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Abstract 
 
At a time of accelerated environmental change, it is urgent to gain knowledge of how to 
implement sustainable development in education. The aim of this thesis is to investigate how 
a number of art teachers work with sustainable development in their education. The research 
questions are: How do the participating teachers apply sustainable development in their art 
education? What obstacles or opportunities do teachers see in their work concerning 
sustainable development?  
 
To answer these questions, we have chosen a qualitative research design. Our study consists 
of five semi-structured interviews with art teachers with extensive experiences regarding 
sustainable development and art education. A hermeneutical method of analysis was used to 
analyse and interpret the answers. The theoretical framework for this study lies upon 
ecological literacy and the Four literacy resources model (Freebody & Luke, 1999).  
 
Analysis reveals that all the art teachers work with creative reuse and recycled materials in 
some way. The students learn to question and reflect on materials and material use from a 
sustainability perspective. Often the students are involved in finding sustainable materials. 
They bring used items, clothes or textiles from home, collect waste at school or find materials 
in nature. The material is transformed into works of art or upcycled to new objects. Several of 
the teachers also introduce sustainable development as a theme when students learn about 
different art directions and work with art images or sculpture. 
 
The results show that the art teachers feel a great freedom to work with sustainable 
development in their own teaching and within the curriculum. Some areas of improvement are 
more support from the school management and better conditions for cross-disciplinary 
collaboration. 
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1. Inledning  
 

Miljö- och klimatfrågan är den absolut viktigaste i hela världen så den går före allt. Det står också 
formulerat att vår undervisning ska utgå från ett hållbarhetsperspektiv och att undervisningen ska 
utgå från vetenskapen och det tar jag fasta på. Det är bråttom som satan! (Intervjuad bildlärare 
Maria) 

 
Vi lever alla under ett klimathot. Om vi inte lyckas bromsa den globala uppvärmningen 
kommer det få katastrofala följder som smälta glaciärer, höjda vattennivåer, översvämningar, 
stormar, skogsbränder och extrema temperaturer. Livsmiljöer och hela ekosystem är hotade. 
Dessutom är denna uppsats skriven mitt i en rådande pandemi då Coronaviruset sprids över 
världen. Viruset orsakar hundratusentals människors död och många länders ekonomiska 
sammanbrott.  
 
I denna apokalyps känns det angeläget att vi som blivande bildlärare valt att fokusera vårt 
examensarbete på hållbar utveckling och på hur man kan arbeta med det inom bildämnet.  
Vi vill försöka se möjligheter för hur vi kan agera som lärare utan att äventyra framtida 
generationers möjligheter och behov. Den bakomliggande orsaken till virusets spridning är 
bristande djurhantering och bristande respekt för naturen. Viruset har spridits från djur till 
människa på en matmarknad i Kina och eftersom det är ett helt nytt virus har ingen i världen 
haft immunitet. På några månader blir det uppenbart hur skör vår civilisation är. 
Gymnasieskolor och universitetet i Sverige har stängt för att bedriva sin verksamhet på 
distans. Vi har skrivit uppsatsen på varsitt håll då vi inte vågat träffas på grund av risken för 
smittspridning. Alla intervjuer och handledning har skett digitalt.  
 
Hållbar utveckling innebär i korthet att vi måste se till att fundamentala mänskliga behov kan 
tillfredsställas för alla människor utan att skada planetens livsuppehållande system; 
atmosfären, vattnets kretslopp, jorden och den biologiska mångfalden. Hållbar utveckling ska 
genomsyra allt arbete i skolan och finns inskrivet på flera ställen i den svenska läroplanen. 
Ändå är vår erfarenhet att få lärare arbetar med miljöperspektivet. Varför är det så? 
 
Bild har goda förutsättningar att tillämpa hållbar utveckling då det är ett praktiskt och kreativt 
ämne som berör olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. Vi tror inte att 
bildundervisning med fokus på hållbar utveckling behöver innebära trista begränsningar eller 
extra tidsåtgång. Tvärtom kan det innebära nya kreativa sätt att arbeta för både lärare, elever 
och skolor. För att ta reda på mer har vi genomfört en intervjustudie med bildlärare som på 
olika sätt tillämpar hållbar utveckling i sin undervisning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur ett antal bildlärare arbetar med hållbar utveckling i sin 
undervisning.  
Följande frågeställningar ligger till grund för studien:  
Hur tillämpar de deltagande lärarna hållbar utveckling i sin bildundervisning?  
Vilka hinder respektive möjligheter ser lärare i arbetet med hållbar utveckling? 
 

1.2 Bakgrund 
Idag är de flesta av världens forskare överens om att vi står inför omfattande 
klimatförändringar (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2007; Lövbrand et al., 2015; 
Nakagawa & Payne, 2019). Även om världens länder lever upp till de miljömål de har satt 
upp kommer vi troligtvis att uppnå en global uppvärmning på 3 grader i slutet av 2000-talet. 
Detta skulle få katastrofala följder för allt liv på jorden (United Nations Environment 
Programme, 2018). Vi står inför stora miljöutmaningar där vi måste ställa om vårt samhälle 
till ett mer hållbart alternativ och det är bråttom.  
 
Begreppet hållbar utveckling rymmer tre nyckelfaktorer; social, ekonomisk och ekologisk 
hållbar utveckling. Dessa tre faktorer samspelar och är beroende av varandra. Det är svårt att 
bromsa klimatförändringarna om priset är ökad ojämlikhet, sociala konflikter och ökad 
fattigdom. Det finns heller ingen framtid eller ekonomisk tillväxt på en obeboelig planet. 
 

Hållbar utveckling i svensk skola 
Undervisning i miljöfrågor har varit en del av verksamheten i svensk skola sedan 1960-talet. I 
början handlade det enligt Skolverket (2002) om naturmiljön och hur den skadades. Efter 
1970 och FN:s konferens om miljö i Stockholm kom det istället att handla om sociala, 
kulturella, ekonomiska och politiska frågor. Detta på grund av att länder som inte var så rika 
påpekade att människans livskvalitet måste vara en del av lösningen. Det dröjde innan dessa 
idéer fick fullt genomslag i svensk skola, men på 1990-talet byttes miljöundervisning ut mot 
undervisning i hållbar utveckling (Skolverket, 2002).  
 
Hållbar utveckling definieras ofta genom FN-dokumentet Vår gemensamma framtid som 
härstammar från Brundtlandskommissionen 1987. Definitionen lyder: En hållbar utveckling 
tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina egna behov (WCED 1987:43).  
 
En senare definition kommer från arbetet med FN:s millenniedeklaration. Här innebär hållbar 
utveckling att vi måste se till att fundamentala mänskliga behov kan tillfredsställas för alla 
människor utan att skada planetens livsuppehållande system. Med livsuppehållande system 
avses fyra livsviktiga förutsättningar för all existens; atmosfären, vattnets kretslopp, jorden 
och den biologiska mångfalden (Annan, 2000).  
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Hållbar utveckling i skolans styrdokument 
Idag vägleds skolans miljöarbete av de nationella miljökvalitetsmålen som antogs av Sveriges 
riksdag 1999 (Naturvårdsverket, Miljökvalitetsmålen). Skolverket har gjort en översyn där det 
framgår hur de olika miljömålen knyter an till olika moment och skolämnen i styrdokumenten 
(Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan, 2011). De ämnen vars centrala 
innehåll i kursplanerna direkt berörs är Natur- och Samhällsorienterande ämnen samt Hem- 
och konsumentkunskap. Det finns inget specifikt formulerat för hur man ska arbeta med 
hållbar utveckling i bildämnet. 
 
Även de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har stort inflytande över skolans verksamhet 
även om det inte finns direkta hänvisningar till dessa i skolans styrdokument. Agenda 2030 är 
en gemensam färdplan, antagen av FN:s generalförsamling 2015, för att uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Sveriges regering vill att Sverige ska vara ledande 
i att genomföra agendan och i många avseenden ligger Agenda 2030 nära de nationella 
miljömålen (Regeringskansliet, 2018).  
 

Hållbar utveckling i bildämnet 
Då hållbar utveckling inte finns med i styrdokumenten för bild ska man istället utgå från de 
allmänna formuleringarna i skolans läroplan. Här är miljöperspektivet ett av fyra 
genomgripande perspektiv som ska vara närvarande i all undervisning. I skolans uppdrag 
beskrivs hur miljöperspektivet ska ge 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, 2019, s. 8). 

I grundskolans läroplan och avsnittet om normer och värden är skolans mål:  
 

att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
(Skolverket, 2019, s.10). 

 
I grundskolans läroplan och avsnittet kunskaper finns det beskrivet: 
 

att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om 
förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Skolan ska också ansvara för att varje 
elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället (Skolverket, 2019, s. 12). 
 

1.3 Problemområde 
Hållbar utveckling är ett komplext och svårdefinierat begrepp och det saknas vägledning i hur 
man ska arbeta med det konkret i bildundervisning. Vår erfarenhet från praktikperioderna och 
från att vikariera, är att bildlärare sällan arbetar aktivt med hållbar utveckling. Detta bekräftas 
av att det varit svårt att hitta bildlärare att intervjua.  
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I rapporten Hållbar utveckling i skolan: miljöundervisning och utbildning för hållbar 
utveckling i svensk skola genomför Skolverket flera undersökningar för att se hur 
undervisning i hållbar utveckling bedrivs på svenska skolor. I ett av fallen görs en 
undersökning av vilka lärare som arbetar ofta med miljöfrågor. Svaret blir att lärarna i Hem- 
och konsumentkunskap, NO och Idrott arbetar mest med frågan. Därefter kommer lärarna i 
Svenska och SO som anser sig arbeta ganska ofta eller sällan med miljöfrågan. I övriga 
ämnen görs det aldrig. Detta stämmer med bilden från andra undersökningar i Skolverkets 
rapport där Hem- och konsumentkunskap, NO, Idrott och Geografi är de ämnen som nämns i 
samband med undervisning kring miljöfrågor (Skolverket, 2002). 
 
I en större undersökning i samma rapport svarar hälften av de tillfrågade lärarna i praktiskt 
estetiska ämnen i för- och grundskolan att de har bedrivit miljöundervisning. På gymnasiet är 
det 41 procent av lärarna i dessa ämnen som har undervisat om miljö. Detta gör att lärare i 
praktiskt estetiska ämnen, tillsammans med språklärare undervisar minst kring hållbar 
utveckling i skolan (Skolverket, 2002).  
 

1.4 Avgränsningar 
Av hållbarhetsbegreppets tre nyckelfaktorer har vi valt att fokusera på miljömässigt hållbar 
utveckling. Det är främst för att smalna av ett komplext och svårdefinierat begrepp och göra 
det möjligt att få fram konkreta resultat. Bild har goda förutsättningar att tillämpa 
miljömässigt hållbar utveckling då det är ett praktiskt och kreativt ämne som berör olika 
material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt.  
 
Miljömässig eller ekologisk hållbarhet som det också kallas, handlar om att långsiktigt bevara 
vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska skadlig påverkan på 
naturen och människans hälsa till vad de klarar av att hantera och återhämta sig från 
(Göteborgs Universitet, 2007). 
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2. Tidigare forskning 
 
Ett flertal studier har genomförts som berör hållbar utveckling kopplat till skolan och 
undervisning men det finns inte lika mycket skrivet om hållbar utveckling i bildämnet. Ofta 
rör sig litteraturen på en abstrakt och generell nivå och det saknas vägledning i hur man ska 
jobba konkret med frågan i undervisning. I det följande redogörs för litteratur och forskning 
som berör hållbar utveckling i skolan och bildämnet, designforskning om hållbar utveckling 
samt pedagogiska och didaktiska perspektiv som berör sambanden mellan estetik, konst och 
miljöfrågor. 
 

