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Abstrakt 

Andreas Bergqvist och Jon Eriksson 

Titel: Hållbar utveckling – En studie om pedagogers handlingssätt och elevers tankar  

Engelsk titel: Sustainable Development - A study of teachers 'practices and students' 

thoughts 

 

Hållbar utveckling (HUT) är ett komplicerat område som är svårt att definiera eftersom det 

har olika betydelse för olika individer. Både politiker och akademiker har kritiserat begreppet. 

HUT kräver att människor tar ansvar samt visar solidaritet till kommande generationer, andra 

folkgrupper och nationer. Här krävs det helhetssyn på människans och samhällets behov. 

Varje dag överkonsumerar vi människor, framförallt i västvärlden jordens tillgångar och det 

måste ske en förändring så snart som möjligt. Överkonsumtionen har skapat miljöproblem och 

dessa är starkt kopplade till den livsstil av överflöd och all för stor konsumtion per person 

som sker. 

 

Syftet med examensarbetet är att genom kvalitativa intervjuer med både pedagoger och elever 

undersöka varför skolan ska undervisa om hållbar utveckling. Samt varför det är så viktigt att 

informera om det. Här har två frågeställningar använts för att göra undersökningen mer 

givande. Frågeställningarna behandlar dels varför det är betydelsefullt att skolan undervisar 

om HUT samt hur pedagogerna kan göra för att väcka elevernas intresse för hållbar 

utveckling.   

  

Vad som framkommer av resultatet är att såväl pedagoger som elever som tillfrågats att delta i 

intervjuerna tycker att det är viktigt att undervisa om hållbar utveckling. Därför att ämnet är 

relevant till samhället vi lever i. Pedagogernas egna intresse tillsammans med läroplanen låg 

till grund för deras undervisning om hållbar utveckling. Resultat vi kunde se var att elevernas 

kunskaper var goda i området och hade ett stort intresse och var väl medvetna om miljön och 

människans påverkan på denna. 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, ekologisk hållbar utveckling, social hållbar utveckling, 

ekonomisk hållbar utveckling, kunskap, lärande, intresse, kvalitativ studie 

 



FÖRORD 

 

HUT är ett begrepp som verkligen har kommit att bli centralt de senaste åren i samhället. I 

mars år 2000 togs beslut på internationell nivå att grundläggande kunskap, kompetens och 

färdighet behövs hos alla människor för att vi tillsammans ska kunna uppnå en hållbar 

utveckling. Politiker, tjänstemän, forskare, skolledare och lärare överallt är överens om att vi 

måste förändra vårt sätt att leva för att uppnå en hållbar utveckling. Att arbeta med HUT 

innebär att ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner samspelar för att arbetet ska 

kunna utvecklas. I enlighet med Haga-deklarationen ska således utbildning ge medborgarna 

nödvändig kunskap samt förmågan att vilja lösa miljö- och utvecklingsproblem. På både 

internationella och nationella nivåer är tjänstemännen överens om att skolan och utbildning 

har en avgörande roll i hur samhället formas samt hur medborgarna tar sitt ansvar. 

 

Vårt intresse för ämnet HUT fick sin början på vårterminen 2011 när AUO4 introducerades. 

Kursen är mot de yngre åldrarna och visar på mängder av intressanta tillvägagångssätt hur 

man jobba med och kring ämnet för att göra det intressant och relevant för den framtida 

generationen. Det finns mängder av litteratur och tips kring HUT och efter att ha studerat och 

granskat denna kom vi till insikt att HUT inte är en självklarhet på alla skolor i Sverige. Det 

som står i läroplanen är dessutom lite diffust och svårtolkat. 

 

Som frågeställning har vi valt att undersöka varför det är så viktigt att arbeta med HUT i 

skolan samt hur vi kan väcka barnens intresse för ett seriöst och medvetet ansvartagande för 

att HUT följs. En bok som verkligen har inspirerat oss på vägen är Sandell, Öhman & 

Östmans Miljödidaktik (2003). Den frågeformulär som har arbetat från utifrån boken, som 

blev till den empiriskt undersökning, har varit till stor hjälp i uppsatsen. 

 

Vi vill också tacka vår handledare, Bosse Hansson som varit till stor hjälp under uppsatsen, 

såväl med idéer och råd som med vardagliga konversationer. Ett extra tack ges också till 

Sigames, SEGA skaparna av Football Manager 2012, som gett oss flera avkopplande, 

stressfria och otroligt roliga stunder under uppsatsen när allt stått stilla. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

 

I problemformuleringen redogör vi dels kring historiken för begreppet HUT och varför det är 

så viktigt att pedagogerna undervisar om HUT och dels vad som står i läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet såväl den gamla, Lpo94 samt i den nya Lgr11 

om hållbar utveckling. 

 

Nästa del kommer att ta upp mer om vad dagens forskning säger samt hur pedagogen arbetar 

med HUT i klassrummet idag. Som avslutning i uppsatsen läggs fokus på vad pedagogen och 

eleven har för möjligheter och hinder för att arbeta med hållbar utveckling. 

 

År 2008 gav Världsnaturfonden ut rapporten Living Planet Report. I den beskrivs människans 

konsumtion av världens resurser idag, och att de går åt 30 % snabbare än vad jorden har 

förmåga att återskapa. Klimatförändringar, en ständigt växande befolkning och jordens 

sinande resurser gör att utmaningarna för att få till en HUT är enorma. För att kunna åtgärda 

de problemen måste människan på individ nivå göra de största förändringarna. Gunnar 

Sundqvist skriver i Uthållig utveckling (2010) ”att som individer bär vi hela tiden ett ansvar 

vare sig det gäller att gå över gatan, rösta eller om vi ska köpa ekologisk mjölk” (2010:73). 

Det är även någonting som Söderholm (2008) stärker. Söderholm (2008) menar på att 

ansvaret för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle är ett delat ansvar mellan samtliga 

individer. Vidare skriver han att alla har en skyldighet att bidra till en gynnsam 

samhällsutveckling (a. a.). 

 

1.2 Problemformulering 

 

Människan har alltid varit ett flockdjur som har befunnit sig där resurserna finns (Sandell, 

Öhman, Östman 2003). Det har också varit viktigt att det har funnits arbete och att 

organisationen inte har varit för stor så att vissa individer ska hamna utanför. Grupperingar 

inom dessa organisationer och stammar har alltid förekommit i och med att det funnits olika 

fördelningar mellan medlemmarna. Ju större stammar, desto mer avfall och påverkan på det 
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område som stammen vistades på. Ur dessa stammar och olika folkslag har den västerländska 

civilisationen växt fram där välfärd, teknologi och överflöd är vanligt förekommande. Från 

järnålderns outvecklade människa till dagens, problemen är fortfarande de samma. Resurserna 

minskar i takt med att antalet människor ökar och efterfrågan blir större än tillgångarna för 

framställning. Sedan andra världskrigets slut på 1940-talet har utvecklingen gått allt snabbare 

framåt. Människor i den rika delen av världen har fortsatt välfärd och materiellt överflöd 

medan den fattiga delen har fallit allt mer i glömska. Genom att världen ser ut som den gör 

har det också medfört mängder av miljöproblem (Sandell, Öhman, Östman 2003). Miljö- och 

naturskyddsproblem har varit ett återkommande och dominerande problem genom 

mänsklighetens historia och påverkat människors lycka och oro samt diskuterats flitigt i såväl 

religion som i filosofiska kretsar (a. a.). De största miljöproblemen idag beror på de 

svårigheter som finns kring försörjning av resurser, dumpning av avfall och populariseringen 

av bilen. 

 

Dagens miljöproblem är också starkt kopplade till oss, den rika västerländska enskilda 

människans livsstil (Sundqvist, 2003). För att förebygga den enskildes påverkan togs 

begreppet ”ekologisk fotavtryck” fram i början av 1960- talet av svensken Georg Borgström, 

men det var först 1993, när Mathis Wackernagel och William Rees som begreppet 

populariserades och framför allt konkretiserades Med ekologiskt fotavtryck menas den 

påverkan människan har på miljön i allt som görs. Vad vi äter, vad vi har för kläder, hur vi 

tänker kring bilar och kollektivtrafik. Ju mer som konsumeras, desto större produktion och på 

sått sätt påverkas allt omkring oss. Vattendrag, hav, djur, växter, luft och skogar (WWF, 

2010:9). Människan får också en mängd gratistjänster från naturen. Pollinering, vattenrening, 

syreproduktion och estetiska upplevelser är bara några av dessa. Men dessa ekosystemtjänster 

är hotade av bland annat klimatförändringarna och överkonsumtionen av varor (a. a.) 

 

Efter andra världskriget skulle reparation och nytänkande föra världen framåt. Fabriker 

byggdes, skogar avverkades och industrin blomstrade. Mellan 1950 och 60-talet fanns 

miljöproblemen på lokal nivå i form av förorenat vatten och svarta moln över stora fabriker, 

men i början av 1970-talet började människan bli allt mer medveten om hur ett miljöproblem 

på en plats i världen också påverkade andra delar av miljön. För att snabbt åtgärda och 

förebygga detta samlade FN till global miljökonferens i Stockholm mellan den 5-16 juni. 

