med ytterligare innehåll i förhållande till en redan välfylld kursplan. En kursplan 

som också anses presentera hållbar utveckling på ett svåröverskådligt vis (Borg et al., 2014). 

Tidigare forskning (Lasen et al., 2017) har visat att detta inte på något sätt är unikt i Sverige.  

Lärare i denna studie uttrycker att det är svårt att hinna med allt kursinnehåll på ett 

tillfredsställande sätt. Även lärare i tidigare forskning uttrycker detta, i form av vad som kan 

tolkas som frustration över att läroplanerna fylls på med nytt innehåll utan att de får mer tid 

till planering eller undervisning eller konkreta exempel på hur implementeringen av nytt 

innehåll, exempelvis hållbar utveckling, kan gå till. I tidigare forskning har även framkommit 

att lärare upplever att det blir upp till dem själva att genomföra den nya undervisningen bäst 

de kan.  

Denna studie är ytterligare en i raden som påvisar svårigheterna med att implementera 

hållbar utveckling i undervisningen. För att lösa denna svåra situation uppfattar författarna 

två alternativ på lösningsförslag. 

Vidare studier och lärarstöd som visar konkret på hur hållbar utveckling kan implementeras 

i undervisningen utifrån gällande läroplan där de begränsande faktorerna som lyfts fram i 

denna och andra studier tas i beaktande. ”Rädda vattnet - Rädda världen” är just ett sådant 

lärarstöd och därför är det angeläget att det färdigställs. Förutom ett konkret lärarstöd kan 

också vidareutbildning för lärare vara en nödvändig åtgärd. Lärare i denna studie, men också 

i andra studier, menar att deras egen upplevda kompetens i förhållande till ett 

undervisningsinnehåll är avgörande för i vilken omfattning de behandlar innehållet i sin 

undervisning. 

Förutom forskning inom den akademiska världen bör även läroplanen revideras med 

avseende på hur begreppet hållbar utveckling presenteras. Begreppet hållbar utveckling 

framställs fragmenterat i läroplanen vilket medför osäkerhet hos lärare som upplever det 

oklart vad som förväntas av dem inom undervisning om hållbar utveckling. Detta pekar på att 

läroplanen är otydlig på denna punkt, men även att implementering kräver för mycket 

resurser från den nuvarande undervisningen. Oavsett orsak framförs inte hållbar utveckling i 

undervisningen på det vis som läroplanen förespråkar. En översikt av läroplanen kan därför 

vara nödvändig för att komma till bukt med problemet.   
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9.5 Slutsats 
De intervjuade lärarnas uttryck för varför de väljer att använda eller inte använda en 

lärarhandledning i sin undervisning kan sammanfattas i fyra punkter.  

En användbar lärarhandledning: 

• Får eleverna att tycka att det är roligt  

• Lär ut kursinnehåll som är aktuellt och/eller finns i kursplanen 

• Är enkelt för läraren att använda 

• Tar hänsyn till tidsåtgång och andra ramfaktorer. 

Inga statistiska slutsatser kan dras från studien, men då tidigare forskning visar liknande 

resultat kan det ändå antas ha viss signifikans. 

För att hållbar utveckling ska kunna läras ut med en helhetssyn, ett holistiskt perspektiv, krävs 

att läraren har tillräckligt med tid och kompetens, vilket underlättas av enkla, tydliga material 

med tillräckligt omfattande lärarstöd.  

Lärarstödet ”Rädda vattnet - Rädda världen” är ett steg i rätt riktning. Som färdigt koncept 

förmodas det kunna bidra med det efterfrågade holistiska perspektivet på hållbar utveckling, 

där även samhälleliga och ekonomiska aspekter behandlas i undervisningen. I dagsläget har 

dock lärarstödet ett övervägande ekologiskt fokus, i likhet med stora delar av det material som 

redan finns tillgängligt och som präglar många lärares undervisning. 

De intervjuade lärarna uttrycker sig positivt kring att utgå från de Globala målen. Det kan 

dock också bero på en medveten eller omedveten önskan att uttrycka det intervjuarna ville 

höra, då de vid intervjun var medvetna om att det var intervjuarna som författat hand-

ledningarna; den så kallade intervjuareffekten. Författarna anser ändå att det är motiverat att 

utvidga ”Rädda vattnet - Rädda världen” med fler lärarhandledningar då det skulle kunna 

vara ett användbart verktyg för att sprida kunskap om de globala målen.  
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11 Bilaga 1 - Enkät- och intervjufrågor 

Följande frågor ställdes skriftligen till deltagarna innan intervjun: 

Gjorde du något av de fördjupande experimenten?  

Gjorde du några förändringar i materialet, i så fall vad? 

Hade dina elever tillräckliga förkunskaper? Om inte, vad saknades? 

Vilka diskussionsfrågor pratade ni om?  

Fick du frågor eller dök det upp frågor i diskussionen du inte kunde besvara? Om vad? 

 

Följande frågor var fokusfrågor under intervjun: 

Hur genomfördes din lektion? Vilka likheter och skillnader finns mellan er andras lektioner? 

Berätta kort med era egna ord om materialets innehåll och syfte. 

Hur upplevde du det att jobba med ett externt material som detta? Lärde du själv dig något 

av materialet? Vad? 

Vad i materialets utformning gjorde det användbart i din undervisning, anser du? 

Vad var bra gällande helheten och vad skulle du vilja ha annorlunda? 

Vad tror du dina elever tyckte om lektionen? Varför? 

Vad tror du dina elever fick ut av lektionen? Varför?  

Tror du att du hade valt annorlunda om du hade haft mer eller mindre tid, större eller mindre 

elevgrupp, annorlunda utrustning eller lokaler? Hur? 