2.1 Att arbeta med hållbar utveckling i skolan 
När det handlar om hållbar utveckling i skolan beskriver Sund och Sund (2017) att det inte 
finns en universell definition av hållbar utveckling som alla kan använda sig av. Istället 
handlar det om att länder, kommuner och skolor behöver bearbeta dessa tankar på ett sätt som 
är applicerbart för dem. Sund och Sund (2017) menar att politiker ofta väntar på att det ska 
ske en teknikutveckling som ska leda till ett mer hållbart samhälle. Skolan lyfts därför fram 
som extra viktig därför att den kan ge eleverna möjlighet att påverka utformningen av sin 
utbildning i en mer hållbar riktning och därmed möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. 
Liknande tankar finns hos bl. a Wals (2015), Öhman och Sandell (2015) samt Jickling m.fl. 
(2018) som alla menar att utbildning spelar en avgörande roll för hållbar utveckling och att 
skolan behöver ta nya grepp för att diskutera hållbarhetsfrågor. 
 
Sandell, Öhman och Östman (2003) tar upp hur miljöfrågor utvecklats från något lokalt och 
mätbart till något globalt och mer abstrakt. Det är konkret lättare att uppfatta och ta beslut om 
vår påverkan när det gäller specifika naturproblem än exempelvis den globala 
uppvärmningen, som är abstrakt, svår att uppfatta och där resultaten ligger i framtiden. I detta 
ligger den pedagogiska utmaningen, att ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt 
tänkande, en miljöetisk medvetenhet och ett miljömoraliskt handlande. Detta i ett 
demokratiskt sammanhang. 
 
Sund och Sund (2017) lyfter fram hur lärare behöver ha hållbar utveckling i åtanke när de 
utvecklar sina undervisningsstrategier och att det är viktigt att uppmuntra eleverna att vara 
medskapare i detta. Lärande för hållbar utveckling innebär ofta ett fokus på livslångt lärande, 
verklighetsanknutna uppgifter, eleven i centrum, demokratiskt undervisningssätt, kritiskt 
tänkande, att alla ämnen är med samt arbete i arbetslag.  
 
I en avhandling av Björneloo (2007) framkommer att lärare tar för givet att hållbar utveckling 
passar in i det som de redan undervisar. Björneloo menar att lärarna har fullt upp och att nytt 
undervisningsinnehåll kan vara svårt att införliva i gamla undervisningsstrukturer. Detta är 
något som tar tid. I skoldagarnas höga tempo är det svårt att hitta vägen till öppenhet och 
reflektion. Det är svårt att få utrymme till att vidareutveckla sin undervisning genom kontakt 
med forskning, kollegor och tid att lyssna på andras åsikter. 
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Björneloo (2007) upplever att de intervjuade lärarnas personliga ställningstaganden får 
genomslag i undervisningen. Värden som att man måste ta hand om och ansvar för den enda 
jord vi har är det som kommuniceras till elever i detta fall. Björneloo lyfter fram att det finns 
ett annat perspektiv som skulle kunna beröra eleverna mer, nämligen hur sparade pennor och 
papper förhåller sig till hållbar utvecklingen. 
 

2.2 Hållbar utveckling i bildämnet 
Det finns ett flertal studier som framhåller estetiska perspektiv som väsentliga för elevers 
förståelse för ekologiska processer, miljöfrågor och hållbar utveckling (Sjöblom, 2012; 
Manni, 2015, Häggström, 2020). Gemensamt för dessa är att de framhåller att estetiken och 
sinnliga upplevelser i naturmiljöer ökar elevers engagemang och intresse för naturen. Enligt 
Manni (2015) är det lättare för elever att förstå miljö- och hållbarhetsfrågor när 
undervisningen kopplas till emotioner, och att estetik bidrar till meningsskapande. Vi har inte 
hittat några genomförda forskningsstudier om hållbarhetsperspektiv i förhållande till 
bildämnet. 
 
Björneloo (2011) beskriver att kursplaner i bildämnet till stor del fokuserar på kunskaper runt 
visuell kommunikation. Det handlar om att uttrycka sig genom bilder och bildkommunikation 
och därigenom delta i samhället. Det handlar också om att kunna granska budskap och bilder 
kritiskt, kulturellt, historiskt och geografiskt. Björneloo lyfter fram att det i flera av de andra 
ämnenas kursplaner finns ett tydligare beskrivet mål att arbeta med hållbar utveckling och 
miljöfrågor. 
 
Sund och Sund (2017) ger några exempel på övningar för olika ämnen. I bild är en uppgift att 
göra så kallad skrotkonst. I korta drag handlar det om att eleverna tar med sig hushållsskräp 
utan miljögifter hemifrån och gör skulpturer och collage. Sund och Sund framhåller vikten av 
att det som eleverna gör ska kunna källsorteras efter att det är färdigt. Kretsloppet ska vara 
slutet för att arbetet ska vara hållbart. Detta uppmuntrar till funderingar om vad som kan 
återanvändas och vad som förbränns. 
 
Det finns ett antal aktuella examensarbeten som kopplar ämnet bild till hållbar utveckling. 
Wallgren (2016) utforskar olika strategier, metoder och material för en mer hållbar 
bildundervisning. Wallgrens fokus ligger på material och dess miljöpåverkan. Hon har själv 
bearbetat, tillverkat och undersökt hur konstnärliga material skulle kunna ingå i kretslopp. 
Några slutsatser som dras är att det går att spara mycket pengar på att återanvända material i 
undervisningen. Pengar som skulle kunna användas till att köpa in dyrare material som är 
bättre för miljön, till exempel alginat och naturmaterial. Det går också bra att tillverka egna 
miljövänliga material i skolan, till exempel bioplast, trolldeg och papier maché. Detta kan 
bidra till att eleverna reflekterar runt material och materialanvändning ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Det finns också material som kan omarbetas och återanvändas i flera 
uppgifter, till exempel vax.  
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Wallgren (2016) beskriver hur hållbarhetsperspektivet ständigt bör vara närvarande i 
bildundervisningen och inte reduceras till tillfälliga uppgifter eller temadagar. Att bedriva en 
mer miljövänlig bildundervisning bör inte ses som en tråkig begränsning utan är ett kreativt 
sätt att arbeta för både lärare och elever. 
 
En annan uppsats som berör hållbar utveckling och bild är skriven av Javidi Rad (2013).  
I detta arbete undersöker Javidi Rad bildlärares föreställningar om fenomenet hållbar 
utveckling och hur de konkretiserar hållbar utveckling i sin undervisning. Uppsatsen berör 
alla faktorer av hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet, och 
landar inte i några konkreta exempel på hur lärarna arbetar med miljöfrågan i sin 
bildundervisning. Slutsatsen är att det är bra att arbeta ämnesövergripande, att det krävs 
ändamålsenliga lokaler, mindre elevgrupper och bättre kommunikation mellan lärare och 
elever. 
 

2.3 Designstrategier för hållbar utveckling 
Eftersom det inte finns mycket forskning som direkt berör bildämnet har vi även inkluderat 
designforskning. Inom designfältet som är nära besläktat med ämnet bild finns ett flertal 
forskningsarbeten som kopplar design till hållbar utveckling.  
 
En avhandling av Tham (2008) beskriver hur strategier från hållbarhetsområdet kan tillämpas 
inom modeindustrin. Tham förklarar hur tre principer som kallas för 3R - Reduce, Reuse och 
Recycle kan användas för att minska miljöpåverkan inom designfältet. Reduce handlar om att 
minimera avfall och material och bör tillämpas i första hand. Reuse handlar om att 
återanvända de resurser som redan finns och ska tillämpas i andra hand. I sista hand tillämpas 
Recycle som innebär att det som tillverkas ska kunna återvinnas i slutna kretslopp.   
 
I bildundervisning kan principerna för 3R vara användbara för att öppna upp och reflektera 
över miljöfrågan på ett djupare plan. Principerna för 3R går att härleda till den så kallade 
avfallshierarkin som finns inskriven i Sveriges Miljöbalk (SFS 1998:808). Det är ett EU-
direktiv som styr i vilken ordning man ska lagstifta och prioritera för att minska avfall och 
miljöpåverkan för att uppnå EUs miljömål. I första hand ska samhället förebygga att avfall 
uppstår (Reduce), i andra hand ska vi återanvända de resurser och produkter som redan finns 
(Reuse), i tredje hand ska vi återvinna material (Recycle). I fjärde hand ska vi utvinna energi 
ur det avfall som förbränns och i sista hand ska vi deponera och förvara avfall.     
 
Cradle to cradle eller “vagga till vagga” är ett välkänt begrepp inom designfältet. Det har 
utvecklats av kemisten Braungart och arkitekten McDonough. I boken Cradle to cradle (2008) 
beskriver Braungart och McDonough en cirkulär design som hämtar inspiration från naturens 
kretslopp. Denna design lämnar inget skadligt avfall utan genererar snarare näring. Begreppet 
Cradle to cradle eliminerar avfall som koncept. Det vi tidigare såg som avfall blir istället 
näring åt jorden eller nya värdefulla råvaror åt industrin. All produktion och transport sker 
med förnyelsebara bränslen. 
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2.4 Konst som katalysator för miljöarbete 
När det gäller tidigare forskning som berör sambanden mellan estetik, konst och miljöfrågor 
vill vi framhålla pedagogiska och didaktiska perspektiv. Arts-based environmental education 
(Van Boeckel, 2009) och Ecological aesthetic education (Kovacs et al, 2006) är exempel på 
perspektiv där grundtanken är att estetik och konst kan spela en avgörande roll för 
miljöundervisning och för att se och uppleva naturen.  
 
I artikeln Arts-based environmental education and the ecological crisis (2009) beskriver Van 
Boeckel hur människan, framförallt barn och unga, av olika anledningar har distanserat sig till 
naturen och förlorat värdefull kunskap om den. Detta beror till stor del på att vi tillbringar mer 
tid inomhus med “digitala illusioner” som tv, sociala medier och spel och att vi inte har 
tillgång till närliggande naturområden i samma utsträckning som tidigare. Van Boeckel menar 
att vi behöver återupprätta vår relation till naturen för att kunna förstå och hantera 
klimatkrisen. Här kan konst spela en betydande roll därför att den vidgar våra sinnen, gör oss 
öppna för nya intryck och uppmuntrar oss att se världen igen, som om vi ser den för första 
gången. Konst kan vara en unik katalysator för att utveckla “a sense of wonder about nature”, 
en känsla av förundran och medvetenhet om naturens storslagenhet. Den konstnärliga 
processen är viktig eftersom den lär oss att ansträngning, där vi vågar misslyckas och utmanar 
oss själva, leder till nya upptäckter och utveckling. Van Boeckel menar att konsten är 
betydelsefull då den ger unga människor möjlighet att uttrycka sin oro och ångest inför 
klimatförändringar och framtiden. Konsten kan ha en terapeutisk funktion och vara ett sätt att 
bearbeta omedvetna eller blockerade känslor (Van Boeckel, 2009).  
 
I artikeln How do Aesthetics Affect our Ecology? (2006) skriver Kovacs med flera att skönhet 
är en mäktig kraft som påverkar våra känslor och även har stort inflytande över vår ekologiska 
praktik. Ändå saknas det en diskussion om samspelet mellan estetiska värden och den 
moderna ekologiska vetenskapen. Författarna ser klara samband mellan skönhet och 
ekologisk forskning. De menar att estetik har ett stort inflytande över vilka intresseområden 
forskare har och vilka platser de väljer att vistas på och undersöka. De menar också att de som 
arbetar med ekologi ser skönhet på ett annat sätt, i en mikroflora, vilket andra människor inte 
gör. Estetik och skönhet påverkar dessutom allmänhetens förståelse och engagemang för vissa 
miljöfrågor. Vidare skriver Kovacs med flera att olika konstformer som teater, konst, musik 
och multimedia kan tjäna som medel för att kommunicera ekologiska koncept till allmänheten 
(Kovacs et al. 2006).  
 
Utifrån tidigare forskning ser vi att det finns belägg för att estetiska ämnen och kreativa 
uttryckssätt är användbara för att närma sig miljöfrågor och utveckla en djupare förståelse för 
naturen. Vår uppsats har en viktig plats att fylla då det behövs ökad kunskap runt hur lärare 
konkret kan arbeta med hållbar utveckling i bildundervisning. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 

Ekologisk litteracitet 
Uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i ekologisk litteracitet, eller ecoliteracy som det 
också kallas. Kortfattat handlar det om att förstå naturliga ekosystem och hur vi kan leva i 
överensstämmelse med dessa (Orr, 1999). Genom att förstå principerna för hur ekosystem 
skapas kan vi också förstå hur vi kan skapa ett hållbart mänskligt samhälle som inte förstör 
den naturliga miljön som vi är beroende av. 
 