Effekten blev omedelbar och samma år bildades både Greenpeace och Jordens vänner 

(Friends of the Earth) som var världens första miljöparti (Sandell, Öhman, Östman, 2003). 
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Mottot för miljökonferensen blev ”det finns bara en jord” (Sundqvist, 2003:44). Tack vare all 

propaganda blev de lokala miljöproblemen globala och FN:s generalförsamling beslutade 

därför att begreppen miljö och utveckling hör ihop och att det var världen som behövde 

åtgärda dessa tillsammans. Under 1983 tillsattes en särskild kommission, The World 

Comission on Environment and Development (WCED) med uppdrag att i förebyggande syfte 

åtgärda och utreda de ökande miljöproblem som diskuterats. Utifrån denna kommission 

diskuterades Brundtlandsrapporten fram år 1987 där begreppet HUT också myntades för allra 

första gången (Björneloo, 2006). Vidare skriver Björneloo att definitionen som präntades ner 

var: 

 

”en hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” (Björneloo, 2006:16). 

 

Sedan dess har flertalet olika definitioner av HUT uppkommit. Svårigheterna med begreppet 

HUT är att det inte finns någon homogen definition av begreppet, utan det är upp till varje 

individ att tolka vad begreppet betyder och utgå utifrån det (Björneloo, 2006). HUT är ett 

brett begrepp som är svårt att kasta sig in i utan att vara påläst. Det är också svårt eftersom 

HUT är allas gemensamma ansvar och inte bara individens och på så sätt kan medborgaren i 

samhället tappa engagemang och lust att hjälpa till för att rätt inspiration och information 

saknas (Sandell, Öhman, Östman, 2003). HUT är ett begrepp som ska genomsyra samhället 

och beröra varje individ att ta ansvar för sig själv (Sandell, Öhman, Östman, 2003). Det 

viktigaste beslutet och den klaraste åtgärden för att förebygga och engagera människor inom 

HUT togs dock 1992 I Rio de Janeiro, Brasilien på FN:s toppmöte där mer än 100 stats- och 

regeringschefer deltog och tog fram och skrev under en gemensam handlingsplan för jordens 

framtida miljö och utveckling. Handlingsplanen kom att kallas Agenda 21. I Agenda 21 – En 

sammanfattning (1993) ges en förklaring till vad agenda står för och hur stats- och 

regeringscheferna ska arbeta för att lösa miljöproblemen. 

 

”Agendan – det latinska uttrycket för dagordning eller föredragningslista – ger mål och 

riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten 

mot miljön” (Agenda 21 – En sammanfattning:5). 

 

Riktlinjerna i Agenda 21 föredraget är inte juridiskt bindande, men är starkt politiskt kopplade 

och moraliskt förpliktande (Agenda 21:5). I Agenda 21 står det otroligt mycket om det 
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fortsatta arbetet för en HUT i världen även om det inte ges några klara direktiv till hur 

individen ska göra. Det står också att nyckeln till påverkan för HUT är genom utbildning.  

 

”Promoting education, public awareness and training” (Agenda 21, Kapitel 36:1) syftar på att 

föra in HUT som mål för all undervisning. 

 

Kapitel 36 betonar också vikten av utbildning som en nyckelpunkt för ett väl fungerande 

arbete inom alla andra områden inom Agenda 21, och att utbildning är en avgörande faktor 

för att främja en HUT i längden. Texten i Agenda 21 uppmanar också till både formell och 

icke-formell utbildning för att en utveckling ska kunna ske samt att människan ska kunna 

agera och ta beslut i samhället. Sverige fortsatte i enlighet med Agenda 21 att jobba 

miljömässigt och på hösten 1992 utarbetades ett handlingsprogram på en konferens i 

Göteborg som kom att kallas för ”Vår uppgift efter Rio” (1993). Det handlingsprogrammet 

kom att bli underlag för Baltic 21, ett avtal som skrevs på 1996 av Sverige och tio andra 

länder kring Östersjön i förebyggande syfte och som mer konkreta råd för hur miljöproblemen 

kan åtgärdas och tas itu med (Regeringskaliet, 1998). I den implementeringsplan som FN:s 

generalförsamling antog vid miljökonferensen i Johannesburg år 2002 betonades vikten av 

utbildning som avgörande för hållbar utveckling. Resolutionen blev att utnämna 2005-2014 

till ett årtionde för utbildning inom hållbar utveckling. Via utbildning ska människan kunna 

förutse, ha förståelse för och lösa de problem som hotar människans tillvaro på jorden. 

Genom att tydligt klargöra för ekonomiska, ekologiska och sociala problem kan människan 

förebygga och åtgärda dem. UNESCO utsågs som ansvarigt FN-organ och syftet är att 

UNESCO ska hjälpa de länder, regeringar eller andra nationella organisationer som är i behov 

av nya infallsvinklar eller bistånd. Även vid FN konferensen i Göteborg 2004, med 350 

deltagare från 75 länder, handlade mycket om att konkretisera HUT i världen genom olika 

typer av utbildning (Björneloo, 2007).  

 

I dagens samhälle finns det många viljor, synsätt och intressen som styr hur de miljöproblem 

som finns hanteras samt hur de resurser som finns på både lokal, nationell och global nivå 

fördelas i världen. Till skillnad mot förr då monarker och kyrkan styrde världen i sann 

auktoritär anda har människan idag helt andra förutsättningar att rätta sig efter. Det finns 

otroligt mycket information att ta del av och det leder till att individen idag i större 

utsträckning kan ifrågasätta, undersöka och påverka sin livssituation och det mångkulturella 

samhället. Samhälle, engagemang och drivkraft ger individen en möjlighet att välja mellan 
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och påverka sitt levnadssätt. Det blir således upp till var och en att skapa sitt eget (Sandell, 

Öhman, Östman, 2003). Hur individen ser på naturen och miljön beror helt på det samhället 

som finns runt omkring och hur individen lever i, samt den uppväxt och de förkunskaper och 

attityder denne har gentemot miljön (a. a.). Människan är både beroende och oberoende av 

naturen på så sätt att vetenskap och teknologi existerar och ger oss ett rikt och bekvämt liv. 

Samhället har blivit så teknologiskt, komplext och globaliserat att det är svårt för varje individ 

att föreställa sig en värld utan smartphones och internet. Teknologi är standard för 

västerlänningar och det skulle uppstår svårigheter om tekniken inte fanns tillgänglig. 

 

Dagligen involveras människan av flera invecklade system så som ekonomiska system, 

energisystem, livsmedelsförsörjningssystem, informationssystem etc. (Sandell, Öhman & 

Östman, 2003). Genom fortsatt utbildning ökar befolkningens intellekt och förståelse för de 

miljöproblem som finns. Trots att människan är så välutbildad är det få som tar del av den 

forskning och vetenskap som existerar kring de miljöproblem som finns och det är endast 

genom den massmediala rapportering som människan blir medveten om hur miljön runt 

omkring förändras och påverkas av människans överkonsumtion (a. a.). Alltså är mediernas 

roll såväl avgörande som otroligt viktigt för hur samhället uppfattar och agerar kring miljön. 

Människan och samhället är beroende av sin relation till miljön och ekosystemen påverkas av 

minsta lilla förändring. Vad som har tagit miljoner år att utveckla tar bara minuter att förstöra 

men genom utbildning kan framtidens medborgare ta ansvar och gemensamt jobba mot och 

förebygga miljöproblemen. 

 

Under december 2012 hölls ett miljömöte i Doha, Qatar. Syftet med mötet var att besluta om 

en fortsättning av Kyotoprotokollet, även att diskutera fram ett nytt globalt klimatavtal som 

ska börja gälla 2020. Inför slutförhandlingarna på klimatmötet hade frustrationen blivit stor 

hos en del av deltagarna eftersom resultaten inte blivit så tydliga och klara som förväntat. ”De 

politiska förhandlarna måste förstå att klimatet inte förhandlar. Detta handlar om människans 

överlevnad”, säger Kumi Naidoo, chef för miljöorganisationen Greenpeace (hbi.fi). 

 

Den svenska miljöministen, Lena Ek var med på mötet i Doha. Enligt Ek var det stora 

motsättningar mellan olika länder. Där t.ex. Kina sätter upp nya villkor hur förhandlingar 

kring Durbanprotokollet ska skötas (Lena Ek till TT, 2012). Fast att resultatet inte blivit så 

stort vill Lena Ek inte kalla mötet för misslyckat. Ek tycker att många bra diskussioner har 

sket i en konstruktiv anda som har lett till lagförslag. Arbetet har under mötet därför gått 
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långsamt framåt. Ek beskiver skillnader mellan de diskussioner som sker på mötet i Doha 

samt i Sverige, där Ek tycker att diskussionerna i Sverige är långt komma. En av stötestenarna 

på mötet är hur mycket ekonomiskt bistod de rika länderna ska betala till den fattiga delen. Så 

dessa länder kan växla till en mer hållbar energiförsörjning. Utvecklingsländerna säger att det 

behöver 400 miljarder kronor fram till 2015. I nuläget kan varken Europa eller USA lova 

dessa pengar (SvD). 