Ponera att ett sådant här material färdigställs med kopplingar till flera skolämnen och globala 

mål, skulle du kunna tänka dig att använda det regelbundet i så fall? 
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Bilaga 2 - lärarhandledning; Plaster i haven 

Plaster i haven 

Inledning 

Detta undervisningsmaterial är framtaget som inspiration och handledning att använda i din 

undervisning. Materialet är framtaget med syfte att ge dig som lärare ett hjälpmedel för att 

tydligare belysa hållbar utveckling och FN:s globala mål kopplat till vattenfrågor i den 

vardagliga undervisningen inom kemi- och teknikämnet. Konceptet som denna 

lärarhandledning är en del utav kallas för “Rädda vattnet - Rädda världen”. I just denna del 

av “Rädda vattnet - Rädda världen” är plastnedskräpning i fokus och hur det påverkar våra 

hav och vilka lösningar som finns till problemet. 

Genom att studera plasters egenskaper i vatten ges en ingång till diskussion kring vad som 

händer när plast kommer ut i haven, hur vissa plaster bildar flytande öar i haven och andra 

ligger i vattnet och äts upp av fiskar som kvävs eller svälter ihjäl på grund av dessa plaster. 

Diskussionsfrågorna berör i första hand vad som händer med plast i naturen, och är till för 

att ge eleverna insikt i sin egen och samhällets miljöpåverkan och hur plast som material har 

en längre livscykel än från affären till soppåsen. 

Nedanstående globala mål behandlar detta omfattande miljöproblem och tillsammans med 

valda delar ur läroplanen för grundskolan, Lgr11, kommer du som lärare få bakgrundsfakta, 

förslag på experiment och diskussionsfrågor som stöd för att belysa och implementera aktuellt 

globalt mål i undervisningen. Tanken med experimentet är att det ska fungera som en 

introduktion och ett stöd till efterföljande diskussionsområden, och inte utgöra huvuddelen 

av lektionen.  

Att berätta om de globala målen och försurning samt att göra det första experimentet (som 

inte behöver ta så lång tid) och diskutera resultatet och någon eller några av 

diskussionsfrågorna tar ungefär en timme. Med yngre elever är det bra att avsätta mer tid, 

och gärna arbeta med mindre elevgrupper. Fördjupande experiment, som ofta behöver lite 

mer teori också, är inte inkluderat i det tidsspannet. 

För fullständig materiallista se rubriken ”handledning”. Några olika plaster och ett stort 

kärl för att testa vilka som flyter, sådant som finns i klassrummet eller köket. 

nyckelord: Plast, materials egenskaper, uppbyggnad och kretslopp, nedskräpning 
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Globala målen, 14.1 
”Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 

landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.” (FN).                                                                           

Bakgrundsfakta 
Tillverkning och egenskaper 
Plast är ett samlingsnamn för industriellt framtagna syntetiska material som blivit mycket 

vanligt i dagens moderna samhälle. Det finns flera olika typer utav plast men alla 

konventionella plaster tillverkas av fossila bränslen, främst råolja men även kol och naturgas 

förekommer. Den absolut vanligaste typen av plast är termoplast av vilket i princip alla 

vardagliga plastförpackningar vi stöter i vardagslivet är tillverkade av. Denna plast smälter 

vid uppvärmning och går därför utmärkt att återvinna. Den andra vanliga typen av plast är 

härdplast som är betydligt hårdare och slitstarkare än termoplast. Härdplast används därför 

mycket i exempelvis båtar och går inte att smälta vid uppvärmning och är således svårare att 

återvinna än termoplast. Båda plastsorterna är dock tillverkade på industriell väg och har 

ingen naturlig förekomst. All plast kännetecknas dessutom av sina långa sammanbundna 

kedjor av molekyler, så kallade polymerkedjor. Detta medför att naturlig nedbrytning av plast 

tar väldigt lång tid. 

Nedskräpning 
Det som händer när plast hamnar i naturen är att det snarare delas upp i mindre 

beståndsdelar än bryts ned till naturliga produkter. Efter väldigt lång tid har den ursprungliga 

plasten delats upp i så små partiklar att de kallas för sekundär mikroplast, som i princip är så 

små att en människa inte kan se det med blotta ögat. Alla plastartiklar som är mindre än 5 

millimeter räknas som mikroplast, även om de flesta är mindre än 1 millimeter. Processen att 

bryta ner sekundär mikroplast tar dock så lång tid att de allra flesta plastförpackningarna som 
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slängts i naturen sedan plast började tillverkas är fortfarande huvudsakligen intakta. Det finns 

även produkter som tillverkas med mikroplaster i ursprunglig form. Sådana mikroplaster 

kallas för primära mikroplaster och finns i exempelvis tandkräm, olika syntetiska klädesplagg, 

konstgräsunderlag och sminkprodukter. När en person borstar tänderna hamnar 

mikroplasten i reningsverken och slutligen i våra hav, och på samma sätt släpps mikroplaster 

ut när klädesplagg av syntetiska material tvättas i maskin. 

Det mesta av allt skräp (inklusive plast) som slängs i naturen hamnar så småningom i haven, 

där det utgör det marina skräpet, vilket är ett enormt miljöproblem i hela världen. 

Plastavfallet orsakar här stort lidande för både större och mindre marina djur. Varje år dör 

mer än en miljon sjöfåglar som en direkt orsak till plast i haven. Vissa av fåglarna dör till följd 

av att de äter plast, som sedan fastnar i deras magar utan att kunna brytas ned. Andra fåglar 

fastnar i olika plastförpackningar, överblivna fiskenät och annat skräp som alltför ofta utgörs 

av olika plastprodukter. Även fiskar och andra marina djur drabbas på liknande sätt som 

sjöfåglar vilket leder till stora dödstal, eller åtminstone påtagligt lidande. Även de mindre 

havslevande djuren drabbas hårt eftersom de inte ser skillnad på verklig föda och plastavfall 

(framför allt mikroplast), varpå de allra flesta marina djur får i sig betydande mängder plast 

under sin livstid. En del mikroplaster är hormonstörande och cancerframkallande varpå 

djurlivet riskerar fruktansvärda skador som helt och hållet är orsakat av oss människor.  

Det är uppenbart att detta inte är en hållbar situation, varken i nuläget eller i långa loppet. 