Ekologi betyder läran om samspelet i naturen. Som nämnts ovan avgränsas uppsatsen till att 
inrikta sig på ekologisk hållbarhet vilket handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens 
och ekosystemens produktionsförmåga och att minska skadlig påverkan på naturen och 
människans hälsa till vad de klarar av att hantera och återhämta sig från (Göteborgs 
Universitet, 2007). 
 
Begreppet litteracitet (literacy) har sin grund i läs- och skrivinlärning och handlar om 
förmågan att läsa och skriva. Den som är läskunnig är litterat. Begreppet har senare utvidgats 
till att även omfatta andra ämnesområden, till exempel visuell litteracitet som innebär 
förmågan att förstå användningen av visuell kommunikation med andra. Visuell 
litteracitet omfattar bildämnet då det handlar om att kunna förstå, tolka och producera bilder 
för olika sammanhang (Wallin, 2017).  
 

Modell för att utveckla förståelse 
För att förklara processen som sker då elever utvecklar litteracitet har Freebody och Luke 
(1999) gjort en modell som de kallar Four literacy resources. Denna modell består av fyra 
delar eller pusselbitar som alla är lika nödvändiga och användbara för att utveckla förståelse 
av text. Four literacy resources har sedan omarbetats för att passa utveckling och förståelse av 
visuell litteracitet (Wallin, 2017) och ekologisk litteracitet (Häggström, 2019). 
 
I denna uppsats har vi utgått från den teoretiska modellen Four literacy resources och 
omarbetat den till att omfatta utveckling och förståelse av ekologisk litteracitet med fokus på 
hållbar utveckling inom bildämnet. Undervisning i bildämnet innehåller då fyra nödvändiga 
och användbara delar som utvecklar elevernas förståelse och förmågor runt hållbar 
utveckling. Vi har analyserat våra intervjuer och placerat in lärarnas arbetssätt i de olika 
fälten.  
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Fig. 1. Modell som visar fyra pusselbitar som alla är lika nödvändiga och användbara för att utveckla förståelse 
av ekologisk litteracitet. Modellen utgår från Four literacy resources av Freebody och Luke (1999). 
 

1. Kodknäckande - vad är hållbar utveckling och vad innebär det? 
Denna del handlar om att se och upptäcka vad hållbar utveckling är. Den innefattar förståelse 
av begreppet hållbar utveckling, vad begreppet innebär och hur det kan relatera till ämnet 
bild. Eleverna utvecklar förståelse för olika aspekter av hållbar utveckling och hur estetiska 
val, strategier och metoder bidrar till hållbar utveckling.  
 

2. Meningsskapande - hur kan vi förstå hållbar utveckling genom att skapa?  
Här utforskar och förstår eleverna hur det som de “gestaltar” relaterar till hållbar utveckling. 
De arbetar med eget skapande som har hållbar utveckling i fokus. Eleverna utforskar olika 
aspekter av hållbar utveckling genom att söka fakta, testa material, tekniker, metoder och 
reflektera över det som skapats.   
 

3. Användning - hur kan jag leva och arbeta mer miljömässigt hållbart? 
Här utvecklar eleven kunskap att använda sig av förståelsen. De lär sig att genomföra projekt 
som tillämpar miljömässigt hållbar utveckling. I förlängningen lär de sig bidra till ett mer 
hållbart samhälle. 
 

4. Kritisk analys - ifrågasättande av vad som är miljömässigt hållbart 
Denna del handlar om att ge eleven verktyg att värdera och avslöja “ohållbara” miljöskadliga 
lösningar och resonemang. Eleverna fördjupar sin förståelse för människans påverkan på 
miljön. De lär sig ifrågasätta det vi skapar och hur det relaterar till hållbar utveckling. De lär 
sig att analysera hur handlingar och estetiska val bidrar eller inte bidrar till hållbar 
utveckling.  
 



11 
 

4. Metod och material 
Studien genomförs med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, intervjuer med bildlärare. 
Metoden är semistrukturerade intervjuer där intervjuaren utgår från färdiga frågor, men är 
flexibel så det finns möjlighet att ställa följdfrågor och låta de intervjuade utveckla sina 
tankar. På grund av rådande situation med spridning av Coronaviruset och genom 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten genomförs intervjuerna digitalt via 
programmet Zoom i datorn. Vid en Zoom-intervju finns möjlighet att se varandra och även 
möjlighet att spela in samtalet. Det går också att dela skärmar så man kan visa material och 
lektionsplaneringar på datorn. Insamlade data har transkriberats och delats in i teman för att 
underlätta vid en analys (Bilaga 3).  
 

4.1 Val av metod 
Intervjuer med lärare är lämpligt då denna studie fokuserar på lärarnas perspektiv och deras 
arbete med hållbar utveckling. I rådande situation med spridning av Coronaviruset var det 
omöjligt att göra undersökningar ute på skolor och vi genomförde intervjuer via dator istället 
för att träffas.  
 
Ämnet hållbar utveckling är komplext och det saknas tydliga riktlinjer för hur det ska 
tillämpas i bildundervisning (Skolverket, 2019). Vi utgick därför ifrån att det intervjuade 
lärarnas arbete skulle skilja sig mycket åt och att det var svårt att utgå från ett fast 
frågeformulär. Vi gjorde bedömningen att den semistrukturerade intervjuformen skulle vara 
den intervjumetod som skulle ge störst mängd relevant information till studien. 
 

4.2 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att den semistrukturerade intervjun är samtalslik till 
formen då det rör sig om en intervju som inte har ett slutet frågeformulär. Vi har använt oss 
av en intervjuguide som består av ett antal vägledande frågor, men valt att behålla en 
flexibilitet och öppenhet så att vi har möjlighet att ställa följdfrågor och låta de intervjuade 
utveckla sina tankegångar. 
 
Bryman (2018) framhåller att digitala inspelningstekniker har många fördelar, en av dessa 
handlar om att ljudet ofta är rent och att det går att filtrera bort bakgrundsljud vilket leder till 
bättre transkriberingar. En nackdel kan enligt Bryman vara att digitala intervjuer tar mycket 
plats och diskutrymme. Att använda digitala verktyg ställer också krav på viss teknikvana. 
Samtidigt ökar också risken för att den som ska bli intervjuad uteblir eller avslutar intervjun.  
 
Bryman (2018) beskriver också att en Skype-intervju (kan jämföras med Zoom-intervju) är 
mycket lik en telefonintervju, fast mer lik en vanlig intervju, då båda personer kan se 
varandra. Skype eller liknande intervjuformer har en rad fördelar, bland annat flexibilitet och 
att de kan leda till besparingar i både tid och pengar. Även ökad säkerhet och mindre resor 
lyfts fram som fördelar av Bryman. En nackdel kan vara ökad risk för tekniska problem. Vi 
valde att genomföra intervjuerna via Zoom, det digitala verktyg som universitetet använder 
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under pågående distansundervisning. Vi valde detta eftersom Zoom gör det möjligt att se 
varandra, dela skärm och visa saker samt även att spela in intervjuerna. 
 

4.3 Urval av deltagare 
Vi använde oss av ett målstyrt urval vilket innebär att vi valt ut och kontaktat deltagare som är 
relevanta för undersökningen och våra forskningsfrågor (Bryman, 2018). För att få tag på 
bildlärare skickade vi först ut mail till rektorer på grund- och gymnasieskolor, men detta gav 
inget resultat. Processen försvårades av det pågående Coronaviruset och att flera skolor 
övergått till distansutbildning. Då vi inte fick svar på våra mail, användes vårt egna sociala 
kontaktnät i stor utsträckning. Vi hittade lärarna genom kontakter och genom att lägga ut en 
förfrågan i ett nätverk för bildlärare på Facebook. En lärare hittades även genom en skolblogg 
på nätet. 
 
Vi försökte få en så representativ variation inom gruppen bildlärare som möjligt, även om 
detta försvårades av rådande omständigheter. Lärarna har en bredd där två arbetar på 
gymnasiet, två på högstadiet och en på lågstadiet. Två har också erfarenhet av att arbeta på 
särskola och med elever som har autism och högfungerande diagnoser.  
 
Urvalet får ses som målstyrt då varje deltagare är relevant genom sitt arbetssätt. Vi har valt 
bildlärare som arbetar aktivt och kontinuerligt med hållbar utveckling i sin undervisning. Vi 
är medvetna om att generaliserbarhet och replikerbarhet inte är möjligt, men det är inte heller 
målet med studien (Bryman, 2018).        
 

4.4 Presentation av bildlärarna  
1. Bildlärare ett, som vi kallar ”Henrik” är 67 år gammal och i slutet av sitt yrkesliv. Han 
arbetar på en grundskola med årskurs 4-9. Under sina 35 år som yrkesverksam har han en 
lång erfarenhet av begreppet hållbar utveckling i skolvärlden och dess vara eller inte vara 
inom bildämnet. Henrik arbetar mycket med återanvända material och skräpkonst i sin 
undervisning. 
 
2. Bildlärare två, som vi kallar ”Anna”, arbetar mot yngre åldrar på en grundskola med elever 
upp till årskurs tre. Hon har tidigare erfarenhet av att jobba som förskollärare, men sedan ett 
år tillbaka jobbar hon med sitt nuvarande jobb. Anna undervisar i flera ämnen varav ett är 
bild. Anna har arbetat med hållbar utveckling inom båda sina yrkeskategorier och för 
närvarande arbetar hon aktivt med hållbar utveckling genom att medvetandegöra barnen om 
vardag och levnadssätt. Inom bildämnet ges återanvändning och skräpkonst utrymme. 
 
3. Bildlärare tre, som vi kallar “Maria” har arbetat som utbildad bildlärare i 13 år. Hon är även 
utbildad konstnär och bedriver egen konstnärlig verksamhet. Maria arbetar på en 
gymnasieskola och har bild på det individuella valet. Hon undervisar även teknikklasserna i 
design och digitalt skapande. Maria är djupt engagerad i miljöfrågor och själv klimataktivist i 
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Extinction Rebellion. Hon försöker få in hållbar utveckling överallt i sin undervisning och är 
även stridbar i miljöfrågor på skolan. 
 
4. Bildlärare fyra, som vi kallar “Johan” har arbetat som bildlärare i 33 år, men utbildade sig 
till lärare först 2015. Han är utbildad produktformgivare vid HDK och bedriver egen 
konstnärlig verksamhet vid sidan av lärarjobbet. Johan är förstelärare med inriktning mot 
estetiska lärprocesser, gärna ämnesövergripande. Han undervisar årskurs 7-9 och även på 
särskolan. Han har ungefär 300 elever som han undervisar cirka en timme varje vecka. Johan 
arbetar med miljöfrågan i något avseende varje läsår. Han ser gärna att miljötänkandet får 
plats i det vardagliga arbetet på skolan och inte reduceras till enstaka projekt eller temadagar.  
 
5. Bildlärare fem, som vi kallar “Ingrid” är utbildad bildlärare på Konstfack 1989. Hon har 
arbetat sedan 1990 och varit på sin nuvarande skola i 25 år. Ingrid är lärare på  
Estetiska programmet med inriktad mot 3D - formgivning och skulptur. Hon undervisar alla 
tre årskurser i Bild och Form och har främst elever med högfungerande autism. Ingrids skola 
är en FN skola, vilket innebär att de alltid har ett fokus på humanitära frågor och mänskliga 
rättigheter. Under ett års tid genomförde skolan ett stort hållbarhetsprojekt med fokus på FNs 
globala mål. Ingrid är mycket engagerad i miljöfrågor och pratar mycket om material, 
materialpåverkan och cirkulär design i sina bild- och formkurser.   
 