 

Inriktningen i denna uppsats är varför det är betydelsefullt att skolan undervisar om HUT 

samt vikten av att väcka elevernas intresse för ämnet. Ämnet HUT är ett komplicerat område 

som är svårt att definiera (Björneloo 2011). Eftersom ämnet är svårt att definiera kan det göra 

pedagogerna osäkra på vad som ska beröras. Här kommer därför Lgr11 in som en hjälpande 

hand som ger pedagogerna riktlinjer, i Lgr11 står det ”visar respekt för omsorg om såväl 

närmiljö som miljö i ett visare perspektiv” (Lgr11:12). Att eleverna ska ha förståelse för hur 

deras agerande påverkar miljön. Däremot tar inte Lgr11 upp hur pedagogen konkret ska jobba 

med hållbar utveckling. 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhället genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (a. a. s 7).    

 

En aspekt som kommer att påverka hur betydelsefullt arbetet med HUT blir är hur skolan 

jobbar med olika miljöfrågor. Hur mycket tid och plats får HUT i undervisningen? Skillnaden 

kan vara stor mellan olika skolor beroende på vilken filosofi som råder på skolan. Malmberg 

& Olsson, (1995) belyser denna fråga och menar att den har många svar och beror på vilka 

mål pedagogerna väljer att jobba efter. En del kan bli mindre synliga för eleverna än andra, 

där vissa aktiviteter handlar om att utveckla ett tankesätt när andra kan handla om att utveckla 

sin handlingskompetens (1995). Genom ett blandat arbetssätt kommer pedagogen nå ett större 

lärande hos eleverna eftersom de både får ta del av kunskap samt göra praktiska övningar. I 

undervisningen kan eleverna ges ansvarstagande roller, där eleverna ska undersöka något som 

har med HUT göra. Eleven kommer här att utveckla ett bättre beteende, värderingar och 

verbala attityder som ligger till grund för de tankar HUT vilar på (SOU 2004). Därför är det 

av stor vikt att väcka elevernas intresse för HUT så de kan skapa en god förståelse av att 

värna om miljön. Det är eleverna som är den kommande generationen som ska leva och ta 

vara på jordens resurser så även kommande generationen kan leva ett bra liv. 
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”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Andersson & Jagers 

2008:16). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det som står i läroplanen kring HUT anses relevant 

till verksamhetens möjligheter. Uppsatsen kommer också undersöka vad pedagogerna själva 

har för inställning till HUT och vilken betydelse det har för elevernas undervisning.  

 

Uppsatsen har behandlats utifrån våra frågeställningar: 

 

·        Varför är det betydelsefullt att undervisa om hållbar utveckling i skolan? 

·        Hur gör pedagogen för att väcka barnens intresse för hållbar utveckling? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

I vårt examensarbete läggs fokus på frågan om undervisning om HUT anses relevant inom 

låg- och mellanstadieklasserna och varför det är så viktigt att pedagogerna och barnen arbetar 

med detta tillsammans mot ett utvecklande. Den aspekt av HUT som vår uppsats har fokus på 

finns att utläsa i sin helhet i Brundtlandskommissionens rapport (1987).  

 

”[...] en hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” (Björneloo, 2006:16). 

 

Vi har även valt att koncentrera oss lite mer på den ekonomiska infallsvinkeln i begreppet 

hållbar utveckling, en av tre aspekter, där ekonomi, ekologi och socialaspekter alla är centrala. 

Att den ekonomiska aspekten valdes beror på att skolor idag har begränsat med tillgångar och 

medel att arbeta med, och ifall det påverkar undervisningen. 
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2. METOD 

2.1 Undersökningsmetod 

 

I metoddelen beskrivs kortfattat vad vi har gjort för arbete samt hur det har genomförs. För att 

genomföra den studie som diskuterats fram ville valdes en kvalitativ undersökning, där tre 

pedagoger samt 12 elever intervjuades på en skola i en mindre kommun i södra Småland. 

Uppsatsen redogör också för hur studien genomfördes samt hur dokumentation och 

bearbetning samt insamlingar genomförts. För att kunna genomföra en kvalitativ studie har vi 

valt att använda boken Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering av Carlström & 

Carlström Hagmans (2006). Enligt Carlström & Carlström Hagman (2006) används den 

kvalitativa metoden när man vill studera hur människor upplever sin situation och sin 

omvärld. För oss är det viktigt att få såväl pedagogernas som barnens åsikt om begreppet 

HUT samt hur de olika individerna ser på det och hur det ges uttryck i skolan. I intervjuerna 

som genomförts var frågorna öppna och gav utrymme för personliga reflektioner och åsikter. 

 Ämnet var bestämt på förhand (Bilaga 1 & 2). 

 

Innan intervjuerna genomfördes skickades intervjufrågorna ut till pedagogerna för att de 

skulle kunna förbereda sig och lämna så utförliga och motiverade svar som möjligt. För att 

dokumentera och vara så föreberedda som möjligt har vi spelat in pedagogernas svar men valt 

dels av etiska, och dels för att barnen ska känna sig så bekväma som möjligt att inte spela in 

dessa intervjuer. Eleverna har informerats om att intervjuerna är frivilliga och föräldrarna har 

via pedagogerna och ett brev från oss fått reda på att vi kommer att vara i och intervjua elever 

och personal i skolan. Såväl pedagoger som elever har informerats om att de kommer att 

förbli anonyma i uppsatsen. De deltagande har även informerats om att de när som helst kan 

tacka nej till sin medverkan i studien. Avsikten med den empiriska studien har varit att genom 

intervjuer lyfta fram pedagogers och elevers erfarenheter och tankar av och syn på hur skolan 

ska undervisa i och kring ämnet hållbar utveckling. Uppsatsens empiriska undersökning har 

följt de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet anger. Dessa krav är: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet. 

2.2 Urval 

 

Som studieobjekt valdes en skola i en liten ort i södra Småland. Skolan som har cirka 220 

elever och 21 pedagoger, samt klasserna F-6 och vi har sedan tidigare i andra studier varit på 
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skolan och träffat en del av eleverna och personalen. Kravet för den kvalitativa delen av 

studien var också att skolan inte skulle ligga allt för långt bort, helst inom en tio mils radie 

från Växjö. Inom vår angivna radie fanns det flertalet kommunala och fristående skolor men 

av skäl som angetts tidigare föll valet på den utvalda skolan. 

 

När det gäller urvalet av elever att intervjua har det lottats fram med hjälp av namn på 

papperslappar och en skål efter att pedagogerna gett oss klasslistorna från de olika klasserna. 

Trost (2001) kallar detta för ett obundet slumpmässigt urval. För att den empiriska 

undersökning skulle bli så bra som möjligt lades fokus på elever som fått undervisning i 

ämnet HUT vilket kom att bli klasserna två och tre. 

 

2.3 Genomförande av undersökning 

 

Av fjorton tillfrågade, där tio intervjutillfällen skedde är alla delar för vårt resultat i 

examensarbetet. Av de intervjuade pedagogerna arbetade de alla på samma skola men i olika 

klasser. Klasserna är år två samt år tre. Intervjuerna är utförda enligt de intervjufrågor som är 

relevanta för studien och kopplade till undersökningens frågeställning (Bilaga 1). De 

tillfrågade pedagogerna fick i förväg ta del av våra frågor för som rörde den tilltänkta 

intervjun samt de etiska regler som gäller för ett examensarbete för att de skulle känna sig mer 

förberedda. Pedagogerna fick också ett papper där all information kring intervjuerna samt 

information om vilka vi var framgick tydligt (Bilaga 4). Intervjuerna skedde i pedagogernas 

arbetsrum på skolan där vi var ensamma. Två smartphones användes för att banda 

ljudupptagningen. 

 

På förhand hade det bestämts med pedagogerna att vi skulle sitta i pedagogernas arbetsrum så 

att ingen kom och störde under den tid som varit avsatt för intervjun. När intervjuerna 

genomfördes stannade eleverna kvar i klassrummet, medan vi satt lite mer avskiljt med elever, 

två och två för att mötet och intervjun inte skulle bli så obekvämt för eleverna. Genom att 

eleverna fick vara med en kompis fick de en mer avslappnad hållning till våra frågor. 

Eleverna gick på samma skola som pedagogerna jobbade på men kom från andra klasserna än 

de som pedagogerna undervisade i för att pedagogerna inte skulle bli utpekade. Vid 

intervjuerna med eleverna bandades deras svar inte med hjälp av våra smartphones utan 

skrevs istället ner på papper så att deras funderingar och tankar kring begreppet HUT ändå 
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dokumenterades. Syftet med att intervjua både pedagogen och elever var att jämföra deras 

svar med varandras, för att se om pedagoger och elever uppfattar begreppet HUT lika eller om 

det skiljer mycket samt hur de båda ser på betydelsen med och vikten av att arbeta med det i 

skolan. 

 

För att föräldrar och elever skulle informeras om att vi ville genomföra intervjuer skickades 

en lapp till pedagogerna där de ombads lämna denna lapp vidare till föräldrarna och eleverna 

så att dessa kunde lämna antingen sitt samtycke eller avböja att medverka i intervjuerna De 

föräldrar och elever som lämnade godkännande att medverka i studien lades sedan i en skål 

där slumpen via lottdragning avgjorde vilka som skulle intervjuas. Vi valde att intervjua 

elever i årskurs två och tre eftersom studien fokuserar på elever som har stött på HUT i sin 

undervisning samt det material som finns om ämnet HUT. Eftersom vi själva utbildar oss till 

jobba mot de yngre åldrarna sattes en avgränsning att inte gå högre än årskurs tre. 