Bioplaster 
Egentligen finns det olika typer av plaster som går under kategorin bioplaster. Dels finns det 

biologiskt nedbrytbara plaster som är nedbrytningsbara i naturen, och sedan finns just 

bioplaster vilket är plaster tillverkade av naturliga råvaror och inte fossila råvaror som är fallet 

med konventionella plaster. Av dessa två är bioplaster vanligast och används till exempel som 

plastpåsar i butiker och som korkar till mjölkpaket. Utredningar visar dock att bionedbrytbara 

plaster i själva verket är, likt konventionella plaster, väldigt svåra för naturen att bryta ner på 

egen hand. Samtidigt finns det också konventionella plaster som är nedbrytbara i naturen. 

Hela begreppet med termen “bioplaster” är därför väldigt snårigt och svårt att överblicka. 

Bionedbrytbara plaster kräver specifika naturliga komposter för att kunna brytas ned, och 

restprodukterna blir då vatten, koldioxid och/eller metan och ny biomasssa. Dessa komposter 

finns dock inte naturligt i miljön, varvid termen bionedbrytbara plaster kan vara vilseledande. 

Observera också att två av restprodukterna är koldioxid och metan.  

Åtgärder 
Ett sätt att minska det marina skräpet av plast är att arbeta förebyggande. Det syftar till att 

exempelvis sluta använda plastartiklar, eller åtminstone se till att inte slänga plast i naturen. 

Ska plast ändå användas är bionedbrytbar plast givetvis att föredra, då detta är tillverkat av 

biologiska råvaror (och inte fossila bränslen) och kan därför brytas ned naturligt. Politiskt 

börjar det dessutom fattas lagar som begränsar mängden eller helt förbjuder plast i specifika 

produkter. Frankrike införde exempelvis ett förbud mot konventionella plastpåsar i handeln 

(förutom för ost och bakverk!). I Sverige beslutades det under 2018 att förbjuda hygien- och 

kosmetikprodukter som innehåller mikroplaster och sköljs ut i avloppet. I dagsläget innebär 

de allra flesta politiska lösningar att agera preventivt, alltså att motverka förekomst av plast 

och nedskräpning överhuvudtaget.  

Det finns dock mer tekniskt avancerade lösningar som angriper problemet i andra änden. 

Bland annat pågår ett projekt där en slags jättedammsugare placeras i havet för att fånga in 

skräp som sedan kan fraktas tillbaka till land och återvinnas. Även om detta projekt skulle bli 

lyckat sett till plastavfallet är det i dagsläget oklart vilka konsekvenser detta projekt får för det 

marina djurlivet. 
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Det pågår dessutom forskningsprojekt där man med solljus kan bryta ner mikroplast genom 

en process som kallas fotokatalys, där mikroplasten bryts ner och reagerar till koldioxid och 

vatten. 

Även tekniska lösningar som fokuserar mer förebyggande finns på marknaden i form av 

särskilda tvättpåsar där syntetiska textilier läggs i vid tvättning. Påsen samlar upp det mesta 

av mikroplasterna och minskar därmed spridningen av mikroplaster till haven. Efter 

användning slängs det mikroplast som samlats in i plaståtervinning.  

Du kan längre ner i kompendiet läsa mer om dessa projekt, under rubriken “Läs mer”.  

Återvinning av plaster 
Plast är ett material som är väldigt tåligt tack vare dess långa polymerkedjor som bygger upp 

materialet. Tack vare dess tålighet har plast som råvara ett högt ekonomiskt värde och bör 

därför återvinnas i den mån det går, vilket för vissa plastmaterial ofta är upp till sju 

återvinningscykler innan materialet anses otjänligt. När plasten väl samlats in hos 

återvinningsentreprenören delas det upp i hård- och mjukplast, samt färgad och ofärgad 

plast. Förpackningarna mals ner till små gummikulor, granulat, som sedan används för att 

tillverka nya plastförpackningar. Beräkningar visar att 1 kg återvunnen plast besparar jorden 

upp till 2 kg koldioxidutsläpp. Dock är återvinning av plast en kostsam process då många 

plastmaterial har så pass olika egenskaper att de måste skiljas åt för att kunna återvinnas. I 

många länder deponeras istället plasten eller bränns upp. I dagsläget pågår därför mycket 

forskning kring hur återvinningsprocessen för plastmaterial kan bli effektivare och billigare 

vilket tros leda till att fler plastmaterial återvinns istället för att brännas upp. 

Globala målen och läroplanen 
I FN:s globala mål, 14.1 står följande: 

”Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 

landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.” (FN).  

I läroplanen för grundskolan, Lgr11, fastslås följande vara en del av skolans uppdrag:   

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

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

och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och 

vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

 

Vidare fastslås i läroplanen att följande generella kunskapsmål för skolan ska uppfyllas: 

(Eleven…) 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället, 

Kemi 
I kursplanen för kemi, under ämnets syfte, redogörs vilka förmågor som eleverna ska ges 

förutsättning att utveckla. Syftet med detta experiment och efterföljande diskussion är att 

eleverna ska ges förutsättning att:  
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● använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning 

i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, och 

● använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska 

samband i samhället, naturen och inuti människan. 

● genomföra systematiska undersökningar i kemi 

 

Följande innehåll inom kemiämnet i kursplanen kan kopplas till det globala målet #14.1:  

 

Årskurs 1–3: 

● Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna 

utseende, …, och om de flyter eller sjunker i vatten. 

● Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka 

material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. 

● Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

● Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. (Gäller för det fördjupade 

experiment, se nedan). 

 

Årkurs 4–6: 

● Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp 

och oförstörbarhet. 

● Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som 

hanteras och sedan återgår till naturen. 

● Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

 

Årskurs 7–9: 

● Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det 

innebär för en hållbar utveckling. 

● Kemiska processer vid framställning och återvinning av, …, plaster. Livscykelanalys 

av några vanliga produkter. 

● Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur 

nedbrytning kan förhindras. 

● Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, 

kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. 

● Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. 

 

Teknik 
I kursplanen för teknik, under ämnets syfte, redogörs vilka förmågor som eleverna ska ges 

förutsättning att utveckla. Syftet med detta experiment och efterföljande diskussion är att 

eleverna ska ges förutsättning att:  

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 

lösningar 

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö 
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Följande innehåll inom teknikämnet i kursplanen kan kopplas till det globala målet #14.1: 

 

Årskurs 1–3: 

• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. 

• Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid 

 

Årkurs 4–6: 

● Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt 

användning i hållfasta och stabila konstruktioner 

● Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska 

lösningar 

 

Årskurs 7–9: 

• Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell 

process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning. 

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har 

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska 

innovationer. 

• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel 

mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska 

lösningar som bidrar till hållbar utveckling 

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala 

aspekter 
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Handledning 
För att genomföra experimentet och följande diskussion kommer du som lärare att behöva: 

 

● Ett stort genomskinligt kärl (minst 1.5 l) 

● Tre (eller flera) olika typer av plastmaterial, gärna så olika egenskaper och storlek 

som möjligt. Exempelvis plastpåse, kork, gummikula (från konstgräsplan). Har du 

något föremål som är för stort för kärlet kan du dela det i mindre bitar. 

● För fördjupande experiment: Flera olika biologiska material, exempelvis frukt och 

pappersförpackning. 

 

Huvudexperiment 

Observera! För årskurs 1–3 ska ett steg göras innan experimentet, se diskussion nedan. 

1. Låt eleverna få ställa hypoteser innan experimentet påbörjas. 

2. Ta de olika plastföremålen och lägg de i tur och ordning i bägaren.  

3. Observera ifall de flyter eller sjunker och diskutera utfallet mot hypoteserna. 

Fördjupande experiment 
Det fördjupande experimentet är frivilligt och riktar sig främst till årskurs 1-3 och 4-6. Ta flera 

bitar av olika plastmaterial, samt olika biologiska material som exempelvis en frukt och en 

pappersförpackning. Tillsammans med eleverna gräv ner dem på lämplig plats på skolgården 

(kanske finns det en kompost). Markera platsen på något sätt och gräv sedan upp platsen där 

materialen placerades ett par månader senare. Vilka material finns kvar?  

Diskussionsunderlag 
Fokusområden för diskussion, årskurs 1-3 

● Utseende: Lägg fram flertalet olika föremål av olika material (bland annat de 

plastföremål du ämnar använda i experimentet). Låt eleverna sortera ut 

plastföremålen ur mängden. Använd sedan dem i experimentet. 

● Experimentet. Vad händer när dessa plastföremål hamnar i haven? Beter de sig på 

samma sätt som här i experimentet? Hur länge kommer plastföremålen finnas i 

haven? 

● Marint skräp. Fråga eleverna om de har hört talas om flaskpost, förklara sedan varför 

flaskpost fungerar och hur det kommer sig att flaskan (oavsett om det är av glas eller 

plast) inte bryts ned. Koppla ihop detta med marint skräp och annat plastavfall, det 

tar väldigt lång tid att bryta ner. Visa videon “The Majestic Plastic Bag - A 

Mockumentary” som finns på Youtube och diskutera varför en inte ska slänga plast i 

naturen.  

● Avsluta med att presentera aktuellt globalt mål för eleverna. 

 

Fokusområden för diskussion, årskurs 4-6 
● Experimentet. Sammanfatta vilka plastföremål som flöt och vilka som sjönk. Vad 

händer när dessa plastföremål hamnar i haven? Beter de sig på samma sätt som här i 

experimentet? Vad avgör ifall ett plastföremål sjunker eller flyter?  

● Livscykelanalys av plast. Låt eleverna, på ett större pappersark, göra en (förenklad) 

livscykelanalys av en plastpåse. Låt livscykeln börja när plastpåsen fås i affären. Ge 

grupper olika uppdrag där en grupp gör en livscykelanalys där plast slängs i naturen, 

och en annan där plast återvinns, och en tredje där plast slängs i vanlig soppåse. Dela 
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upp i sex grupper om det lämpar sig bättre, där två grupper får samma uppdrag. 

Diskutera i helklass de olika cyklerna och eventuella missförstånd som uppstått. 

Fokusera sedan i helklass på livscykelanalysen där avfallet hamnar i havet. Diskutera 

med eleverna och återkoppla med diskussionen från experimentet, vad de tror händer 

med avfallet efter en längre tid. Visa i samband med detta filmen “The Majestic Plastic 

Bag - A Mockumentary” som finns på Youtube.  

● Avsluta med att presentera aktuellt globalt mål för eleverna. 

 

Fokusområden för diskussion, årskurs 7-9 
● Experimentet. Sammanfatta vilka plastföremål som flöt och vilka som sjönk. Vad 

händer när dessa plastföremål hamnar i haven? Beter de sig på samma sätt som här i 

experimentet? Vad avgör ifall ett plastföremål sjunker eller flyter?  

● Tillverkning och egenskaper. Ha med ett par olika plastmaterial (både konventionell 

plast och någon form av bioplast) och visa upp för eleverna. Presentera kortfattat 

skillnaden mellan konventionell plast och bioplast (med avseende på tillverkning och 

egenskaper), samt vad mikroplast är för något. 

● Livscykelanalys. I grupper ska eleverna sedan göra en livscykelanalys. Dela in 

grupperna så att två analyser vardera görs för både bioplast och konventionell plast: 

en där plasten återvinns och en där plasten slängs i naturen. Dessutom ska en 

livscykelanalys göras för mikroplast. Totalt behövs det alltså minst fem grupper. Gå 

igenom de olika livscykelanalyserna i helklass och låt grupperna argumentera kring 

sina livscykelanalyser och låt andra grupper få komma med frågor. Låt sedan eleverna 

(i samma grupper) fundera och argumentera för vad som händer med den plast som 

hamnar i havet och fråga vilka lösningar de tror det finns till problemet. Läs mer om 

sådana lösningar under “läs mer”.  