4.5 Etiska överväganden 
Bryman (2018) betonar att etiska principer som frivillighet, integritet och konfidentialitet i 
största mån bör användas och framhållas i undersökningar som involverar intervjuer med 
deltagare. Detta har vi säkerställt genom våra kontakter med deltagarna och i intervjuguiden 
(Bilaga 1). Vi har förhållit oss till informationskravet och tydligt informerat deltagarna i 
förväg om studiens tillvägagångssätt och syfte. Vi har berört samtyckeskravet genom att 
informera deltagarna om att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta 
närsomhelst utan att ange skäl. Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att 
anonymisera alla deltagare och skolor och informerat deltagarna om detta i förväg. 
 
Deltagarna har även informerats om hur lång tid varje intervju kommer att ta, hur intervjuerna 
genomförs och vad som händer med inspelat material. Vid inspelning av intervjuer har lärarna 
gett sitt godkännande innan de påbörjats. Allt material kommer att raderas efter att studien är 
färdig och godkänd, fram till dess förvaras det på ett säkert ställe.  
 

4.6 Hermeneutisk analysmetod 
Det insamlade materialet tolkas med hjälp av ett hermeneutiskt forskningsperspektiv som 
lägger vikt vid att man tolkar en människa genom språket. Texterna (utskrivna intervjuer) 
bildar en väv (textil) där olika delar hänger samman och bildar en helhet. Då vi tolkar det 
insamlade materialet läser vi hela materialet, sedan olika delar för att slutligen pendla mellan 
del och helhet för att få en så fullständig förståelse som möjligt. Förhållandet mellan del och 
helhet i förståelseprocessen kallas för den hermeneutiska cirkeln (Allwood & Eriksson, 2017). 
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Ett hermeneutiskt perspektiv betonar att förståelseprocessen alltid har sin utgångspunkt i ett 
lokalt och historiskt sammanhang. Vi tolkar materialet utifrån den förförståelse vi redan har 
om ämnet och denna förförståelse existerar vid en specifik tid och en specifik plats. 
Förförståelsen är resultat av våra erfarenheter, vår kultur och det samhälle vi lever i. Ny 
förståelse blir till förförståelse som i sin tur öppnar upp för ytterligare förståelse. Detta 
innebär att vår förståelsehorisont vidgas (Allwood & Eriksson, 2017).  
 
Avsikten med denna studie är att lyfta fram bildlärarnas speciella villkor och förhållanden i ett 
sammanhang som fokuserar på hållbar utveckling. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är vi 
medvetna om att vår tolkning kan se helt olika ut vid olika tidpunkter och vid olika tillfällen. 
Vi försöker lyfta fram lärarnas berättelser och livshistorier, sätta in dem i en helhet och 
problematisera. Målet är att uppnå en form av förståelse för lärarnas arbete med hållbar 
utveckling som baseras på vår förförståelse och komma fram till något värdefullt. Vi hoppas 
att vi därigenom kan bidra till att utveckla arbetet med hållbar utveckling inom bildämnet 
(Andersson, 2014).  
 

4.6.1 Analys av material 
1. Efter transkribering av intervjuerna har vi ca 70 sidor med material. Vi läser först våra egna 
intervjuer för att tolka och uppnå förståelse för materialet. Vi stryker under det som är 
intressant och som svarar mot syfte och frågeställningar. Sedan strukturerar vi upp alla 
intervjuer genom mindmaps och försöker hitta mönster och kategorier. Sökandet efter 
mönster, helhet och mening är centralt i ett hermeneutiskt förhållningssätt. Rubriker för vår 
första indelning blir Arbetssätt i bilden, Hinder och Möjligheter. Vi läser varandras intervjuer 
och lägger även in material från dem i olika kategorier. 
 
2. Tillsammans jämför vi de kategorier vi hittat, ca 30 stycken, och väljer ut dem som svarar 
bäst mot vårt syfte och mål. Vi slår ihop alla kategorier till fem övergripande teman, som var 
för sig skildrar tydliga mönster, samtidigt som de utgör en helhet tillsammans. Dessa teman 
svarar mot syfte, mål och frågeställningar (Bilaga 3).  
 
3. Vi väver och flätar ihop texten utifrån våra fem teman; Kretslopp och återanvändning, 
Uttryck i konsten, Materialval, Samarbete och stöd samt Frihet och kreativitet. Sedan väljer vi 
ut de citat som illustrerar texten bäst och låter dem bli del av väven. Vi pendlar hela tiden 
mellan att tolka delar av intervjutexten och att läsa intervjuerna i sin helhet för att fånga upp 
det viktigaste. Vi strävar efter att uppnå förståelse för bildlärarnas handlingar och tankar, 
deras intentioner och även deras situationella kontext på skolorna. 
 
4. Vi analyserar svaren och texten utifrån vårt teoretiska perspektiv ekologisk litteracitet. 
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4.7 Studiens tillförlitlighet  
Bryman (2018) lyfter fram hur begreppen reliabilitet och validitet, i en kvalitativ 
forskningsansats kan bytas ut mot termerna tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och äkthet. 
Skillnaderna mellan reliabilitet/validitet och tillförlitlighet/trovärdighet är att de senare är 
bättre anpassade till en social verklighet med flera olika möjliga svar. För att säkerställa att 
undersökningen är tillförlitlig följer den givna forskningsetiska regler. Om deltagarna vill, 
kommer vi rapportera resultaten vilket möjliggör för en respondentvalidering där deltagarna 
kan bekräfta att allt uppfattats korrekt. 
 
För att undersökningen ska vara pålitlig försöker vi ge en fullständig redogörelse för vår 
forskningsprocess och alla beslut som vi fattat under processens gång. Vi har lagt oss vinn om 
att inte låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka våra resultat, men är 
medvetna om att det inte finns något som kan betecknas som fullständig objektivitet i 
samhällsforskning (Bryman, 2018). 
 
Ett möjligt metodproblem med intervjuer kan vara att lärarna påverkas av den som intervjuar 
dem. Forskning visar att faktorer som kön, ålder och etnicitet hos intervjuaren påverkar hur 
mycket information som människor vill ge och hur ärliga de är. Även inspelning kan vara ett 
möjligt problem då den intervjuade kan känna sig hämmad. Detta brukar dock gå över efter en 
kort tid (Denscombe, 2010). Det kan förekomma att de intervjuade känner sig osäkra på att 
svara då en del frågor kan vara känsliga och få konsekvenser för hur de uppfattas av andra. 
För att minimera denna risk garanteras alla intervjuade anonymitet i materialet. 
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5. Resultat och analys  
 
Vi inleder intervjuerna med att lärarna får definiera begreppet hållbar utveckling. 
Definitionerna skiljer sig till viss del åt. De som tydligast hänvisar till nyckelfaktorerna; 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är Ingrid och Maria: 
  

Oj det var svårt. Att man håller sig inom planetens ramar. Jag tänker mest utifrån klimatperspektiv 
och biologisk mångfald, mer det än social och ekonomisk hållbarhet, fast det tycker jag hänger 
samman. Det är samma mekanismer som skapar fattigdom som förstör jorden och samma 
orättvisor som förstör jorden. Ett helhetstänk. (Maria) 

  
Ingrid lyfter fram vikten av att diskutera begreppet gemensamt på skolan då alla inte har 
samma tankar, definitioner och uppfattningar. På hennes skola enades de om en bred 
definition som omfattade såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet inför ett 
gemensamt projekt runt FNs globala mål. Johan beskriver hur det saknas en gemensam 
diskussion och definition av begreppet på hans skola, men för honom handlar det om 
planetens fortlevnad och att lämna över en bra värld till våra barn och barnbarn.  
 
Anna berättar hur hållbar utveckling är något som hennes skola uppmuntrar alla lärare att 
arbeta med och att hon försöker implementera det redan i förskolan. För henne handlar det om 
ett tanke- och förhållningssätt där hon lär barnen att ta ansvar för sina egna handlingar och 
förstå konsekvenserna av dem i ett större globalt perspektiv. Henrik är kritisk till begreppet 
och beskriver hur hållbar utveckling varken är uttalat, definierat eller något som hans skola 
arbetar aktivt med.  
 

För mig är det ju egentligen bara ett modeord kan vi säga. Det låter lite grymt att säga så. Jag har 
varit med för länge och jag har följt med de här olika, kalla det trenderna /…/ Just nu jobbar vi 
stenhårt med digitalisering och inget annat. De kan bara jobba med ett begrepp i taget tyvärr. 
(Henrik) 

  
Lärarnas definition av hållbar utveckling varierar, liksom hur de väljer att inrikta sitt eget 
arbete. Vissa tar avstamp i miljöfrågan medan andra lägger sin tyngdpunkt på samhället och 
demokratifrågor.  
 

Hur tillämpar bildlärare hållbar utveckling i sin bildundervisning? 
Här nedan följer tre av våra fem teman som ger svar på vår första forskningsfråga. 
 

Tema 1. Kretslopp och återanvändning 
Alla de intervjuade bildlärarna arbetar i något avseende med kretsloppstänkande och 
återanvändning i sin undervisning. Eleverna lär sig att ifrågasätta och reflektera runt material 
och materialanvändning ur ett hållbarhetsperspektiv. Lärarna vill utveckla elevernas förmåga 
att se sina verk/objekt i ett större perspektiv där såväl elevernas handlingar som konstnärliga 
beslut har en miljöpåverkan. Ingrid beskriver hur hon förklarar för eleverna att de val som 
man gör i designprocessen spelar stor roll utifrån andra aspekter än att det bara ska se snyggt 
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ut. Hon pratar om livscykeln hos föremål och material, alltså hela kedjan från det att de 
tillverkas till att de förbränns, återvinns eller återanvänds.  
 
En viktig del av kretsloppstänkandet är att använda redan förbrukat material eller göra om 
redan befintliga föremål till nya. Ofta involveras eleverna i själva insamlandet av materialet. 
De tar med använda föremål, kläder eller skräp hemifrån, samlar skräp och skrot på skolan, 
handlar på second hand eller hittar material i naturen. Föremålen eller materialet omvandlas 
sedan till konstverk, collage, skulpturer, nya föremål, kläder eller möbler. Anna har 
genomfört projekt där barnen samlat in skräp från föräldrar och släktingar för att skapa 
konstverk som sedan ställdes ut på skolan. Många blev engagerade i projektet och Anna 
beskriver hur barnen förstod att man inte måste köpa nytt material för att skapa utan kan 
använda något som man tänkt slänga. Även Henrik har genomfört ett liknande projekt: 
  

Vi lät barnen ta med sig saker hemifrån, allt möjligt, skräp som de resonerar om som skräp. Vi 
kunde likväl gå i soporna, ta med lite i en påse och komma till skolan. Vi la allt i aulan, på golvet, 
sedan bildade vi grupper och så fick grupperna fritt plocka ihop saker och fritt bygga saker med de 
här materialen. Det är hållbar utveckling att våga se, alltså även om du inte förknippar det med 
något, så kan det ha en funktion som vi kan använda. Och sen kanske det blir en skönhet att titta 
på, just för att det är i konflikt mot det du såg först, eller är van att se. (Henrik) 

  
Maria arbetar med ”Upcycling” som hon kallar det. Det är ett begrepp som handlar om att 
omvandla ett befintligt föremål eller material till något annat. Det här året har eleverna jobbat 
med kläder som de tagit med hemifrån och gjort om till nya föremål. En herrskjorta blir 
barnkläder, ett par jeans blir en väska och ett par gympaskor blir sandaler (Bilder sid 19). 
Projektet har inletts med att de sett en dokumentär om textilindustrins klimatavtryck. Maria 
använder ofta film för att starta diskussioner med eleverna. Johan har genomfört ett liknade 
projekt där eleverna fått i uppgift att hitta ett använt föremål eller material hemma och ge det 
en ny funktion (Bilder sid 18). Han arbetar även med återanvändning av bilder, tidningar, 
kartong och papper där eleverna skapar collage av egna och andras bilder på temat klimathot 
(Bilder sid 21). I centrala innehållet för bild i åk 4-6 och 7-9 står att eleverna ska jobba med 
återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande (Skolverket, 2019, s. 27-
28). 
  