 

2.4 Etiska överväganden 

 

De utvalda pedagogerna och genom lottdragning eleverna tillfrågades om de ville vara med i 

studien via ett mail (Bilaga 3). Som nämns ovan gällde detta både pedagoger och elever. De 

informerades även om att det var helt frivilligt, och de elever som accepterade drogs sedan 

slumpmässigt från en skål med översyn av en pedagog från respektive klassrum. I mailet 

informerades det även om vad studien handlar om samt de intervjuades rätt att avbryta 

intervjun vid givet tillfälle utan att känna påtryckningar från oss. Genom att erbjuda dem 

rätten att avböja och informera dem innan om vad som kommer att frågas har vi visat respekt 

gentemot de som intervjuades och följt de forsknings etiska regler som finns. De intervjuades 

namn och identitet har skyddats i enlighet med konfidentialitetskravet och har bytts ut mot 

andra beteckningar. 

 

I den empiriska undersökningen kallas pedagogerna för 1, 2 och 3 för att skydda deras 

identiteter samt i vilka klasser de undervisar och vilka elever som läser där allt i enlighet med 

de etiska råd som finns i Projektarbete – en vägledning för studenter (1998:108) av Andersen 

& Schwencke. Elevernas namn har också skyddats och ersatts med A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

K och L. Även detta för att skydda eleverna men också för att pedagogerna inte ska känna sig 

kränkta av elevernas möjligt negativa svar om undervisningen. I resultatredovisningen 
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redovisas endast några få citat och har varit väldigt noga med att inte använda citat rakt av 

som kan avslöja vem den intervjuade var. Trost (2005) menar att studier inte bör innehålla 

direkta talspråk, då detta kan verka integritetskränkande, framförallt då arbetskamrater, 

vänner eller närstående i ett senare skede önskar läsa undersökningen och precis så har vi 

agerat. Studien går ut på att se hur begreppet HUT används i skolan och hur det upplevs från 

såväl pedagoger som elever, inte för att peka ut någon negativt. 

 

2.5 Databearbetning 

 

Endast de intervjuade pedagogernas intervjuer har skett via inspelning med telefon. Elev 

intervjuerna har skrivits ner på papper för att intervjuerna ska kännas mer bekväma för 

elevernas skull. Den datainsamlingen har först spelats/skrivits ner och sedan i bearbetats i sin 

helhet på Växjö universitet. Inspelningarna blev till text. För att ytterligare vara säkra på att 

inga missar har gjorts, eller att något viktigt förbisetts i innehållet läste vi först igenom 

texterna från de genomförda intervjuerna för att sedan sammanfatta och lyfta fram det mest 

väsentliga för vår studie. 

 

Ur våra intervjutexter valdes citat och referat som vi kände var av betydelse för 

målformuleringen. Syftet med urvalet av citat och referat var att ge en så klar och tydlig bild 

som möjligt av de tillfrågades syn på hållbar utveckling, vad det betyder för dem och hur det 

används och pratas om i skolan. Samtliga datainsamlingar har övervakats och sammanställts 

av oss utan inblandning från någon annan part. Studien använder sig av det som Trost (2001) 

benämner attityd frågor, där de svarande har kunnat ange flera svarsalternativ genom att 

frågorna är öppna och har gett en kvalitativ datamängd som därefter har sammanställts och 

skrivits om i flytande text. 

 

2.6 Tillförlitlighet i den kvalitativa studien 

 

Carlström & Carlström Hagman (2006) skriver att det är viktigt att komma ihåg att kvalitativa 

studien med till exempel intervjuer ger en bild av den verklighet som de intervjuade upplever 

att de befinner sig i och inte nödvändigtvis en korrekt bild av den verklighet som existerar. Vi 

valde att sitta i ett av pedagogernas arbetsrum på skolan med pedagogerna för att inte bli 
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störda, och förblev kvar i klassrummet med de intervjuade eleverna så att klassrumskänslan 

och tryggheten av att vara kvar i skolan fortfarande fanns kvar. De tillfrågades åsikter är 

viktiga för oss, men samtidigt är det inte det som ska speglas i studien, utan mer hur de ser på 

begreppet HUT samt hur skolan arbetat med det och inkluderar det i undervisningen. 

 

Patel & Davidsson (2003) skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder att tillförlitligheten 

i kvalitativa studier ökar genom att ”lagra” det som de intervjuade ger uttryck för. Under våra 

intervjuer användes en smartphone som möjliggjorde att vi haft möjligheten att kunna lyssna 

igenom svaren gång på gång. Det underlättade så att små detaljer inte missades som de 

intervjuade gett uttryck för vid flera tillfällen och genom detta försäkrat oss om att vi uppfattat 

de tillfrågade på ett korrekt sätt. Efter att intervjuerna genomlyssnats flera gånger har dessa 

transkriberats till en text som sedan analyserat och granskat för att lyfta fram den mest 

väsentliga information till studien. Vidare skriver Patel & Davidson (2003) att 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie är beroende av den eventuella intervjuareffekt som kan 

uppstå vid själva intervjun. Som åtgärd skickades frågorna till pedagogerna innan intervjuerna 

skulle ske så att till tillfrågade skulle känna sig pålästa och förberedda i den utsträckning som 

var möjlig. 

 

2.7 Metoddiskussion 

 

När man utför kvalitativa studier är det viktigt att de som genomför intervjuerna har förståelse 

för situationen och att även redogöra för detta (Olsson & Sörensen, 2007). Uppsatsen var i 

stora delar klar innan vi genomförde intervjuerna och hade genom detta en klar bild av hur 

undervisning av HUT bedrevs i skolan samt att skolorna till största del är begränsade på grund 

av ekonomiska medel. Den kvalitativa data om samlats in har ändå inte färgats av personliga 

åsikter och vi redovisar i största möjliga mån de intervjuades ord i resultatdelen. Anledningen 

till att vi valde att genomföra en kvalitativ studie var att vi ansåg att det gav mest användbart 

material samt att möjligheten finns att utveckla och ställa följdfrågor till de tillfrågade, något 

som inte går att göra vid en kvantitativ undersökning. Ingen av oss har någon större erfarenhet 

när det kommer till att göra enkätundersökningar, och har även en begränsad erfarenhet vid 

intervjuer, men kände att den kvalitativa studien skulle bli enklare att bearbeta samt roligare 

då möten ger större personliga upplevelser. 
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Säljö (2008) menar att det är väldigt viktigt att de som genomför en undersökning är 

medvetna om skillnaderna mellan tanke och språk. I en undersökning ges inte alltid en sann 

bild över vad tanken reflekterar när det kommer till det muntliga eller skriftliga. Det är också 

någonting som har tagits med i beräkningen under intervjutillfällena. Därför ges det inte 

någon tydlighet över hur HUT kommer in i undervisningen. Våra resultat är inte heller helt 

avspeglande utan visar endast olika infallsvinklar samt tendenser hos de intervjuade. Med de 

intervjuer som genomförts har meningen inte varit att ställa varken skolan, pedagogerna eller 

eleverna i dåliga dagar, utan fokus har helt lagts på de svar som speglar en positiv 

undervisning, samt lyfter fram såväl pedagoger samt elevers reaktioner och förhållande till 

hållbar utveckling. Under transkriberingarna av intervjuerna har vi funderat på om de 

tillfrågade har varit sanningsenliga i sina svar eller om de har svarat något som de tror att vi 

vill höra. Vid en närmare efter tanke var vi dock överens om att pedagogerna och eleverna har 

talat sanning då svaren är likartade men skiljer sig på små plan, liksom personliga åsikter i 

övrigt gör.  Under intervjuerna undveks att ställa kunskapsrelaterade frågor till varken elever 

eller pedagoger och därför förekommer inga frågor om styrdokumenten, läroplaner eller 

övriga kopplingar till skolreformerna. Det är pedagogerna själva som valt att lyfta läroplaner 

och uppnående mål under diskussionerna vid våra intervjuer. 

 

Vid en närmare granskning på litteratur som använts i teoridelen känner vi att de finns bra 

med material samt att utveckling går framåt. Det finns mängder med material att jobba med 

inom HUT och i och med Ipad:en och Smartboard-tavlans inmarsch i klassrummen finns 

materialet även tillgängligt för pedagogerna och eleverna på ett lätt och smidigt sätt. I den nya 

läroplanen finns mål tydligt utmärkta och det finns möjligheter att inkludera HUT i mycket av 

undervisningen. Självklart är det enklare för en pedagog med ett genuint intresse för hållbar 

utveckling, men möjligheter finns eftersom HUT är en del av skolan. Den mesta av den nyare 

litteraturen som finns inom området HUT rör framför allt grundskolan. Vi har valt att inte 

skriva ut och presentera resultatet fråga för fråga, utan istället fokuserat på att väva in 

pedagogernas och elevernas svar på de frågor som ställts i en flytande text, där lyfts också det 

viktigast bitarna och kopplas därefter till de frågeställningar som diskuterats fram. 
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3. TEORETISK BAKGRUND 

 

3.1 Förenta Nationerna 

 

FN:s uppgift när det kommer till hållbar utveckling, som har sin början i konferensen i 

Stockholm, 1972 är stor. FN stödjer mängder med organisation och bidrar på olika sätt för att 

förebygga och förbättra miljön på jorden. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har som ett av 

fyra grundläggande mål att ta hänsyn till miljön, och utifrån det har Kapacitet 21, en fond, 

arbetats fram med syfte att stödja länder som integrerar Agenda 21 i sina rekommendationer 

(Lindgren, 1999). Fonden har stora tillgångar och har stött 40-talet länder i sin strävan att 

förbättra sin miljö. FN ger också pengar till skogsskötsel, vattenhantering och markvård samt 

till de som förbättrar jordbruket (a. a.). Efter konferensen i Stockholm bildade FN ett speciellt 

organ för miljöfrågor. 