● Avsluta med att presentera aktuellt globalt mål för eleverna.  
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Läs mer:  
 

Länk till de Globala målen:  

http://www.globalamalen.se/  

Hemsida som drivs av Stockholm universitet och Umeå universitet där mycket fakta finns 

om haven och miljöproblem som påverkar haven:  

https://www.havet.nu/?d=30 

En statlig utredning med sammanfattning där problemet med benämning av olika typer av 

bioplast tas upp:  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/utredare-varnar-for-plast-som-

marknadsfors-som-nedbrytbar/ 

En artikel som beskriver hur återvinning av plast ser ut samt vilka förbättringar som görs 

inom området:  

https://www.nyteknik.se/sponsrad/det-varas-for-plastatervinning-en-vaxande-resurs-for-

industrin-6889043 

Beskrivning av ett forskningsprojekt som har målet att minska utsläpp av mikroplast: 

https://www.kth.se/forskning/artiklar/anvander-solljus-for-att-bryta-ner-plast-1.773092 

Tvättpåse som samlar upp mikroplast vid tvättning av kläder. 

http://stwi.se/2017/10/25/can-catch-plastic/  

Artikel som beskriver projektet med jättedammsugaren till havs: 

https://illvet.se/naturen/klimatforandringar/kaempe-stovsuger-skal-fjerne-plastik-fra-

havene-clone-sv  

“The Majestic Plastic Bag - A Mockumentary”: 

https://www.youtube.com/watch?v=GLgh9h2ePYw&t=19s  

En illustration som visar på nedbrytningstid för olika föremål: 

https://www.hsr.se/sites/default/files/styles/hsr_content_media/public/content_media/n

edbrytningstider2018_0.png?itok=sUBtzQN5 

Som stöd för diskussionen efter experimentet kan illustrationen på sida 19 användas: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/ratt_plast_pa_ratt_plats_0.pdf 
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Bilaga 3 - lärarhandledning; Försurning 

Försurning 
 

Inledning 

I detta undervisningsmaterial kommer försurning; en ökad surhet i vattendrag, sjöar och hav, 

med utgångspunkt i de Globala målen och kemiämnets och teknikämnets läroplan att vara i 

fokus. Genom att lära sig om försurning ges en naturlig verklighetsförankring till syror och 

baser. Om eleverna inte är bekanta med indikatorer kommer extra förklaring av detta 

behövas. Eleverna får själva pröva att försura en mugg vatten med koldioxid, citron och 

eventuellt ättika för att sedan ”kalka” med äggskal. De efterföljande diskussionsfrågorna berör 

hur våra vanor påverkar försurningen i mark, ytvatten och hav och vad som är surt och 

basiskt.  

Nedanstående globala mål behandlar detta omfattande miljöproblem och tillsammans med 

valda delar ur läroplanen för grundskolan, Lgr11, kommer du som lärare få bakgrundsfakta, 

förslag på experiment och diskussionsfrågor som stöd för att implementera aktuellt globalt 

mål i undervisning.  Bakgrundsfaktan är för dig som lärare, för att ha ”kött på benen” och 

kunna svara på nyfikna frågor.  

Att berätta om de Globala målen och försurning samt att göra det första experimentet (som 

inte behöver ta så lång tid) och diskutera resultatet och någon eller några av 

diskussionsfrågorna tar ungefär en timme. Med yngre elever är det bra att avsätta mer tid, 

och gärna arbeta med mindre elevgrupper. Fördjupande experiment, som ofta behöver lite 

mer teori också, är inte inkluderat i det tidsspannet.  

För fullständig materiallista se rubriken ”handledning”. pH-indikator av rödkål, äggskal 

och vanliga material som finns i klassrummet eller köket. 

 

nyckelord: sur, basisk, spridning av ämnen, vatten som lösningsmedel, pH, teknikens 

konsekvenser 
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Globala målen 6.6, 14.2, 14.3 och 15.1 

I FN:s globala mål står följande: 

14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för 

att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras 

motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och 

produktiva hav. (FN) 

14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat 

vetenskapligt samarbete på alla nivåer. (FN) 

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och 

deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med 

de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. (FN) 

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, 

skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar. (FN) 
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Bakgrundsfakta 

Att sjöar och vattendrag försuras innebär att halten vätejoner ökar, pH är lägre, surare. Det 

beror bland annat på gaser som reagerar med vatten och bildar syra, antingen direkt i 

markvattnet eller i luften, vilket sedan bidrar till surt regn. Försurning är ett miljöproblem 

därför att det förändrar naturliga vattenmiljöer så att resten av ekosystemet, till exempel 

växter och djur, påverkas. Det finns naturligt mer sura och mindre sura naturmiljöer. Till 

exempel har barrskog ett naturligt lågt pH vilket gör att bara vissa växter trivs där, och 

artrikedomen är större i en mindre sur miljö som till exempel lövskog eller vattendrag som 

inte är försurade. För att bevara den biologiska mångfalden är det därför viktigt att minska 

den onaturliga försurningen. Skogs- och naturområden tjänar också som frilufts-och 

rekreationsområden, och har ett antropocentriskt värde av den anledningen. 

2016 visade en studie gjord på ett spanskt universitet att när pH i havet sjunker så påverkas 

vattenlevande bakteriers fotosyntes, vilket påverkar havets ytandning då bakterier står för en 

betydande andel av denna. Sämre ytandning ger minskad mängd syre i vattnet. Fiskar kan 

inte leva utan syre i vattnet, som de fångar upp via gälarna. Minskad syresättning gör att 

fisken dör, som i ett akvarium där man stängt av pumpen. 

Redan 2009 skrev Academic Press om hur försurningen av vattnet leder till att större andel 

av det ”lediga” oorganiska kolet i vattnet som är i koldioxidform istället för i bikarbonatsform. 

Växterna kan inte ta upp kol direkt från koldioxid, vilket på sikt gör att det blir svårare för 

växterna att få tillräckligt med kol när det inte finns gott om karbonater. Det begränsar vilka 

växter som kommer att överleva och hur mycket växtlighet som kan finnas i en miljö. 

Försurningen i våra svenska fjällbäckar har gjort att vattnet är mycket klarare, och stenarna 

under vattnet är inte täckta med lika mycket alger. Många tycker att det här ”döda” vattnet är 

vackrare, men mycket artrikedom har gått förlorad. Här uppstår frågan om vad som är viktigt. 