Även Ingrid har jobbat med att återanvända material inom ett designprojekt. Eleverna utgick 
från återanvända textilier och skapade nya användbara föremål som skulle vända sig till en 
specifik kund. Det ingick även att arbeta med marknadsföring och skapa produktblad. 
  

De fick inte använda något nytt material utan vi gick till återbruket och så fick de handla material 
där. Sånt som redan fanns. Sedan hade de som uppgift i bilden att de skulle göra antingen ett tryck 
eller ett broderi eller något annat med ett budskap där man skulle tänka på miljön eller något annat 
globalt FN mål som de valt. (Ingrid) 

  
Lärarnas tankegångar går att spåra till konceptet ”Cradle to cradle” som beskriver cirkulär 
design och baseras på ett hållbart samhälle som inspireras av kretslopp i naturen. När man 
jobbar utifrån Cradle to cradle ska allt ses som resurser. Material som redan är använt och 
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förbrukat ska bli näring åt jorden, alltså vara naturligt nedbrytbart eller användas som råvara 
eller utgångspunkt för nya objekt. Maria nämner Cradle to cradle då eleverna ska tänka på hur 
de sätter ihop olika material så att de ska kunna återvinnas eller återanvändas: 
  

Sen pratar vi jättemycket om Cradle to cradle, det här att man inte ska sätta ihop material så att de 
inte går att recycla. Att man kan skruva isär delarna och materialen så det kan återanvändas i 
evighet. Vi pratar om materials påverkan. (Maria) 
 
 

 

 
Foton på elevarbeten från Johan. Uppgiften var att hitta gamla föremål hemma och ge dem en ny funktion. 
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Foton på elevarbete från Maria. Uppgiften var att ta med gamla kläder eller skor hemifrån och ge dem en ny 
funktion.  
  

Tema 2. Uttryck i konsten 
Bildämnet vilar till stor del på visuell kommunikation och här har flera av lärarna valt hållbar 
utveckling som utgångspunkt och tema för elevernas uppgifter. Hållbar utveckling förs in när 
eleverna ska lära sig om olika bildgenrer, konstriktningar, arbeta med konstbilder eller 
skulptur.  
 

Det handlar om att kommunicera med bild och det handlar om att skapa bilder med särskilda 
syften i olika sammanhang. Då kan man alltid hitta på vad man utgår från, vad det handlar om, vad 
rubriken är. Då försöker vi ofta knyta det till värdegrunden för skolan och gärna det som handlar 
om miljö. (Johan) 

 
Hållbar utveckling blir också en del av att lära sig material och tekniker. Eleverna uttrycker 
tankar och känslor genom teckning, screentryck, linoleumtryck, broderi, fotografi, collage 
eller när de lär sig datorprogram och gör affischer. Ingrid beskriver ett projekt där eleverna 
utgick från några utvalda konstgenrer, valde ett globalt FN mål som tema och skapade egna 
konstverk. Johan har låtit eleverna skapa collage av återanvända bilder där temat är klimathot. 
Han upplever att många av eleverna känner en oro inför framtiden och att detta är något som 
syns tydligt i de bilder som de skapar (Bilder sid 21). Han beskriver också hur alla elever har 
rätt att uttrycka sina åsikter och hur ämnet leder till diskussioner: 
  

Alla har en bestämd uppfattning om det här med klimathot, på gott eller ont så att säga. Det är 
något som har debatterats livligt och ganska länge. /…/ Det finns klimatförnekare här också så att 
säga (skratt). Det är okej, de får förhålla sig till det då. Det blir bra bilder och bra resonemang och 
bra diskussioner. Man vinner rätt mycket på en sån här uppgift. (Johan) 

  
Då uppgifterna är friare väljer många elever att arbeta med miljöfrågan i sina konstverk. 
Johan beskriver ett elevarbete där en tjej byggt en skulptur av tändstickor som hon sedan 
eldade upp och filmade. Skulpturen hade formen av ett träd och symboliserade skövlingen av 
regnskogarna (Bilder sid 22). Johan beskriver hur samtidskonst är bra att utgå från: 
  

Jag tror många tänker på frågan faktiskt. Jag tror det och jag slår ett extra slag för samtidskonst 
som en konstriktning. Just det här att man ställer frågor och problematiserar om sakernas tillstånd. 
Det är många som nappar på det. Det är många som har tankar kring mycket och att de gör något 
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slags verk. Det ska vara ett konstverk är tanken, med ett budskap. De som har något att säga, de 
jobbar med samtidskonst och bygger och fotar och håller på. (Johan) 

  
Maria har genomfört ett konstprojekt på temat framtiden med eleverna. Konstverken ställdes 
ut på det lokala museet och skolledningen var mycket positiv till den publicitet som 
utställningen bidrog till i lokaltidningen.  
  

De fick en utställningstid och så bestämde vi att vi skulle köra tema ”imorgon” alltså 
framtidstema. Då startade jag också med en film, jag tycker det är så himla bra. Jag visade en film 
med Bigert & Bergström som heter Klimatexperimentet. Den var också på SVT Play. Sedan 
pratade vi om hur man kan jobba med miljön i konst och jag visade lite av mina grejer, så som jag 
jobbar, och så fick dom i stort sett fria händer och göra något inom temat till utställningen. (Maria) 
 

Hon beskriver hur det blir naturligt för eleverna att tänka i banor av hållbara material när 
miljöfrågan är utgångspunkt för konstprojekt. Samtidigt är budskapet och det konstnärliga 
uttrycket i fokus och ibland måste man göra avkall på att använda helt igenom miljövänliga 
material. Maria förklarar:  
 

Samtidigt känner jag att när man gör konstnärliga grejer så handlar det om en så otroligt liten 
påverkan på miljön. Där kan jag känna ibland att man får väga nyttan mot...det ett verk säger kan 
bli otroligt mycket mer värt än den lilla miljöpåverkan som det har just då. Jag tycker att man får 
vara lite snällare mot konstnärsmaterial. (Maria) 

 

 
Foto på elevarbete från utställningen ”Imorgon”. Konstverket skildrar människans negativa handlingar mot 
miljön som om det vore en polisutredning. Foto från Maria. 



21 
 

 

 

 
Foton på elevarbeten från Johan. Collage av återanvända papper och bilder på temat klimathot.  
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Foton på elevarbeten från Johan. När uppgifterna är friare väljer ofta eleverna att skildra miljöfrågan. Till vänster 
är uppgiften att göra en parafras på en känd målning. Till höger är uppgiften att göra ett konstverk utifrån valfri 
konstriktning på temat träd.  
 

Tema 3. Materialval  
Alla bildlärarna arbetar med allt från traditionella klassrumsmaterial till återanvänt material, 
skräp och material från naturen. Anna berättar hur hon genomfört en uppgift där barnen lärde 
sig om skelettet genom att rita av sig själva med en krita på marken för att sedan skapa sitt 
eget skelett av pinnar från naturen (Bilder sid 24). Hon framhåller friheten och möjligheten att 
använda vilka material man vill inom bildämnet. 
 

Allt möjligt. Allt som går att använda. Det är det som är så fantastiskt med bild, att man kan 
använda vad som helst. Allt material, synligt och osynligt. Vi har använt färger, vi har använt 
återvunnet material, vi har använt papper, vi har använd lera, allt möjligt. (Anna) 
 

Henrik förklarar att man väljer material beroende på vilken nivå man vill lägga sig på. Hela 
hans grund vilar på papper, penna och enkla färger och man behöver inte göra det mer 
komplicerat än så. Ingrid å andra sidan pratar med eleverna om olika materialgrupper och lär 
dem att reflektera över vilka konsekvenser det får att välja vissa material: 

 
En sak som jag pratat mycket med eleverna om är hur man blandar material och på vilket sätt. Jag 
lägger mycket fokus på att lära dem om de olika materialgrupperna när jag jobbar i 3D. Det här är 
ett naturmaterial och dom går att använda och dom är hållbara. Vi har mycket dom diskussionerna. 
Men sen kan en metallsked på sätt och vis vara mer hållbar än om jag gör 35 träskedar ändå 
eftersom den håller längre. Eleverna ska förstå att det är inte bara att ta något utan man behöver 
tänka efter. Vad vill jag med det här materialet, ska jag göra något överhuvudtaget när det finns så 
mycket prylar som det gör idag? (Ingrid) 
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Maria tycker att hon har bra kunskap om material och att det sitter i ryggmärgen att välja 
material utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hon anser samtidigt att man får vara lite ”snällare 
mot konstnärsmaterialen” som till exempel akrylfärg då konst inte har någon större negativ 
påverkan på miljön. Varje vår genomför hon en uppgift med naturmaterial och Land art i en 
park nära skolan. Hon har slutat att använda betong som inte är bra för miljön, men använder 
lera och gips. Maria beskriver hur hon måste göra sina inköp via upphandlade kanaler, men 
har hittat sätt att kringgå detta:  
 

Som tur är så kan jag köpa in från andra ställen om det inte finns motsvarande. Då kan jag göra en 
egen upphandling och då har jag fria händer. Konstnärsmaterial har de inte någon upphandling för 
och då kan jag oftast hävda att jag ska köpa in på annat håll. Det har gått bra hittills. (Maria) 
 

De flesta av lärarna lyfter fram att det är viktigt att ha god materialkunskap i arbetet med 
hållbar utveckling, men också att vara insatt i aktuell forskning och hänga med i den aktuella 
debatten. Johan beskriver hur det kräver ett annat engagemang att få tag på hållbara material 
jämfört med att beställa det man brukar: 
 

Det är klurigare att få tag på material om man ska jobba med återanvändning. Det är lättare att bara 
beställa och så kommer det. Det bygger på att man kanske hittar, man kommer över saker, man hör 
att någon har grejer. Det behöver inte kräva så mycket mer egentligen eller vara svårare. Det kan 
bli rörigt om man har många olika material. Så fort man lämnar att alla håller på med samma 
teknik, samma material så kan det bli stökigare. Det beror på hur man utformar uppgiften. (Johan) 

  
Lärarna anser inte att det kostar mer att jobba med fokus på hållbar utveckling. Tvärtom går 
det åt mindre pengar om man väljer att arbeta med återanvända material och involverar 
eleverna i att hitta material. När det kommer till lokaler och utrustning är det viktigt att ha 
fullt utrustade och “oömma” bildsalar som inte delas med andra ämnen. Detta är en 
förutsättning för att kunna jobba med olika material och i projektform.  
 

 
Foton på elevarbeten från Anna. Eleverna har skapat ”Livets träd” av skräpmaterial, med inspiration av Gustav 
Klimt.  



24 
 

Samverkan mellan bild och NO där eleverna lär sig om människokroppen genom att rita av sig själva på marken 
och bygga sitt skelett av naturmaterial. Foton från Anna. 
 

Vilka hinder respektive möjligheter ser lärare i arbetet med hållbar utveckling? 
Här nedan följer två teman som ger svar på vår andra forskningsfråga. 
 

Tema 4. Samarbete och stöd  
Lärarna upplever att de har goda möjligheter att arbeta med hållbar utveckling i sin egen 
undervisning men de flesta saknar stöd från skolledning och kollegor. Tre av lärarna har 
dåliga förutsättningar att arbeta ämnesövergripande, det saknas gemensamma mål och en 
gemensam definition av begreppet på skolorna. Undantag är Ingrid som jobbar på en FN 
skola där humanitära frågor alltid är i fokus och Anna vars skola har tydligt uttalade mål att 
arbeta ämnesövergripande och för en hållbar framtid.  
 