 

Organet kom att kallas UNEP (United Nations Environment Programme) och fick sitt säte i 

Nairobi, Kenya. UNEP:s uppgift är att främja och samordna internationella samarbeten för att 

skydda miljön (a. a.). Genom dialoger med regeringar, forskare och andra organisationer och 

individer världen över kan UNEP göra människan mer miljömedveten och på så sätt kan fler 

ta hänsyn till miljön och ta ställning. FN har bidragit till en mängd förbättringar, bland annat 

har de utvecklat miljörätten och övervakningssystemet Earthwatch som har syftet att upptäcka 

riskfyllda förändringar i miljön. Programmet är dels baserat på datainsamlingar och dels på 

utbyte av miljöinformation (a. a.). 1991 startades miljöfonden GEF (Global Environment 

Facility) för att sponsra internationella miljöprogram. 

 

FN som har ett nära samarbete med WWF (World Wide Found for Nature) har tillsammans 

med WWF och IUCN (International Union for Conservation of Nature) tagit fram nio 

principer för att bygga inför framtiden (www.iucn.org). Som ytterligare åtgärd har FN tagit 

fram en rapport som kallas GEO (Global Environment Outlook) som kommer ut vartannat år 

med start 1995. Dokumentet ser över miljösituationen i världen, och behandlar de sju stora 

miljöfrågorna: markförstöring, skogar, biologisk mångfald, färskvatten, hav och kuster, 

föroreningar av atmosfären samt urban och industriell miljöförorening (a. a.). De senaste 

rapporterna (2011) från UNEP visar dock på att det går allt för långsamt och att människan 

http://www.iucn.org/
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inte gör tillräckligt för att förebygga och åtgärda den miljöförstöring och de problem som 

finns idag. 

 

3.2 Agenda 21 

 

Agenda 21 var det viktigaste huvuddokumentet som antogs vid miljökonferensen i Rio 1992. 

Dokumentet behandlar miljöfrågor och hur människan kan jobba vidare med de stora miljö- 

och utvecklingsfrågorna under de kommande åren. I Agenda 21 finns det fyra avsnitt som alla 

är kopplade till varandra, men belyser olika aspekter av miljö och utveckling (a. a.). 

 

Avsnitt 1 – Sociala och ekonomiska dimensioner. Här går det att läsa om 

fattigdomsbekämpning och skydd av människans hälsa 

 

Avsnitt 2 – Att bevara och förvalta resurser för utveckling. Handlar även om naturresurser 

mm. 

 

Avsnitt 3 – Att stärka viktiga samhällsgruppers roller. Kvinnor, barn och ungdomar samt icke-

statliga organisationer mm. 

 

Avsnitt 4 – Medel och genomförande. Hur människan ska nå vidare i sin utveckling. Förutom 

ekonomi, behov av forskning och utbildning. Organisationer och samarbete etc. (a. a.). 

 

Agenda 21 nämner Rio konferensen i inledningskapitlet som en grund för genomförandet av 

de åtgärder och stadgar som satts upp för att förebygga miljöföroreningar och utsläpp. Det står 

också att den som förorenar är den som ska bära ansvaret för föroreningen. Principen kallas 

för ”Polluter pays princip” (a. a.). En annan viktig punkt i Agenda 21 protokollet är den så 

kallade försiktighetsprincipen som klargör att även om vetenskapliga bevis saknas, så ska man 

inte skjuta upp åtgärder för att förhindra och förebygga vidare miljöförstöring (a. a.). 

3.3 Den ekonomiska aspekten inom hållbar utveckling 

 

Resurserna som finns i vårt samhälle räcker inte för att tillfredställa allas behov. Våra 

naturtillgångar är en knapp resurs som tar slut allt snabbare och enligt Pihl (2007) måste 

människan effektivisera det sätt som utnyttjar upptaget av jordens produkter (a. a. s 9). Vad 
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Pihl (2007) också belyser är det som menas med ekonomisk hållbarhet. Sundqvist (2010) 

beskriver också ekonomisk hållbarhet som ett sätt för människan att hushålla med de resurser 

som finns tillgängliga Priset på en vara på marknaden bestäms av tillgången och efterfrågan, 

precis som ekonomi fungerar i sin helhet (Sundqvist 2010). Begränsningar kan uppstå på 

marknaden eftersom naturens kapacitet att framställa den efterfrågade varan inte kan 

tillgodoses då människan gör av med mer än vad naturen kan producera. Till exempel 

använder företagen lagrade resurser som kol, olja och naturgas och dessa naturtillgångar 

räcker inte till om människan använder dem i samma utsträckning som innan (Bäckstrand 

m.fl. 2010). 

 

”Den ekonomiska dimensionen kan i dessa termer ses som ett medel för att en social och 

ekologisk hållbar utveckling ska bli möjlig” (Björneloo, 2007:26). 

 

I dagens samhälle är ekonomi och ekologiskt odlad mat ett hett samtalsämne. Genom att odla, 

äta och tänka ekologiskt tänker individen på miljön och naturen. Det finns dock ett problem 

eftersom ekologiskt odlad mat tar längre tid att framställa på grund av frånvaror av 

bekämpningsmedel. Ekologiskt odlad mat är också generellt sett dyrare för konsumenten. 

Jamison (2003) menar att det arv som människan bär med sig begränsar arbetet av hållbar 

utveckling, men är öppen för att individen i framtiden ska ha mer kunnande och information 

om HUT än vad dagens människor har.  

 

Det är först på senare år som människan blivit allt mer uppmärksammad på vad som håller på 

att hända med jorden, de resurser som finns samt hur mycket som slösas bort varje år. För att 

kunna åtgärda och förebygga ytterligare skadegörelse krävs det att individen börjar visa 

hänsyn mot miljön, och integrerar med olika aspekter i samhällsliv och ekonomiska 

verksamheter (a. a.). Jamison (2003) skriver också att det finns multinationella företag som 

säger att de arbetar utifrån miljöetisk arbetssätt, men att deras verkliga avsikt är att använda 

det som affärside därför att ämnet är berör, engagerar och ger medial uppmärksamhet (a. a.). 

 

I vissa länder delar regeringar eller företag ut ekonomisk ersättning till de som arbetar med 

hållbar utveckling. Genom att göra det får människorna chansen att välja för sig själva om de 

aktivt vill stödja det miljöetiska alternativ som finns att utvinna i exempelvis solpaneler och 

vindkraftverk (Bowden, 2003). Andra ekonomiska lättnader som författaren lyfter är skatter 
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och bidrag. Nackdelen med dessa enligt Bowden (2003) är att effekten inte alltid är positiva 

eftersom de ekonomiska bidragen inte är tillräcklig gynnsamma för konsumenten (a. a.). 

 

3.4 Den sociala aspekten 

 

Björneloo (2007) beskiver den sociala dimensionen som den som människan tycker är målet 

för att arbeta mot när det kommer till hållbar utveckling. Människan ska erbjudas möjligheten 

att få sina grundläggande behov tillfredställda, så länge människans behov and agerande 

överstiger eller påverkar ekosystemets gränser. Varje människa ska ha rätt till att leva ett 

värdigt liv Björneloo (2007). Ahrne, Roman & Franzen (2003) beskriver hur det sociala 

landskapet förändras hela tiden, där endast vissa företeelser består. Samhället är beroende av 

hur enskilda människor agerar och hur dessa handlingar sedermera påverkar miljön. Alla 

människor har olika positioner i samhället där makt och motivation variera, och påverkar 

således utgången positivt eller negativt för miljön, beroende på hur människan väljer att agera 

samt i vilken maktposition människan har i samhället (a. a.). 

 

Lidskog & Sundqvist (2011) menar att naturen, staten, individen och vetenskapen alla är en 

del i samhället och därför kommer kan samverkan inkluderas i olika sociala sammanhang. 

Den sociala aspekten kommer att ha en ledande och viktig roll för hur människor förstå hur 

miljön fungerar. Det är också hur staten väljer att agera i miljöfrågor samt vilka 

ställningstaganden och vilka möjligheter som finns för individen att påverka samhället som 

ligger till grund för hur en förändring av miljön till det bättre kan ske (a. a.).   