En antropocentrisk (människocentrerad) miljösyn leder till att det blir lätt att tycka att det 

här inte gör något, medan människor med en ekocentrisk miljösyn anser att man ska bevara 

artrikedomen för sin egen skull.  

De huvudsakliga försurande agenterna är kväveoxid (bildar salpetersyra HNO3 i reaktion med 

vatten) och svaveloxid (bildar svavelsyra H2SO4 i reaktion med vatten). Även koldioxid (bildar 

kolsyra H2CO3 i reaktion med vatten) bidrar till försurning trots att det är en betydligt svagare 

syra, detta beror på att halten CO2 i atmosfären är betydligt högre. Svaveloxider bildas vid 

förbränning av fossila bränslen med svavelföroreningar. Det finns riktlinjer till de svenska 

oljeraffinaderierna för hur mycket svavel deras produkter får innehålla, men de följs inte i 

hela världen. Det är möjligt, men dyrt eftersom det blir ytterligare ett processteg, att rena 

oljeprodukter från svavel redan i raffinaderiet. 

Reaktionsformlerna till stycket ovan ser ut som följer: 

Kvävemonoxid bildas i luften vid förbränning 

N2 + O2 -> 2 NO 

Kvävemonoxid oxideras till kvävedioxid 

NO + ½ O2 -> NO2 

 Salpetersyra bildas och en proton spjälkas av och bildar en oxoniumjon 

NO2 + 2 H2O -> HNO3 +H3O+(aq) 

Svaveldioxid oxideras till svaveltrioxid 

SO2  + ½ O2 -> SO3 

Svaveltrioxid reagerar med vatten och bildar svavelsyra 

SO3 + H2O -> H2SO4 

Koldioxid reagerar med vatten och bildar kolsyra 

CO2 + H2O -> H2CO3 
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Kväveoxid bildas inte av något som finns i bränslet, men en av de stora källorna är ändå 

motorer. Det beror på att den höga värmen får kvävet och syret i luften att reagera och bilda 

kväveoxider. Katalysatorer kan omvända denna process, men bara under förutsättning att de 

är tillräckligt varma. Det är en av de huvudsakliga anledningarna till att man ofta hör att två 

korta bilresor är sämre för miljön än en lång, att katalysatorn inte hinner bli tillräckligt varm 

för att hantera kväveoxider. 

Försurning av vattenreservoarer i naturen är ett känt begrepp, men det undervisas ofta 

frånkopplat till växthuseffekten, något som inte riktigt är sant. Enligt Le Chateliers princip 

(ett system som utsätts för en påverkan kommer att motverka denna påverkan för att hitta en 

ny jämvikt) så finns en tydlig koppling mellan dessa. I laborationen som hör ihop med detta 

material kommer vi att studera koldioxidens försurande inverkan, och den ökade 

koldioxidhalten i atmosfären bidrar alltså både till växthuseffekten och till försurning. När 

halten koldioxid i atmosfären ökar förskjuts jämvikten så att koldioxid försvinner ur 

atmosfären och ner i vattnet i form av kolsyra, vilket är en av orsakerna till försurning. Även 

NOx- och SOx- gaser bidrar till växthuseffekten, och inte bara till försurning. 

Konstgödsel läcker kväve 

En annan av de bidragande orsakerna till försurning är jordbruk. Det beror på att höga 

tillsatser av nitrat och ammonium. Nitrat finns i till exempel KNO3 och NPK, och ammonium 

finns i till exempel NH4(HPO4) som är exempel på konstgödsel, och används för att de ger 

bättre tillväxt i jordbruket. När kväveatomen upptas av växterna lämnas 

vätjoner/oxoniumjoner kvar i marken, vilket bidrar till sänkning av pH. Det säger sig självt 

att konstgödning leder till mer mat, billigare livsmedel till fler och bättre levnadsstandard för 

människor. Samtidigt leder det till försurad åkermark och försurad omgivande mark, och i 

förlängningen försurade vattendrag, sjöar och hav, och frågan om vad som är ett hållbart 

jordbruk ur både ett samhälleligt och ett ekologiskt perspektiv har inget tydligt svar.  

Hållbar utveckling och jordbruket 
1987 antog FN i rapporten ”Vår gemensamma framtid” den definition på hållbar utveckling 

som oftast citeras än idag; att en hållbar utveckling är en utveckling som ”tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”, och 

de olika modeller av jordbruk som finns idag uppfyller inte alltid till fullo det. Det finns de 

som påstår att miljövänligt jordbruk utan konstgödsel inte producerar tillräckligt mycket per 

ytenhet för att uppfylla dagens behov, och det finns andra som påstår att kommersiellt 

jordbruk med konstgödsel begränsar framtida möjligheter att tillse framtida behov. I korta 

drag så får tekniken i det här sammanhanget positiva konsekvenser för samhället och negativa 

konsekvenser för miljön, enligt definitionen från 1987 (som informellt kallas Brundtland-

definitionen, efter den dåvarande norske stadsministern Bo Harald Brundtland som lyfte och 

drev frågan i FN) är det en ohållbar utveckling. Det finns inget självklart svar på hur man då 

ska värdera det, eftersom utan konstgödsel eller motsvarande tekniker så skulle människor 

svälta.  

Kalkning 

För att motverka försurning kan sjöar och vattendrag kalkas. Kalk är basiskt, och det 

grundläggande konceptet med syror och baser är att de går att blanda och ger då en pH-

neutral blandning. Det som används vid kalkning är bränd kalk. Kalksten, som är en 

jämförelsevis relativt tillgänglig naturlig råvara, mals till pulver och hettas upp till minst  

1000 oC. Processsen kallas kalcinering. Då avdunstar bland annat svavelföreningar, vilket gör 

att svaveloxider blir en biprodukt från denna process som behöver hanteras. 
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Kalksten är ett samlingsnamn för flera kalcium-mineral. De är oftast blandade med varandra 

i olika proportioner i olika naturfyndigheter. Här följer tre av de vanligaste, samt hur de 

sönderfaller vid kalcinering (upphettning) 

CaCO3 -> CaO + CO2 

Ca(OH) 2 -> CaO+H2O 

CaSO4 -> CaO + SO2 + ½ O2 

 

Att kalk reagerar med syran är också väsentligt ur en annan aspekt, nämligen varför de surare 

miljöerna skadar marint liv. Många skaldjur är mycket beroende av kalk, då de har skal eller 

exoskelett, skelett som sitter utanpå kroppen, av kalk/kalciumhaltiga mineral som fräts 

sönder av det sura vattnet. En av de känsligaste marina miljöerna är korallreven, eftersom 

koraller precis som snäckor till stor del är uppbyggda av karbonater. 