Henrik är mycket kritisk till skolledningens bristande förmåga att vara öppen, lyssna och 
förstå. Han tycker det är ett stort problem att arbetet med hållbar utveckling inte är 
övergripande och framförallt inte tydligt formulerat. Han menar att skolan är minst tio år efter 
i det arbetet och att hållbar utveckling bara är ett ”modeord”. Maria är inne på samma linje 
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och tycker att hennes skola genomför symbolhandlingar så det ska se ut som de jobbar med 
frågan. Johan anser att skolan måste bli bättre på att arbeta ämnesövergripande och att det 
ligger på rektorns ansvar. Han beskriver hur viktigt det är att få in miljöfrågan i det vardagliga 
arbetet på skolan: 
 

Vi måste jobba mer tillsammans i flera ämnen helt enkelt. Sen blir man luttrad efter många år i 
branschen. Vardagen är viktig, det blir lätt ”tomteblossverksamhet” att man nu jäklar nu gör vi den 
här temadagen och alla är med och alla sliter och man jobbar halvt ihjäl sig och så är man nöjd i 
tio år liksom tills det blir dags för nästa. Det gäller att få det här i vardagen varje dag eller varje 
termin. (Johan) 
 

Ingrid beskriver att hela skolsystemet är ansträngt och att det främst handlar om att få igenom 
eleverna till varje pris. Hon tror det är svårt för skolledningar i Sverige att hinna engagera sig 
då de är under stark press och har extremt mycket att göra. Samtidigt framhåller hon att det 
behövs samordning från ledningshåll och en tydlig styrning i miljöfrågan då lärare har många 
fria val, olika intressen och är autonoma. Ingrid berättar att hållbar utveckling var tydligt 
inskrivet i kursplanerna i bild för 15 år sedan, men att det är något som tagits bort och att det 
idag bara finns formulerat som övergripande riktlinjer för skolan.  
 
Maria efterfrågar att ledningen sätter ner foten och visar att arbetet med hållbar utveckling är 
ämnes- och samhällsövergripande. Skolan måste utbilda för den verklighet som är och inte 
någon ideal verklighet som inte finns. Hon önskar att andra ämnen kunde fokusera på fakta 
om hållbar utveckling, som ett komplement till bilden, men beskriver att de flesta av hennes 
kollegor är ointresserade av frågan och jobbar med tunnelseende på sin egen kursplan. Maria 
beskriver känslan av att jobba med hållbar utveckling som att gå i väldigt djup sand: 
  

Nej, men vi byter skolledning så himla ofta. Det kommer massa fina ord, ja det är viktigt och bla 
bla…sen så byter den rektorn jobb och så kommer det en ny och så är det samma sak igen, men 
det händer egentligen aldrig någonting. Det är inte så att jag är motarbetad, men det är mer som att 
gå i väldigt djup sand, den känslan, det går trögt. (Maria) 
 

Anna arbetar på en nystartad skola där hållbar utveckling är ett klart uttalat tanke- och 
förhållningssätt som alla lärare ska inkludera i sin undervisning. Hon för in miljöfrågan i alla 
ämnen och arbetar ofta ämnesövergripande. Miljötänkandet startar redan i förskolan där 
barnen uppmuntras att ta ansvar för sina handlingar och lär sig att sätta sina erfarenheter i ett 
större globalt perspektiv. I yngre åldrar kommer bild in naturligt i alla ämnen eftersom barnen 
ofta uttrycker sig genom att teckna och måla. För de yngre barnen som ännu inte kan läsa och 
skriva är bilden oerhört viktig. Anna efterfrågar gemensamma studie- och utbildningsdagar 
runt hållbar utveckling i hela kommunen: 
  

Det finns ju som sagt ingenting som hindrar att jobba med hållbar utveckling, i egentligen vilket 
ämne som helst, så det skulle jag faktiskt kunna önska mig, att hela kommunen jobbar mot samma 
mål och att det finns uttalat i hela kommunen. Och till slut förstår man att det är ingenting man kan 
välja bort utan det är nödvändighet i en modern skola. (Anna) 
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Tema 5. Frihet och kreativitet 
Alla lärarna upplever en stor frihet att arbeta med hållbar utveckling i sin egen undervisning. 
De anser att kursplanerna för bild är luftigt skrivna, på ett bra sätt som ger fria tyglar och 
öppnar upp för olika möjligheter. Anna känner inga begränsningar för att jobba med hållbar 
utveckling då det är ett uttalat förhållningssätt som genomsyrar allt på hennes skola. Henrik 
beskriver en stor frihet att själv styra över innehållet i sin bildundervisning: 
 

Man kan säga att jag äger frågan i ämnet, med det menar jag att det är jag som planerar innehållet 
utifrån läroplanens mål, och det är jag som så att säga, planerar in vilken typ av material och på 
vilket sätt vi ska använda de olika materialen. Så på det sättet tycker jag att jag har alla 
förutsättningar att bygga på det. Det känner jag inte som något hinder, inte alls. (Henrik) 
 

Johan berättar att han har obegränsade möjligheter att arbeta med hållbar utveckling i sin egen 
undervisning. Det är främst praktiska problem som tidsbrist, logistik och “stoffträngsel” där 
mycket innehåll ska in, som utgör hinder. Eleverna har inte mycket tid att göra research under 
lektionerna, detta får i så fall bli läxor. Ingrid förklarar att det inte behövs mycket extra 
planeringstid om man tar in hållbar utveckling som en ny vinkling i redan existerande projekt 
och planeringar. Så länge hon håller sig inom ramarna, alltså följer kursplaner och håller 
budget, får hon göra som hon vill.  
 
På gott och ont är bildämnet inte ett av de högst prioriterade ämnena på skolan. Johan 
beskriver hur de estetiska ämnena bedriver undervisning i en egen byggnad en bit bort och 
hur skolledningen är nöjd så länge allt flyter på. Maria tycker att ämnet hamnar ”under 
radarn” och att detta medför stor kreativitet: 
 

Det är inte så många som bryr sig om bilden så man kan göra som man vill (skratt). Miljö- och 
klimatfrågan är den absolut viktigaste i hela världen så den går före allt. Det står också formulerat 
att vår undervisning ska utgå från ett hållbarhetsperspektiv och att undervisningen ska utgå från 
vetenskapen och det tar jag fasta på. Det är bråttom som satan! (Maria) 
 

Anna anser inte att arbetet med hållbar utveckling kräver några speciella förutsättningar i 
form av budget och lokaler. Det handlar snarare om att hitta ett sätt att tänka och förhålla sig 
till frågorna. För henne handlar det mycket om att vara insatt och engagerad i ämnet, känna 
till den senaste forskningen och framförallt att vara nyfiken på barnen. Hon beskriver hur barn 
idag vet mycket om hållbar utveckling, mycket tack vare Greta Thunberg som är en stor 
inspirationskälla. Anna förklarar hur viktigt det är att koppla ämnet till barnens erfarenheter 
och ta tillvara på deras kunskap och nyfikenhet. Läraren är en medforskare som utforskar 
deras frågor tillsammans med dem.  
 
Även de andra lärarna beskriver eleverna som en stor och kreativ resurs för att arbeta med 
miljöfrågan. Henrik ser hur barnen är öppna för att ta in nya tankar och idéer och att de tycker 
hans projekt är roliga. Maria anser att det finns ansvar och hopp i att hennes teknikklasser är 
framtiden och att de ska ta fram de nya tekniska lösningar som behövs. Johan tycker att vissa 
elevarbeten håller otroligt hög nivå ”högskolenivå så det skriker om det” och att han får 
mycket inspiration av att diskutera med eleverna och se dem växa. Han berättar hur de börjar 
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högstadiet som små barn för att sedan utvecklas till egna individer som tänker själva och 
funderar. I undervisningen har man chans att få dem att tänka efter och ifrågasätta. Här är 
bildämnet ett viktigt komplement till övriga ämnen på skolan:  
 

Här jobbar man mycket med känslor och skapar, det är på något sätt här som man lär sig. Det är 
mycket teori men man befäster kunskap när man gör saker på ett annat sätt. Jag tror det sätter sig 
kunskap här på ett helt annat sätt när de jobbar praktiskt och funderar på sitt eget ställningstagande 
i viktiga frågor. (Johan) 
 

5.1 Teoretisk analys 
Den teoretiska analysen utgår från ekologisk litteracitet med fokus på hållbar utveckling och 
modellen Four literacy resources (Freebody & Luke, 1999). I följande avsnitt presenteras en 
sammanfattning av den teoretiska analysen. Detta är för att öka tydligheten och göra det 
möjligt att överblicka de olika delarna i modellen. 
 
Med utgångspunkt i modellen analyseras lärares beskrivningar av bildämnet i förhållande till 
hållbar utveckling, utifrån fyra aspekter. Kodknäckande innefattar förståelse av begreppet 
hållbar utveckling och vad det innebär, meningsskapande handlar om att utforska och förstå 
begreppet genom eget skapande, användning innebär att eleven utvecklar kunskap att använda 
sig av förståelsen för hållbar utveckling, kritisk analys ger eleven verktyg att värdera, 
ifrågasätta och avslöja negativ klimatpåverkan. 
 

Kodknäckande - vad är hållbar utveckling och vad innebär det?  
Lärarna beskriver en rad kodknäckande aktiviteter. Det handlar ofta om inledande moment i 
uppgifterna där man för diskussioner med eleverna om att estetiska val och handlingar kan ses 
i ett större perspektiv och har en viss miljöpåverkan. Alla lärarna samtalar med eleverna om 
olika material och dess påverkan på miljön. En av lärarna försöker synliggöra livscykeln hos 
olika föremål och material och en lärare undervisar om begreppet ”Cradle to cradle”.  
 
När ett nytt projekt introduceras visar Maria ofta film för att starta diskussion med eleverna, 
till exempel en film om textilindustrins klimatavtryck. Hon undervisar också om begreppet 
”upcycling” där man gör om ett material, ting eller plagg till något annat. De andra lärarna 
arbetar på liknande sätt med skräp och återanvändning och visar eleverna att man inte behöver 
köpa nytt material för att skapa. Hållbar utveckling kan vara att se nya funktioner i det som 
redan finns eller att se skönhet i skräp. Anna arbetar med att eleverna ska utgå från vardagliga 
handlingar, teckna av dem och tillsammans diskutera hur de kan utföra dem så att de blir mer 
miljövänliga. 
 

Meningsskapande - hur kan vi förstå hållbar utveckling genom att skapa? 
Det meningsskapande arbetet utgörs till stor del av en kreativ process där eleverna först deltar 
i att leta och samla lämpligt material, för att sedan omforma eller återanvända det. De ska 
också tänka på att sammanfoga materialet på ett hållbart sätt, så att även det som skapas kan 
återvinnas. Denna process inkluderar att reflektera runt var man kan hitta hållbara material, 
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till exempel på återbruket, hemma på vinden, i soporna eller i naturen. Lärarna beskriver 
specifika övningar som till exempel att återanvända papper och bilder i collage, göra 
skulpturer av skräp eller naturmaterial, omforma gamla textilier till nya föremål och skapa 
konstverk av skräp.  
 
Meningsskapande uppgifter innefattar också att eleverna uttrycker och bearbetar sina tankar 
om framtiden genom konstbilder och konstverk. Lärarna beskriver hur bildämnet ger eleverna 
möjlighet att praktiskt konkretisera sina tankar och därigenom uppnå en annan form av 
förståelse för miljöfrågor. Eleverna lär sig att se saker i ett nytt ljus och använda sin 
kreativitet för att hitta lösningar och se möjligheter. 
 

Användning - hur kan jag leva och arbeta mer miljömässigt hållbart? 
Lärarna beskriver hur eleverna använder sin förståelse av hållbar utveckling när de skapar nya 
produkter, konstverk eller klädesplagg av återanvänt material och skräp. Deras produkter och 
konst är del av ett kretslopp där man utgår från att se avfall som resurser och fattar 
designbeslut som gör det möjligt att återanvända eller återvinna det som skapas.  
 
Eleverna är med och anordnar sociala och hållbara aktiviteter som klädbytardagar och olika 
former av klädinsamlingar. De arrangerar konstutställningar på temat hållbar utveckling och 
bjuder in föräldrar, press och allmänheten till vernissage.  
 

Kritisk analys - ifrågasättande av vad som är miljömässigt hållbart  
Kritisk analys förekommer främst i form av samtal, diskussioner och uppmuntrande till 
reflektion och ifrågasättande från elevernas sida, exempelvis gällande inköp av nya material 
och saker. Det kan även handla om att diskutera och analysera vardagliga rutiner och 
beteenden och dess påverkan på miljön.  
 