3.5 Den ekologiska aspekten 

 

Sandell, Öhman & Östman (2003) beskiver vilken roll ekologin har när det kommer till hur 

ekonomi, politik och samhällsplanering ska bestämmas och vilka krav som ska innefattas. När 

beslut ska fattas ligger ofta ekologiska argument i bakgrunden. Värderingarna ska filteras 

innan de kan användas som krav på förändringar i samhället (a. a. ). Gorz & Bosquet (1979) 

lyfter fram att under 1980-talet var många företagare motståndare till de ekologiska 

principerna och var stark emot att deras företag skulle jobba miljöetiskt. Förändringen som 

skedde var att allt fler företagare accepterade de ekologiska kraven eftersom regeringen, som 

styrde den ekonomiska utveckling också stödde de ekologiska kraven som satts upp (a. a.).  
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”Den ekologiska kampen är inte ett mål i sig, den är ett led” (Gorz & Bosquet 1979:9). 

 

När det kommer till det ekologiska är det mycket viktigt att tänka och agera utifrån ett 

skyddande perspektiv så att miljön och dess tillgångar prioriteras och tas om hand 

(Bergström, 2006). Miljön ska skyddas genom ett stabilt klimat, mångfald, vatten och en 

levande skog där är tillgångar ska brukas sparsamt och med eftertänksamhet (2006). I WWF:s 

rapport Skola på hållbar väg (2010) står det att människor måste hushålla med de ekologiska 

tillgångarna samt hålla sig inom de ramar som finns (WWF, 2010). För att kunna göra det 

krävs det goda kunskaper, motivation men framför allt viljan att leva på ett miljöetiskt sätt (a. 

a.). I skolan lägger pedagogerna dessa kunskaper för den framtida generationen, men alla 

måste bidra för att det ska bli ett bättre klimat på jorden. Alla kan bidra, ung som gamla.   
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4. UNDERVISNINGEN OM HÅLLBAR UTVECKLING 

4.1 Hållbar utveckling som undervisningsform i skolan 

 

Vid undervisning om hållbar utveckling handlar miljöfrågorna mestadels om de konflikter 

som råder mellan olika mänskliga intressen. Denna undervisningstradition togs fram under 

1990-talet efter konferensen i Rio, 1992 och framställandet av Agenda 21. Miljöproblemen 

ses mer som en politisk fråga än ett problem som kan lösas med hjälp av vetenskapen. Här 

används ofta begreppet hållbar utveckling. Pedagogens uppdrag blir att uppmuntra till 

delaktighet genom demokratiska samtal, och låta eleverna vara värderande och kritiska i sitt 

sätt att värdera olika perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor. 

 

4.2 Faktabaserad miljöundervisning 

 

I den faktabaserade miljöundervisningen, som har sina rötter i 60- och 70- talet, utgår från 

miljösynen att dagens miljöproblem till stor del är en ekologisk fråga som kan bearbetas och 

förebyggas med hjälp av mer forskning och kunskap till samhällsmedborgarna. Pedagogens 

roll är att veta mest vilket i sin tur leder till att elevernas möjligheter och inflytande blir 

mycket begränsat (Skolverket 2002). 

 

4.3 Normerande miljöundervisning 

 

I en normerande miljöundervisning ses miljöproblemen till stor del som ett attitydproblem där 

människan är i ständig konflikt med naturen. Normerande miljöundervisning går också att 

benämna som en värdefråga i skolan. Begreppet fick sitt intåg i skolan under 1980-talet i 

samband med att miljöproblematiken fördes in i styrdokumenten. I den normerande 

undervisningsformen ska eleverna själva fatta miljömoraliska ställningstaganden. Pedagogens 

roll är liten och går mer ut på att erbjuda eleverna vetenskapligt material än att undervisa om 

HUT (a. a.). 

4.4 Elevers lärande i hållbar utveckling 

 

Andersson & Rudsberg (2004) beskiver en av huvudsaker elever ska utveckla i området HUT 

är att bli aktiva medborgare som har en bra handlingskompetens när det gäller hållbar 
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utveckling. Författarna anser även att öppna möten är centrala när elever ska lära sig om HUT 

(Andersson & Rudsberg, 2004). I de öppna samtalen får eleverna använda sina tankar och 

idéer samt lära sig hur de ska användas som drivkraften att lösa olika uppgifter (2004). Enligt 

SOU (2004) kommer eleverna möta olika frågor som behandlar ekonomiska, sociala och 

ekologiska aspekter samt hur de samspelar i HUT (2004). Aspekterna kommer att förtydligas 

och göras begripliga för eleverna, hur aspekterna hänger ihop och vilken roll de har i hållbar 

utveckling. Men det räcker inte att elever får kunskap och förståelse för hållbar utveckling. 

Elevernas kunskaper behöver utvecklas till att leda till goda handlingar utifrån ett 

miljöetiskperspektiv (2004). Bowden, (2003) belyser vikten av att elever lär sig om att värna 

om miljön. Författaren menar att det effektivaste arbetssättet är att fostra elever till goda 

miljömänniskor. Där eleverna kommer styra sina handlingar utifrån ett miljövänligt tankesätt 

(2003).             

     

Sandell, Öhman & Östman, (2003) beskriver en svårighet som kan uppstå när elever ska lära 

sig vetenskaplig kunskap. Författarna kallar det för lärandeproblem och det betyder att den 

kunskap eleverna ska lära sig är främmande för hur eleverna ska förstå sin omvärld. Eleverna 

måste därför ges lämpligt stöd för att kunna utveckla sina vetenskapliga kompetenser (2003). 

 

4.5 Skolans roll i lärande om hållbar utveckling 

 

WWF, (2010) beskriver vilken roll skolans utbildning har i hållbar utveckling. Eleverna ska 

utveckla en god handlingskompetens där eleven ska ha motivation. Skolan ska även erbjuda 

elever möjlighet till att genomföra olika aktiviteter som verkliggör ny kunskap och behov hos 

eleverna (2010). Denna process kallas för lärande för hållbar utveckling. Lärande för HUT är 

ingen färdig lösning utan mer ett hjälpmedel för att hjälpa eleverna att uppnå de kunskapsmål 

som finns i läroplanen. Författarna liknar lärande för HUT med en kompass som hjälper 

pedagogerna att lägga en kurs, riktning och vilket perspektiv skolan kan jobba med HUT 

(2010). 

 

Öhman & Östman, (2004) beskriver vilken roll HUT har fått i skolan. Att HUT är en 

vidareutveckling av den traditionella miljöundervisning som har bedrivits i decennier i skolan. 

Författarna påpekar också att innehållet i HUT inte är något nytt utan en aspekt som ska 

tydliggöra miljöaspekter (2004). WWF, (2010) belyser vilken viktig uppgift skolan har att 
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vända den negativa spiral där vårt ekologiska fotoavtryck blir större och den biologiska 

mångfalden minskar. Eleverna behöver få mer kunskap om HUT och få en inblick hur deras 

livsstil påverkar miljön. Hur deras agerande kommer att påverka kommande generationer 

samt att eleverna ska få kunskap och därigenom kunna delta i samhällsutvecklingen (2010). 

 

I WWF:s rapport (2010) framgår det också vad som utmärker undervisningen samt lärande i 

hållbar utveckling. Enligt WWF (2010) är det sex punkter som ligger till grund för lärande i 

hållbar utveckling.  

 

Lärande för hållbar utveckling stimulerar till att utveckla kunskaper, förmågor, 

värderingar och motivation att själva och tillsammans med andra ta medvetna 

och genomtänkta beslut och agera för ett gott liv för alla inom ramen för en 

planet – (WWF 2010:12). 

 

De sex punkter som är grund till elevernas lärande i HUT är helhetssyn, livslång lärande, den 

lärande i centrum, demokratiska arbetsformer, olika perspektiv och reflektion (2010). 

 

Öhman & Östman, (2004) förklarar riktlinjerna som skolan använder för utbildning i hållbar 

samhällsutveckling. Författarna lyfter att det finns två problem i denna process. HUT är ett 

komplex ämne där olika tolkningar råder, där en kan vara vilken samhällsutveckling som ska 

främjas. En annan aspekt som spelar in är att skolan har demokratiska riktlinjer som ska 

arbeta för en fri opinionsbildning. Författarna anser det som orimligt och odemokratiskt att 

skolan ska ge eleverna bestämda förslag på hur HUT ska hanteras. ”Vad som däremot 

framstår som rimligt, och i ett demokratiskt perspektiv nödvändigt, är att skolan utbildar 

medborgare som har förmågan att hantera problematiken kring hållbar utveckling” (Öhman 

& Östman s 16).       

4.6 Läroplanen och hållbar utveckling 

 

I de övergripande målen för Lgr11 står det att skolan ska ha lagt grunden för ett stabilt lärande 

för eleverna samt att eleverna ”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och 

en hållbar utveckling” (Lgr11:14). I Sverige har begreppet HUT varit känt en längre tid. 

Redan 1994, alltså bara två år efter FN konferensen i Rio och skapandet av Agenda 21 

inkluderades begreppet i den svenska skolan. I 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, eller Lpo94 som den också kallas kan vi tydligt utläsa att: 
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Genom ett miljöperspektiv får de (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 – Lpo94:6 (Skolverket, 1994) 

 

Begreppet har vuxit sig allt starkare in i den svenska skolan och undervisningen och har gått 

från att vara berörd endast i de naturvetenskapliga ämnena, främst biologi till att innefattas i 

all undervisning. Till en början handlade det om att skolan skulle ge eleverna en biologisk 

orientering och väcka deras känsla för naturen. Medan HUT idag ska genomsyra alla ämnen 

(Björneloo, 2007). Genom att inkludera HUT i läroplanen för skolan fick eleverna lära sig att 

visa respekt för sina medmänniskor och den gemensamma miljön. Med miljöperspektivet 

hoppades skolverket och regeringen att eleverna skulle få kunskap och aktivt försöka 

förhindra och medverka mot den skadligt miljöpåverkan i samhället.  