Kalkning hjälper lokalt, men det är i princip inte möjligt att kalka alla hav, delvis för att den 

kalk som används vid kalkning av sötvattensjöar hämtas i havsnära miljöer.  

Vad görs åt försurningen? 

Alla globala lösningsförslag bygger på att minska utsläppen genom förbud, regleringar eller 

restriktioner, och det man huvudsakligen kan göra som privatperson är att minska sin 

konsumtion och resa mindre. Kalkning är bara en lokal åtgärd, inte en lösning på problemet 

i stort.  

Globala målen och läroplanen 

I FN:s globala mål står följande: 

14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för 

att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras 

motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och 

produktiva hav. (FN) 

14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat 

vetenskapligt samarbete på alla nivåer. (FN) 

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och 

deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med 

de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. (FN) 

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, 

skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar. (FN) 

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11, Fastslås följande vara en del av skolans uppdrag 

• Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö 

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

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

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

utveckling. 

Skolans mål är att varje elev 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
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Vidare fastslås i läroplanen att följande generella kunskapsmål för skolan ska uppfyllas: 

(Eleven) 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället. 

 

Kemi 
I kursplanen för kemi, under ämnets syfte, redogörs vilka förmågor som eleverna ges 

förutsättning att utveckla. Syftet med detta experiment och efterföljande diskussion är att 

eleverna ska ges förutsättning att:  

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning 

i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska 

samband i samhället, naturen och inuti människan. 

Följande centralt innehåll i kursplanen för kemi kan kopplas till det globala målet 

Årskurs 1–3 

Detta berör lite mer fördjupat innehåll än vad kursmålen i åk 1–3 inbegriper, och författarna 

har intrycket att många lärare anser att det är onödigt att skrämma de yngsta barnen med 

stora miljöproblem. Väljer du ändå att använda detta material med dina elever så var noga 

med att påtala att utandningsluft inte är miljöskadlig. Detta kan vara en lämplig fördjupning 

när man pratar om aggregationstillstånden eller hur man gör en naturvetenskaplig 

undersökning och enkla fältstudier. Konceptet ”syror och baser” är för svårbegripligt för barn 

i denna ålder och ligger dessutom utanför kunskapskraven och läromålen för grundskolan i 

årskurs 1–3. 

Årskurs 4–6 

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, 

ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. 

• Vattnets egenskaper och kretslopp. 

• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på 

hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras. 

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan 

på klimatet. 

Årskurs 7–9 

• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och 

människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde. 

• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. 

• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, 

kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. 
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Teknik 
I teknikämnets syfte står att eleven ska kunna  

”värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö”. 

Från det centrala innehållet för årskurs 7–9, under rubriken ”teknik, människa, 

samhälle och miljö” hämtas även följande punkter: 

• Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa 

tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling. 

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala 

aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och 

krigsmateriel. 
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Handledning 

Det är svårt att visualisera långsamma processer snabbt, men avgaser kan simuleras med att 

bubbla utandningsluft. Genom att luften bubblas i vattnet reagerar koldioxiden snabbare än 

om den bara hade varit i atmosfären ovanför.  

För att genomföra experimentet och följande diskussion kommer du som lärare att behöva: 

• Rödkålsavkok (Förbered genom att koka upp strimlad rödkål, sila den, ta vara på 

vattnet och låt svalna. Detta blir en naturlig och ofarlig pH-indikator.) 

• Citron 

• Bakpulver 

• Tavelkritor 

• Genomskinliga muggar 

• Sugrör 

För fördjupande experiment även:  

• Våg 

• pH-papper / Lackmuspapper 

• Två likadana eller liknande blommor 

• Ättika eller vinäger (eller annan syra) 

• Äggskal 

Huvudexperiment 
1. Låt eleverna hälla upp en mugg med kranvatten. 

2. Tillsätt indikator (rödkålssaft) och förklara indikatorns funktion. Om vattnet redan 

är lite surt kan det bero på ledningarna, det är nämligen basiskt när det går ut från 

reningsverket. 

3. Förklara för eleverna att deras kroppars ämnesomsättning fungerar på samma sätt 

som allting som ”äter” energi (bilen äter olja och andas ut avgaser, de flesta fabriker 

har avgaser beroende på vad de producerar) och att när den utandningsluften (bilens 

eller fabrikens avgaser) kommer ut i naturen påverkar det vattnet. ‘ 

4. Låt eleverna bubbla utandningsluft genom provet med hjälp av ett sugrör, så de ser 

att det blir surare. Berätta att det är det här som kallas för ”surt” och låt eleverna 

fundera över vad som kommer hända om ni testar med en citron.  

5. Prova i ett annat glas att tillsätta lite citronsaft, vilket ger samma effekt.  

6. Låt även eleverna hälla på lite bakpulver eller små bitar av en tavelkrita på något av 

glasen de redan försurat. Detta motsvarar kalkning av sjöar, och förhoppningsvis ska 

pH neutraliseras lite. Det kan ta en liten stund, och eventuellt fräser det lite när 

bakpulvret kommer i kontakt med vattnet.   

Fördjupande experiment – Vad är surt? 
Bygg vidare på att eleverna får ställa hypoteser på vad som är surt. Med hjälp av 

lackmuspapper, som har samma färgskala som rödkål, kan man mäta pH även på vätskor med 

färg, som till exempel Coca-cola. (du kan behöva förklara för eleverna vad kolsyra är för något, 

och att när man gör läsk så vill man ha bubblorna av koldioxid som bildas när man fyller 

vattnet med så mycket kolsyra att det inte får plats mer, och när det inte får plats så börjar det 

bildas bubblor). Testa med fördel även att mäta pH på citron, ättika, vatten med tvättmedel i 

och någon sk ”hudvänlig” tvål.  