Kritisk analys handlar i huvudsak om att utveckla ett kritiskt tänkande runt materialval, 
designbeslut och handlingar, med hållbarhet i åtanke. Detta manifesterar sig i att eleverna 
ifrågasätter och räknar ut hur mycket papper som lärarna slänger på skolan eller att de tar 
egna beslut att vakna tidigare för att hinna ta cykeln till skolan istället för att bli skjutsad med 
bil. Många elever ifrågasätter människans agerande på jorden i de konstverk som de skapar. 
En elev är kritisk till skövlingen av regnskogarna, vilket syns tydligt i en trädskulptur av 
tändstickor som hon eldar upp. En annan elev arbetar med foto och skildrar människans 
negativa handlingar mot jorden som en brottsutredning.  
 
Elevernas ökade medvetenhet kan även ta sig uttryck i ett ökat socialt engagemang som att ta 
initiativ till klädinsamlingar, klädbytardagar eller göra affischer och reklam för mer 
miljövänliga alternativ. 
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6. Avslutande diskussion 

Denna del omfattar en kritisk diskussion runt studiens metoder samt en diskussion om 
resultatet.   

6.1 Metoddiskussion 
Vårt metodval i form av semistrukturerade intervjuer har fungerat väl för uppsatsens syfte. De 
intervjuade lärarna har haft möjligheter att utveckla sina tankar, något som varit mycket 
värdefullt för resultatet och den förståelse som vi velat uppnå. Alla intervjuer har på grund av 
rådande situation genomförts digitalt, men detta har inte upplevts som ett hinder. Det digitala 
verktyget Zoom har fungerat bra då vi kunnat se varandra, visa bilder och samtidigt spela in 
intervjuerna. Det har inte förekommit några tekniska problem. En nackdel med digitala 
intervjuer kan vara att vi inte haft möjlighet att träffa lärarna ute på deras arbetsplatser, något 
som eventuellt hade kompletterat bilden av deras arbetsmetoder. 
 
Inledningsvis hade vi svårt att få tag på deltagare då det inte var någon som svarade på våra 
mail. Det är dock förståeligt att skolor inte prioriterade att delta i intervjuundersökningar i det 
läget som samhället befann sig i just då. Kanske hade vi fått fler svar om vi skickat ut mail där 
vi betonat att studien enbart skulle genomföras digitalt. Eftersom vi var ute i god tid hittade vi 
ändå deltagare genom andra kanaler. Uppsatsen har en eftersträvad och genomförd spridning 
av informanter.   
 
Användandet av en hermeneutisk analysmetod har varit behjälplig för att tolka ett stort 
material på ca 70 sidor transkriberade intervjuer och tratta ner det till fem övergripande teman 
som svarar mot syfte och frågeställningar. Vi har strävat efter att uppnå en förståelse för 
bildlärarnas handlingar och tankar, deras intentioner och även deras situationella kontext som 
påverkat vilka hinder och möjligheter de upplevt. Dessa sammanhang har i sin tur påverkats 
av en samhällelig och kulturell kontext som bildämnets status och läroplanerna, vilket haft 
betydelse för såväl bildlärarnas utsagor som för vår förståelse av dem. 
 
För att uppnå förståelse har vi pendlat mellan att tolka delar av materialet för att sedan lyfta 
blicken och se helheten. Sökandet efter mönster, helhet och mening är centralt i ett 
hermeneutiskt förhållningssätt och likt en väv har vi flätat ihop texten och skapat fem 
övergripande teman. I vissa fall är lärarna samstämmiga och i andra belyser de olika aspekter 
av en fråga. Analysprocessen har försvårats av att vi författare inte träffats fysiskt på grund av 
risken för smittspridning. Det har möjlig påverkan på resultatet att endast kommunicera via 
digitala kanaler istället för att ses och diskutera i verkligheten.  
 
Vårt resultat skildrar hur det kan se ut idag, i relation till våra forskningsfrågor, den 
förförståelse vi bär med oss samt tidigare forskning som vi satt oss in i. Med det 
hermeneutiska perspektivet är vi väl medvetna om subjektiviteten i vår egen forskar- och 
uttolkarroll. Vårt resultat är inte generaliserbart och det skulle bli ett annat resultat om någon 
annan genomförde samma studie vid en annan tidpunkt och med andra deltagare. Vi 
framhåller dock att generaliserbarhet och replikerbarhet inte är målet med studien. 
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6.2 Resultatdiskussion  
Idag är de flesta av världens forskare överens om att vi står inför omfattande 
klimatförändringar (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2007; Lövbrand et al., 2015; 
Nakagawa & Payne, 2019). Vi måste ställa om vårt samhälle till ett mer hållbart alternativ 
och det är bråttom.  

Hållbar utveckling är ett komplext och svårdefinierat begrepp och det saknas vägledning i hur 
man ska arbeta med det konkret i bildämnet. Här har vår uppsats en viktig plats att fylla då 
dess syfte är att undersöka hur ett antal bildlärare arbetar med hållbar utveckling i sin 
undervisning. I följande diskussion fokuserar vi på de intervjuade lärarnas arbetssätt samt de 
hinder respektive möjligheter som lärarna ser i sitt arbete med hållbar utveckling.  

Arbetssätt som inkluderar hållbar utveckling 

Alla de intervjuade bildlärarna arbetar i något avseende med kretsloppstänkande och 
återanvändning i sin undervisning. Lärarna vill att eleverna lär sig kritiskt tänkande och att 
ifrågasätta och reflektera runt material och materialanvändning ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Lärarna strävar efter att utveckla elevernas förmåga att se sina verk/objekt i ett större 
perspektiv där såväl elevernas handlingar som konstnärliga beslut har en miljöpåverkan.  

En stor del av lärarnas miljöarbete består av att använda redan förbrukat material eller göra 
om redan befintliga föremål till nya, så kallad “upcycling”. Lärarna beskriver specifika 
övningar som till exempel att återanvända papper och bilder i collage, omforma kläder, 
textilier och skor till nya föremål samt skapa konstverk av skräp och naturmaterial. En av 
lärarna nämner begreppet “Cradle to cradle” som innebär att allt som människan skapar, 
inspireras av och efterliknar kretslopp i naturen. Då man arbetar utifrån begreppet Cradle to 
cradle (2008) blir det vi tidigare såg som avfall istället näring åt jorden eller nya värdefulla 
råvaror. Sveriges miljöbalk (SFS 1998:808) innehåller en avfallshierarki som styr i vilken 
ordning man ska lagstifta och prioritera för att minska avfall och miljöpåverkan. Här kommer 
återanvändning på andra plats och är mycket angeläget ur ett miljöperspektiv.  

Två av lärarna beskriver att de vill att eleverna ska sammanfoga material på ett hållbart sätt, 
så att även det som skapas kan tas isär, sorteras och återvinnas. Ett sådant förfarande nämns 
av Sund och Sund (2017) som lyfter fram att det som eleverna gör ska kunna källsorteras efter 
att det är färdigt. Kretsloppet ska vara slutet för att arbetet ska vara hållbart och detta 
uppmuntrar till funderingar om vad som kan återanvändas och vad som förbränns. 

Resultatet visar att lärarna engagerar eleverna och gör dem delaktiga i insamlandet av 
material. Eleverna tar med använda föremål, kläder eller skräp hemifrån, får skräp av 
släktingar, samlar skräp och skrot på skolan, handlar på second hand eller hittar material i 
naturen. Denna process får eleverna att reflektera kring var man hittar hållbara material och 
visar eleverna att man inte behöver köpa nytt material för att skapa. Hållbar utveckling kan 
vara att se nya funktioner i det som redan finns eller att se skönhet i skräp. Tidigare forskning 
(Sund & Sund, 2017) nämner vikten av att uppmuntra eleverna att vara delaktiga och 
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medskapare i miljöfrågan. Detta är något som även genomförs när eleverna tar egna initiativ 
till en klädinsamling eller ordnar klädbytardagar. 

Lärarnas arbete med hållbar utveckling innefattar uppgifter där eleverna letar material i 
skogen som de använder i konstnärligt skapande. Några exempel är fågelskulpturer, skelett på 
marken eller installationer med Land art. Land art är platsspecifik konst där eleverna skapar 
konstverk av material de finner på platsen. Enligt tidigare forskning ökar detta elevernas 
intresse och engagemang för naturen och även deras förståelse för ekologiska processer och 
miljöfrågor. (Sjöblom, 2012, Manni, 2015, Häggström, 2020). Det är även värdefullt eftersom 
det återupprättar barnens relation till naturen vilket Van Boeckel (2009) beskriver som en 
förutsättning för att förstå och hantera klimatkrisen. Konst av naturmaterial är betydelsefullt 
utifrån aspekten att konst är en unik katalysator för att utveckla en känsla av förundran och 
medvetenhet om naturens storslagenhet (Van Boeckel, 2009). 

Kursplaner i bildämnet fokuserar till stor del på kunskaper i visuell kommunikation. Här har 
flera av lärarna valt hållbar utveckling som utgångspunkt och tema för elevernas uppgifter 
med bildkommunikation. Hållbar utveckling förs in när eleverna ska lära sig om olika 
bildgenrer, konstriktningar och arbetar med konstbilder. Hållbar utveckling blir också en del 
av att lära sig om material och tekniker. Eleverna uttrycker tankar och känslor om framtiden 
genom teckning, måleri, skulptur, screentryck, linoleumtryck, broderi, fotografi, collage eller 
när de lär sig använda datorprogram och gör affischer. Många elever ifrågasätter människans 
agerande på jorden i de konstverk som de skapar. Van Boeckel (2009) menar att konsten är 
betydelsefull då den ger unga människor möjlighet att uttrycka sin oro och ångest inför 
klimatförändringar och framtiden. Konsten kan ha en terapeutisk funktion och vara ett sätt att 
bearbeta omedvetna känslor. 

Hinder och möjligheter 

Vår studie visar att det hade underlättat för lärarnas miljöarbete om skolorna hade ett etablerat 
samarbete med aktörer som kunde leverera spill-, skräp- och återanvänt material. Detta är 
något som skolorna skulle kunna utveckla i framtiden. En annat tydligt förbättringsområde är 
skolornas övergripande arbete med hållbar utveckling.  
 
Miljöperspektivet är ett av fyra genomgripande perspektiv som ska vara närvarande i all 
undervisning i skolan. I skolans uppdrag beskrivs hur eleverna genom ett miljöperspektiv:  

får 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, 2019, s. 8).  

Resultatet från denna studie visar att det ofta saknas ett målinriktat arbete med hållbar 
utveckling på skolorna. Istället vilar ansvaret på enskilda lärares engagemang, huruvida 
bildämnet innehåller ett miljöperspektiv eller inte. Undantaget är en lärare som arbetar på en 
nystartad skola där miljöperspektivet genomsyrar allt arbete på skolan. Detta stämmer överens 
med Björneloos forskning där det framkommer att det är svårt för lärare att få utrymme att 
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vidareutveckla sin undervisning i skolans höga tempo och att lärarnas personliga 
ställningstaganden får genomslag i undervisningen (Björneloo, 2007).  

Fyra av fem intervjuade bildlärare efterfrågar ett tydligare stöd från skolledningen och bättre 
förutsättningar att arbeta ämnesövergripande med miljöfrågor. Samtidigt visar resultatet att 
alla lärarna upplever en stor frihet att jobba med hållbar utveckling i sin egen undervisning. 
Kursplanerna är luftigt formulerade, vilket ger fria tyglar. Bildämnet är inte det mest 
prioriterade av skolans ämnen vilket medför ett stort handlingsutrymme där lärarna själva 
väljer innehåll och kan styra över vilka material som köps in och används.  

Vår studie visar att arbetet med hållbar utveckling inte kräver några speciella förutsättningar i 
form av budget och lokaler, förutom en ordentlig och tålig bildsal. Att arbeta med återanvända 
material blir snarare billigare. Lärarna beskriver att det är viktigt att vara insatt och engagerad 
i ämnet, känna till den senaste forskningen och hänga med i debatten. Lärarna ser eleverna 
som en stor och kreativ resurs och undervisningen kan med fördel koppla miljöperspektivet 
till deras erfarenheter, kunskap och nyfikenhet. Bildämnet ger eleverna möjlighet att praktiskt 
konkretisera sina tankar, utforska sitt eget ställningstagande och därigenom uppnå en annan 
form av förståelse för hållbar utveckling.  