 

Undervisningen är menad att bli personlig så att varje individ, varje elev, ska ta ansvar för sig 

själv och på så sätt starta en kedjereaktion av händelser som påverkar de världsomfattande 

miljöfrågorna. Målen finns tydligt att läsa i såväl strävansmål och i mål att uppnå (Lpo94). 

Tyvärr råder det en viss förvirring och oklarhet kring de strävansmål och mål att uppnå som 

rör hållbar utveckling. Skolor tolkar dessa olika och jobbar med dem olika mycket. 

 

Läroplanen, eller Lpo94 är ett nationellt och politiskt dokument som kan tolkas varierat 

beroende på vem det är som läser dokumentet (Linde, 2000). Det är speciellt värdegrunden 

som tolkas olika. En del pedagoger ser strikt på den, som ett direktiv som måste följas medan 

andra pedagoger mer ser den som ett långsiktigt mål att arbeta mot. Precis som utanför skolan 

betyder begreppet HUT olika för olika person och det är svårt för pedagoger att konkretisera 

begreppet i undervisningen (a. a.). Vidare skriver Linde att en översyn är nödvändig för att 

kursplaner, betygskriterier och programmål ska bli lättare för pedagogerna att tolka och 

genomföra. När den nya läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

eller Lgr11 infördes framställdes skolans kunskapsuppdrag som det viktigaste bland de 

övergripande målen. I Lgr11 går det också att utläsa att miljö och miljöaspekter ska vara 

övergripande och inkluderas i alla ämnen i undervisningen. (Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshemmet, 2011). Om undervisningen kommer att förändras radikalt 
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och ge större resultat går bara att se på lång sikt. Ett nytt styrdokument kan därmed delas in i 

tre delmoment: den formulerade läroplanen där de som styr ger uttryck för hur arbetet på 

skolan ska bedrivas, den transformerade läroplanen där tolkningar, tillägg och fråndrag görs 

av skolan och så slutligen den realiserade läroplanen där det tänkta fungerar i undervisningen 

(Linde, 2006). Regeringen och skolan hoppas på resultat, men det är inte alltid säkert att 

eleverna ser lika klart på det. 

 

Även om båda parter kan blicka mot samma mål är det oftast vägen dit som skiljer sig. Linde 

(2006) menar att implementeringen av nya dokument inte alltid fungerar som tänkt när det 

kommer till skolan, där flexibilitet och nya väger till kunskap ofta är mer sanning i vardagen 

än planering och ordning. De politiker som är med och tar fram läroplanen och de dokument 

som rör skolan byggs på idealsituationer och inte verklighet. Den tid som avsätts finns oftast 

möjlig för pedagogen avsätta för ytterligare moment och samarbetet, kommunikationen och 

avståndet mellan skola och tjänstemän bör minskas för allas bästa menar Linde (2006). Att 

HUT är en viktig del i elevernas skolgång, och i deras framtid framgår tydligt då begreppet 

nämns 50 gånger i Lgr11. För att fortsätta utveckla elevernas kunskap inom området miljö 

och HUT och skapa ett roligt och livslångt lärande är det viktigt att pedagogen vet mycket om 

ämnet, är motiverad och kan inspirera eleverna att söka nya kunskaper. Genom trygghet och 

samlärande kan och lär sig eleverna att både ta ansvar för den miljö de själva kan påverka, 

men det också ett förhållningssätt till mer övergripande och globala miljöfrågor (Lgr11). 
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5. RESULTAT 

 

5.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras vad som kommit fram under de intervjuer som genomförts med 

pedagoger som undervisar i lågstadiet. Grunden för frågorna som finns i de frågeställningar 

som har diskuterats fram, men har bearbetats och anpassats till dels elevernas och dels 

pedagogerna. I uppsatsen redogörs också för elevernas och pedagogernas svar för att se om 

det är någon skillnad i uppfattning om begreppet HUT och vilken betydelse det har för de 

olika individerna. 

 

5.2 Intervjuer 

 

I de genomförda intervjuerna har tre pedagoger från samma skola intervjuats. Alla är 

verksamma inom låg- och mellanstadiet men har olika utbildningar på grund av ålderskillnad. 

De intervjuade pedagogerna kallas för A, B och C. Pedagog A har arbetat som pedagog i 12 år 

och har skolat om från ett annat yrke men har gått lärarutbildningen. A undervisar i alla 

ämnen eftersom A arbetar i årskurs 1. Pedagog B har arbetat inom skolväsendet sedan 1976, 

men i lågstadiet de senaste åtta åren. Även pedagog B har en fritidspedagogutbildning som 

grund men skolade om och undervisar idag i alla ämnen förutom musik i årskurs 2. Pedagog 

C är av den gamla skolan och har jobbat 44 år i låg- och mellanstadiet. C har en 

förskoleutbildning som grund och undervisar i matematik, svenska, engelska och bild i 

årskurs 3.  

 

I resultatdelen återges särskilt intressant och/eller representativa citat från de tre 

pedagogintervjuerna samt elevintervjuerna. Citaten kommer inte att återges ordagrant men 

målet är att sträva efter att referera och lyfta fram det allra viktigaste ur de genomförda 

intervjuerna. Eleverna går i årskurserna 2-3. De tillfrågade eleverna har inte spelats in och 

transkriberats, de har inte heller citerats till fullo, utan vi har valt att endast skriva ner korta 

stödord och meningar vid dessa intervjutillfällen. De fullständiga intervjuerna med 

pedagogerna finns att erhålla vid förfrågan. 
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5.3 Pedagogernas kunskaper om hållbar utveckling 

 

Ingen av de tillfrågade pedagogerna kommer ihåg att de har fått någon stabil grund att stå på i 

sin utbildning när det gäller hållbar utveckling. De har heller inte fått någon utbildning om 

HUT via sina arbetsplatser utan alla hävdar att de är självlärda på grund av eget intresse. När 

det gällde begreppet HUT var det något det kopplade till läroplanen och till miljöfrågor. När 

jag tänker på HUT tänker jag att det är miljörelaterat (Pedagog 3). Pedagog 1 säger sig känna 

till de två andra aspekterna, ekologiskt och socialt men menar på att både skolan och 

arbetslaget tänker mer utifrån ett miljöperspektiv. Samtliga pedagoger är mycket väl 

medvetna om hur de själva och alla omkring dem på större eller mindre sätt påverkar miljön 

och att skolan, de som arbetar där, de som studerar där och alla övriga inblandade har ett stort 

ansvar. Pedagogerna 2 och 3 lyfter också att de arbetar mycket med matsituationer för att visa 

eleverna hur mycket det kostar att slänga mat och att det är bättre att ta mat två gånger istället 

för att behöva slänga en massa. Även pedagog 1 instämmer i detta och tillägger att eleverna 

görs uppmärksamma på att fruktskal, papper och metall exempelvis inte ska ligga i samma 

kartong inför sortering. 

 

Vad som tydligt lyser igenom, är att alla pedagogernas vill ha möjlighet till mer 

kompetensutbildning inom ämnet hållbar utveckling. Pedagog 2 menar att tillfälla kanske ges 

snart men det är ingen som vet. De experiment och arbeten som genomförs i skolan beror 

mycket på pedagogernas eget intresse och omtanke för miljön och även om det står i 

läroplanen är det svårt att inkludera ämnet eftersom nya läroplanen, dokumentation och andra 

uppdrag tar mycket tid från planering. På frågan hur och om de intervjuade pedagogerna 

uppdaterar sina kunskaper inom HUT svarar de alla snarlikt. Genom nyhetssändningar och 

mediala rapporter, men inget mer än så. 

 

5.4 Elevernas kunskaper om hållbar utveckling 

 

Eleverna som har intervjuats gick i årskurserna 2-3. Att försöka sig på att bedöma deras 

kunskap är inte någonting vi är ute efter, däremot är tanken att se vad de kunde om HUT och 

hur miljömedvetna de var. Det var inga av de tillfrågade eleverna som kände till begreppet 

hållbar utveckling, däremot var det många som visste vad källsortering var. Eleverna i årskurs 

2 hade precis satt igång med ett komposteringsprojekt ”därför att vi ska se vad som försvinner 

när vi lägger det där” (Elev F) och ”det är bra för då lär vi oss vad vi kan slänga utomhus” 
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(Elev G). Eleverna tyckte också att det var bra att de blev tillsagda att inte ta för mycket mat 

därför att ”mat kostar pengar vet jag” (Elev A) och ”jag brukar äta upp för jag gillar att maten 

här, men gör jag inte det så behöver jag inte kasta den” (Elev E). Många av eleverna ville lära 

sig mer om hållbar utveckling, om miljön och skogen och flera var med i olika organisationer 

som Mulle och Scouterna. 