Fördjupande experiment – pH på sjövatten och kranvatten 
Gör en fältstudie till något närliggande vattendrag, eller be elever ta med sig en burk med 

sjövatten från lite olika ställen i närheten, eller från sitt kranvatten om det är stor geografisk 



62 
 

spridning på var de bor. Introducera lackmuspapper istället för rödkålssaften och låt dem 

jämföra.  

 
Fördjupande experiment – lösa upp kalk 
För att titta på hur surt vatten påverkar skaldjur med kalkskal och koraller, låt eleverna väga 

kalkkritor eller äggskal på en våg med hög exakthet, doppa en i lätt basiskt vatten (lite 

bakpulver, t.ex.) och en i surt (citronsaft eller ättika). Låt dem ligga över natten och titta på 

dem, lyft ur dem, låt dem torka och väg dem sedan igen. Varför bubblar det mer när man 

stoppar ner kritan/äggskalen i surt vatten? Syran bryter ned äggskalet tills syran 

neutraliserats. För tydliga resultat använd något som är ordentligt surt från början, till 

exempel ättika eller vinäger. Kontrollera gärna vattnets pH före och efter. 

 

Fördjupande experiment – försurad blomjord  

Plantera två jämbördiga blommor i varsin kruka, ställ dem bredvid varandra i fönstret och 

vattna den ena med rent vatten och den andra med surt vatten med lite ättika, vinäger eller 

motsvarande i. Låt eleverna dokumentera skillnaderna över tid. För tydliga resultat, använd 

blommor med utslagna blommor, gärna starkt färgade kronblad (det händer inget med 

färgen, det är mest för tydlighets skull som starka färger är bra). De behöver inte vara så stora. 

En liten kruka, så att syran ackumuleras, bidrar till snabba, synliga resultat. 

Diskussionsunderlag 

Fokusområden för diskussion, årskurs 1–3 
Blommorna och skaldjuren tyckte inte om det sura vattnet, det var inte bra för naturen. Kan 

du komma på andra saker som är surt? När vi bubblade vatten var det samma sorts bubblor 

som det är i läsk, även om det inte såg likadant ut. Smakar läsk surt? Hur mycket socker tror 

du man måste hälla i för att det ska smaka sött om det redan är jättesurt av bubblorna? Har 

du druckit läsk där alla bubblorna försvunnit någon gång? Hur smakade det? 

Avsluta med att presentera det globala målet för eleverna och berätta lite om dess innebörd 

Fokusområden för diskussion, årskurs 4–6 
• Vad är surt och basiskt? Kommer ni på andra sura saker? Kommer ni på några basiska 

(det är svårare, barn tänker ofta att motsatsen till surt är sött, men sött ≠ basiskt)? 

Vad finns det för likheter mellan hur försurningen sker och vattnets kretslopp? 

Kommer ni på några skillnader?  

• Brukar ni åka korta sträckor med bilen? Brukar ni åka långa sträckor? Vad kommer 

ni ihåg om växthuseffekten, ser ni några likheter mellan växthuseffekten och 

försurningen?  

• Tänk er att haven blir så sura att ⅓ av all fisk blir dålig att äta, vad tror ni kommer 

hända då?  

• Vad får jordbrukstekniken för konsekvenser för individ, samhälle och miljö? Hur ska 

man kunna välja vad som är viktigast, tycker du? 

Avsluta med att presentera det globala målet för eleverna och berätta lite om dess innebörd 

Fokusområden för diskussion, årskurs 7–9 
• Hur transporteras vattnet genom marken? Vad händer om regnet är surt? Vad 

kommer ni ihåg om växthuseffekten, ser ni några likheter mellan växthuseffekten och 

försurningen?   
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• Vad minns ni om surt och basiskt? Allt som smakar surt är surt, men allt som smakar 

sött är inte basiskt och allt som är surt smakar inte surt. Vad är skillnaderna? Vet ni 

vilket pH coca-cola har? Hur smakar avslagen läsk? Varför?  

• Brukar ni åka korta sträckor med bilen? Brukar ni åka långa sträckor? Har mopeder 

katalysatorer? Hur långt måste man åka innan de blir tillräckligt varma?  

• Vad är det som gör att bakpulver som är basiskt fungerar som jäsningsmedel? Vad är 

det egentligen i ”luftbubblorna” som gör att bröd och sockerkaka blir fluffigt? 

(koldioxid, precis som vid andning, är jäsningsprocessens biprodukt och det man vill 

åt när man använder det i bakning) 

• Det är ganska dyrt att kalka en sjö, är det värt det?  

• Vad tror ni kommer hända i världen om, till exempel, ⅓ av all fisk som fångas i haven 

är svavelförgiftad och olämplig att äta? Vad händer med haven? Fisken? Människor? 

•  Vad får jordbrukstekniken för konsekvenser för individ, samhälle och miljö? Hur ska 

man kunna välja vad som är viktigast, tycker du? 

Avsluta med att presentera det globala målet för eleverna och berätta lite om dess innebörd. 

Läs mer: 

Länk till de Globala målen:  

http://www.globalamalen.se/  

Hav- och vattenmyndigheten, om Riksdagens miljökvalitetsmål 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/det-svenska-

miljomalssystemet/levande-sjoar-och-vattendrag.html 

 

Vad är havsförsurning? Lista på orsaker (eng) 

https://www.eartheclipse.com/environment/causes-effects-solutions-of-ocean-

acidification.html 

 

Om att komplexa problem har komplexa lösningar 

http://savethewater.org/2017/02/16/ocean-acidification-local-solutions/ 

Vad är havsförsurning? (eng) 

https://www.conserve-energy-future.com/causes-effects-solutions-of-ocean-

acidification.php 

 

Översikt, forskningsartiklar om försurning (eng) 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/acidification 

 

Orsaker till markförsurning, inom jordbruk (eng)  

https://www.agric.wa.gov.au/soil-acidity/causes-soil-acidity 