En slutsats i vårt arbete är att lärarna återanvänder material, försöker att inhandla miljövänliga 
material och använder material från naturen, men att det inte är någon av lärarna som prövat 
att tillverka egna miljövänliga material på skolan. Detta är något som Wallgren (2016) 
utforskar i sitt examensarbete och som vi ser skulle kunna utvecklas i framtiden. Tillverkning 
av eget material kan bidra till att eleverna reflekterar runt material och materialanvändning ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Eget material kan till exempel vara bioplast eller egna färger som är 
relativt enkelt att göra av växter, bär eller matsvinn från bamba. Man skulle även kunna 
använda en 3D printer för att printa ut former och föremål i miljövänliga material. Detta är ett 
spännande, men ännu outforskat område inom bildundervisning. 
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Bildförteckning 
Alla bilder är exempel på elevarbeten från de intervjuade lärarna. De används med tillstånd av 
lärarna och eleverna. Bilderna får inte spridas eller visas utanför denna uppsats. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledning 

Anonymitet, godkänna medverkan, syfte, 

inspelning och tidsåtgång. Avbryta när du vill. 

Frågor innan? 

Inledande frågor 

Namn? 

Ålder? 

I vilken årskurs jobbar du? 

Vilka kurser har du (gymnasiet)? 

Hur länge har du jobbat som bildlärare? 

Kan du berätta lite kort om de arbetsuppgifter du har som bildlärare? 

Hur definierar du begreppet hållbar utveckling?  

 

Forskningsfråga 1  

Hur kan bildlärare tillämpa hållbar utveckling i sin bildundervisning? 

Kan du beskriva arbetet med hållbar utveckling på din skola? 

• I vilken utsträckning skulle du säga att din skola är engagerad i hållbar utveckling? 

Kan du berätta hur du arbetar med hållbar utveckling i din undervisning?  

• Vilka olika aspekter av frågan utforskar du?  
Detta kan återkoppla till deras syn på hållbar utveckling som de redogjort för tidigare.  

• Vilka uppgifter runt hållbar utveckling har du genomfört?  
• Hur har dessa genomförts? Vad var syftet?  
• Vilka material använder du (kopplat till hållbar utveckling)? 
• Vilka direktiv i läroplanen utgår du från (kopplat till hållbar utveckling)? 

 
Vad är motivet till att du vill arbeta med detta i din undervisning? 

Hur tror du att arbetet med hållbar utveckling skulle kunna vidareutvecklas inom bildämnet? 
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Forskningsfråga 2  

Vilka hinder respektive möjligheter ser bildlärare i arbetet med hållbar utveckling? 
 
Hur ser du på de möjligheter du har att själv arbeta hållbart? 

• Vilken kunskap och kompetens är viktig att ha? 
• Var hittar du inspiration och kunskap? 
• Vilken utrusning, vilka lokaler behövs? 
• Vilken budget behövs? 
• Hur mycket extra arbets-/planeringstid behövs? 

Vilka utmaningar/problem möter du i arbetet med hållbar utveckling? 

• Hur har du fått stöd från skolledningen i ditt arbete? 
• Hur har arbetet tagits emot av elever och skolledning? Vilka reaktioner har arbetet 

väckt? 
• Hur har du genomfört hållbar bildundervisning på distans? (till gymnasielärarna) 

Vad skulle underlätta för att kunna arbeta mer med hållbar utveckling i bildämnet? 
(Utbildning, budget, lokaler, samarbete med andra lärare etc.) 

Som en önskelista: vad skulle du vilja ha för att kunna arbeta mer med hållbar utveckling?  

Avslutande frågor 

Klargöranden, lägga till, ändra eller ta bort något? 

Kan vi komplettera våra frågor senare via mail eller telefon? 

Återkoppling, se svar innan publicering? 
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Bilaga 2. Informationsmail 

Hej 

Vi heter Izabella Simonyan och Sara Danielsson och vi studerar KPU (kompletterande 
pedagogisk utbildning) vid Göteborgs universitetet. Vi ska bli bildlärare mot åk 7-9 och 
gymnasiet. Just nu är vi inne på vår sista VFU kurs och efter detta ska vi skriva vårt 
slutarbete. Examensarbetet ska handla om hållbar utveckling inom bildämnet. 

Vårt syfte är att försöka ta fram och synliggöra bildlärares uppfattningar om, och arbetssätt 
med hållbar utveckling inom bildämnet. Samt att därigenom kunna identifiera olika möjliga 
sätt för bildlärare att arbeta aktivt med hållbar utveckling i bildundervisning. 

Om ni har bildlärare på er skola som arbetar eller vill arbeta med hållbar utveckling, så skulle 
vi vilja komma i kontakt med dem och fråga om de skulle kunna tänka sig att bli intervjuade. 
Intervjun skulle i sådana fall ske under april månad. Intervjun kommer att ta ungefär en 
timme, spelas in och transkriberas, alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och vara 
anonyma. Om man skulle vilja läsa igenom sina svar eller uppsatsen innan publicering är det 
såklart möjligt. 

Om din skola eller lärarna där inte har möjlighet att delta får du gärna återkomma till oss 
ändå. Om du känner till någon bildlärare som skulle vilja delta, vidarebefordra gärna detta 
mail till den personen. 

Tack för att du har tagit dig tid att läsa detta mail! 

Med vänliga hälsningar Izabella Simonyan och Sara Danielsson. 
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Bilaga 3. Exempel på analys av material 
  
  

Kategorier, fas 2 Exempel Kan ses som 

Tema 1 
Kretslopp och 
återanvändning 

Forskningsfråga 1 
Hur tillämpar bildlärare hållbar utveckling i 
sin bildundervisning? 

  

Återanvända material, spill- och 
skräpmaterial 

Återanvända material, ta med hemifrån, 
samla skräp, handla på återbruket  
  

Meningsskapande 
Ifrågasättande 
Sund och Sund 
skräpkonst 
Tham 3R 
Van Boeckl 

Upcycling - nya objekt av gamla 
  

Ta med gamla objekt och göra nya 
  

Meningsskapande 
  

Designprocessen - livscykelanalys 
  

Lära sig om material och kretslopp, designa 
för återanvändning, cirkulär design 
  

Ifrågasättande 
Meningsskapande 
Användande 
Cradle to Cradle  

Diskutera/medvetandegöra 
  

Visa filmer, diskutera materialval Kodknäckande 
Ifrågasättande 
  

Vardag och egen erfarenhet – 
koppla till barnens egna 
erfarenheter 
  

Ifrågasätta egna val och  
handlingar i vardagen 
  
  

Kodknäckande 
Ifrågasättande 

Tema 2 
Uttryck i konsten 
  

Forskningsfråga 1 
Hur tillämpar bildlärare hållbar utveckling i 
sin bildundervisning? 

  

Konkreta arbetssätt och övningar 
  

Uttrycka hållbar utveckling i konstbilder 
”verk” 

Kodknäckande 
Användande 
  

Teoretiska arbets- och tankesätt Uttrycka, medvetandegöra,  
använda budskap om klimathot 

Ifrågasättande 
Meningsskapande 
Sund och Sund 
Kovacs 

Uttrycka budskap 
  

Hållbar utveckling som motivet och temat i 
bildkommunikation. Uttrycka budskap 
genom tryck och broderi.  

Ifrågasättande 
Meningsskapande 
Användande  

Tema i konstprocessen 
  

Jobba med olika bildgenrer, konstbilder, 
affischer, collage, samtidskonst.  
  

Ifrågasättande 
Meningsskapande 
Användande  
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Tema 3. 
Materialval och 
tillämpningar 
  

Forskningsfråga 1 
Hur tillämpar bildlärare hållbar utveckling i 
sin bildundervisning? 

  

Materialkunskap – Möjligheter och 
hinder 
  

  

Vilka material man väljer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 
Materialkunskap 

Kodknäckande 
Meningsskapande 
Kritisk analys 
Sandell m.fl. 
Cradle to Cradle 

Hållbara material och naturmaterial 
  
  

Lära eleverna att reflektera runt material 
och vad de väljer. Akryl, betong ej bra, men 
naturmaterial bättre. 
”snällare mot konstmaterial” 
Krock mellan kursmål: naturmaterial 
kontra en bilds uttryck 

Kodknäckande 
Meningsskapande 
 
Tham 
Wallgren 
Cradle to Cradle  

Cradle to Cradle  Kunna ta isär material och återvinna det. 
”Cradle to cradle” 

Kodknäckande 
Cradle to Cradle 

Involvera barnen i att hitta material 
Barnen är med och samlar material, tar 
med hemifrån, handlar, letar etc. 

Meningsskapande 
Van Boeckl - förstå 
naturen, upptäcka/se 

Tänka kreativt runt vad som är 
användbara material - se nya 
funktioner 

Kan använda vad som helst i bilden, se nya 
funktioner hos gamla material 
  

Meningsskapande 
Användande 

Tema 4. 
Samarbete och stöd 
  

Forskningsfråga 2 
Vilka hinder respektive möjligheter ser 
lärare i arbetet med hållbar utveckling? 
  

  

Stöd och styrning - möjligheter och 
hinder 
  

Skolledning som inte bryr sig, har för 
mycket annat att göra. 
Ingen prioriterad fråga på skolan. 
Bildämnet har låg status. 
Stöttande skolledning- Anna 

Hinder för ekologisk 
litteracitet 
Björneloo 2007 
Javidi Rad 
  

Samarbete - möjligheter och hinder 
  

Svårt att arbeta ämnesövergripande.  
Ointresserade kollegor, ”tunnelseende” 
Ämnesövergripande - Anna 

Hinder för ekologisk 
litteracitet 
Björneloo 

Tid - möjligheter och hinder 
  

Krock för kursmål, ont om lektionstid, 
“stoffträngsel” i kursplanerna, Hållbar 
utveckling står ej i kunskapskraven 
Kan få in hållbar utveckling som en ny 
vinkling 

Hinder för ekologisk 
litteracitet 

Logistiska problem  
  

Få tag på hållbara material till 200 elever 
Svårt att bryta scheman  

Hinder för ekologisk 
litteracitet 
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“Tomtebloss” - tillfälliga projekt 
  

Tillfälliga projekt bränner ut engagemang, 
“nu har vi gjort detta - är färdiga med 
frågan” 
Bra om det fungerar – FNs globala mål 

  

Tema 5. 
Frihet och kreativitet 
  

Forskningsfråga 2 
Vilka hinder respektive möjligheter ser 
lärare i arbetet med hållbar utveckling? 

  

Möjlig inspiration och motivation 

  

Bildämnets praktiska och kreativa 
potential. 
Barnen är en resurs – de är positiva, 
öppna, kreativa 
Lärarna inspireras mycket av eleverna och 
det dom gör 

Meningsskapande 
Användning 
Björneloo 2007 
Björneloo 2011 
   

Utrustning/Budget - möjligheter 
och hinder 
  

Behövs ingen speciell budget eller specifika 
lokaler för att jobba med hållbar 
utveckling. Går att göra redan här och nu. 
Hitta material.  
  

Wallgren 
  

Läroplansmässiga arbetssätt 
Hållbar utvecklig står ej i 
kunskapskraven  
Ingen styrning uppifrån - “ett ämne 
under radarn” 

Fria kursplaner - kursmål och kursplaner är 
luftigt skrivna på ett bra sätt som ger fria 
tyglar i mycket.  

 

God publicitet för skolan Modiga och fritänkande lärare, drivna, fixar 
samarbeten utanför skolan, utställningar, 
material, press etc. 

  

Bildämnet har speciella 
förutsättningar   

Ett praktiskt komplement till andra mer 
teoretiska ämnen för att befästa kunskap. 
Man kan använda vilka material man vill, 
fantasi som bas. 

Kodknäckande  
Meningsskapande 
Ifrågasättande 
Användande 

 