 

De tillfrågade eleverna som gick i årskurs 3 hade precis besökt en närliggande sopstation och 

en förälder som arbetade där hade varit och informerat om stationen, dess funktioner och 

vilket avfall som var tillåtet och vilket som inte var det. I årskurs 3 hade pedagogerna och 

eleverna också jobbat mycket med sortering av olika slag och eleverna var uppmärksamma 

och väl pålästa inom området miljö och miljötänk. ”Man får inte slänga vassa saker i skogen 

får då kan djuren skada sig” (Elev G) vilket snabbt bekräftades av en annan elev ”nä för 

maskar och djur kan skada sig och plast ska inte vara i skogen” (Elev H). Alla de tillfrågade 

eleverna genomförde också någon slags sortering eller aktivitet i hemmet som hade med 

miljötänk att göra utan att det var en läxa eller hemuppgift. Det kunde vara allt från lätt 

sortering till att dela in allt och slänga i olika kartonger och släcka lampor och dra ut 

kontakter.  

 

Elevernas kunskaper var goda i både årskurs 2 och 3 och grunden för detta var att det fanns 

”bra lärare som kan saker” (Elev A) och ”Pedagog 1 kan så mycket om komposter” (Elev J). 

En av eleverna var väldigt medveten om miljön och berättade för oss att ”om vi inte tänker på 

miljön nu kan det vara för sent sen” och ”man måste våga säga till om någon tar för mycket 

eller slänger i fel” (Elev K). I både årskurs 2 och 3 hade pedagogerna dessutom talat om 

närodlade frukter och grönsaker och det var eleverna medvetna om. Vissa köpte det i affären, 

andra gjorde det inte, men de visste om att det fanns. En medvetenhet om att eleverna kan ha 

varit färgade och extra pålästa eftersom båda årskurserna precis avslutat tema arbeten som 

handlat om miljön, men vi var ändå positivt överraskade av deras kunskaper, medvetenhet och 

genuina intresse för att vilja förbättra och påverka sin situation. 
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5.5 Skolan och miljötänk 

 

När pedagogerna tillfrågades om hur det tycker att skolan de jobbar på tänker, agerar och 

driver miljöfrågor svarade pedagog 1 att skolan har en kompost och att ”man pratar med 

barnen om att man ska tänka innan man hämtar mer mat”. Det finns även en miljöstation som 

i kommunen som pedagogerna har pratat mycket med eleverna om. Pedagog 3 tycker att det 

inte är lika mycket samtal om miljö och miljötänk mellan pedagogerna och ledningen som 

innan skolan renoverades men att ”det är ju viktigt känner vi men nu är ju allting så bra 

eftersom det är en ny skola”. Även pedagog 2 gör liknande koppling, att det blivit bättre 

miljömässigt när skolan renoverades men att det kunde lyftas mer i arbetslaget överlag. Alla 

pedagogerna är dock nöjda över hur skolans nya miljöstation används, där kartonger, 

tidningar, plast, batterier och metall har olika containers Pedagog 3 tycker att skolan har 

försökt att uppmärksamma miljöfrågor på hela skolan genom kärlsortering, även i 

pedagogernas arbetsrum. Vidare berättar pedagogen att inga övriga planer finns för skolans 

miljödeltagande än den miljöstation och sortering samt att elevernas uppmärksammats om att 

tänka innan de hämtar mat. Det var mycket prat om grön flagg för ett par år sedan, när skolan 

stod klar efter renoveringen men det rann ut i sanden säger pedagog 1. 

 

5.6 Hur gör pedagogerna för att väcka elevernas intresse för hållbar utveckling 

 

Pedagogerna som intervjuades delade alla uppfattningen om att hållbar utveckling, miljö och 

individens engagemang som stöttepelare för en bättre framtid var nyckeln till att lyckas 

inspirera eleverna. Genom att arbeta med experiment, kompostering, filmer, egen gjorda 

planscher som visade bland annat vad kläder, mat och vatten kostade och hur stor åtgången 

var. Eleverna var indelade i grupper som visade på hur mycket exempelvis en dusch kostade, 

hur mycket vatten som gick åt samt hur människan kan spara in, dels genom att stänga av när 

det är dags att tvåla in sig och dels att inte duscha för länge. Pedagogerna uppmuntrade också 

till diskussion och samtalsgrupper där eleverna fick reflektera och komma fram till olika 

lösningar på problem. Via diskussioner och socialt samspel mellan eleverna inspireras fler att 

vara pålästa och kunniga då deras kamrater är det och utveckling sker både på ett individuellt 

och social plan. Pedagog 1 och 2 var noga med att påpeka att det inte fick vara allt för 

allvarsamt och att det var viktigt att eleverna fick börja åtgärda, intressera sig för och 

medvetet ta ansvar för närmiljön. Eleverna ska inte skrämmas till kunskap då detta kan leda 

till ett negativt intryck av miljön och deras påverkan på den, något som också stärktes av 
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pedagog 3 som menade på att filmer med hopp och positiv atmosfär var mera uppskattade av 

eleverna. Användningen av teknologi var ytterligare ett sätt att inspirerar barnen då det finns 

så mycket filmer, projekt och idéer att använda sig av. Redan i årskurs 1 var pedagogerna ute 

ofta med eleverna i skogen och pratade om sortering och avfall. Där används experiment som 

var anpassade för barnens åldersgrupp, bland annat en planka under vilken eleverna placerade 

olika föremål och fick delge sina kamrater och pedagoger vad de trodde skulle hända. 

Eleverna dokumenterade detta genom att måla skriva. Pedagogerna använde också 

matsituationer till att belysa olika områden inom hållbar utveckling. Dels den ekonomiska, 

där barnen fick se en film där maten bestod av pengar för att koppla att mat och matsvinn 

kostar pengar och dels berättade pedagogerna om närodlat och ekologiskt odlad mat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

6. ANALYS 

 

I följande avsnitt analyseras resultatet av undersökningen. Avsnitten är indelade i två 

underrubriker där frågeformuleringarna behandlas var för sig.    

 

6.1 Varför är det betydelsefullt att undervisa om hållbar utveckling i skolan? 

 

De intervjuade pedagogerna har alla tyckt likt när det gäller hållbar utvecklings betydelse för 

skolan. De påpekar alla att det är viktigt, inte bara för elevernas skull utan också för att 

eleverna i sin tur kan föra vidare den kunskap som finns i skolan till bland annat sina hem och 

människor i deras närmiljö. Det gäller att pedagogerna, skolan och politikerna inser vikten av 

utbildning inom hållbar utveckling, där lärandet ska se till att eleverna kan hantera olika 

situationer som världen kommer att ställa dem inför i framtiden. Eleverna måste vara 

medvetna om att de val och handlingar de gör idag påverkar fler än bara dem i framtiden 

(Björneloo, 2011). Även om det inte är meningen att pedagogerna ska skrämma eleverna är 

det av yttersta vikt att budskapet går fram, miljösituationen är inte bra. Björneloo (2011) 

menar också att det är pedagogens ansvar att producera ny kunskap. HUT är ett relativt stort 

och diffust område och som inte har funnits allt för länge i skolans dagordning, ej heller i den 

form och utsträckning som nu (a. a.). 

 

I resultatdelen har det kommit fram att pedagogerna framförallt tycker att det är viktigt för 

eleverna att förstå att situationen som den är just nu. Det är inte hållbart att slösa och tänka på 

imorgon utan varje individ måste börja ta sitt ansvar, och pedagogernas uppgift är att se till så 

att elevernas förstår att det ligger i deras intresse att sträva mot en bättre miljö då det handlar 

om deras framtid. Pedagogerna beskrev också att det gäller att inte skrämma eleverna, där 

polarisar smälter, ozonlagret blir allt tunnare. Däremot gäller det att uppmärksamma eleverna, 

göra dem medvetna och ansvarstagande, men inte på att sådant sätt att HUT och miljöfrågor 

blir allt för negativt.  

 

Lindberg & Lindholm skriver i Irmeli Palmbergs bok Miljöpedagogik – Teori och praktik i 

miljöundervisning (2003) att eleverna kan får en negativ inställning till HUT om problem de 

ställs inför är allt för stora. Det gäller att anpassa undervisningen till rätt årskull, så att 

relevant och intressant lärande sker i alla åldrar. Om situationen verkar alltför negativ kan 

eleverna känna sig hjälplösa och bli handlingsförlamade (Lindberg & Lindholm, 2003:). De 



30 
 

tillfrågade pedagogerna använde sig av just den tekniken när de planerade sin undervisning 

och det som skulle diskuteras kring de uppgifter som eleverna fick. Pedagogerna valde därför 

att bygga på det positiva samt lägga fokus på vad som kan göras istället för vad som inte kan 

göras. Det finns ingen mening med att fokusera på problem som inte går att göra någonting åt, 

utan istället angripa det som är möjligt, samt tänka på hur det är möjligt att agera för att vara 

så miljöetisk som möjligt.  

 

Pedagogerna menar också eleverna kan hjälpa andra i samhället att förstå innebörden av HUT 

genom att sprida sin kunskap vidare. Mellan år 2005-2014 är det ett årtionde av HUT i fokus 

med order från FN, där kunskap och lärande är de viktiga stöttepelarna. Genom kunskap blir 

utvecklingen större. I de intervjuerna som genomfördes blev det tydligt att mycket av fokuset 

hamnade på miljön och miljöfrågor och att de två andra aspekterna av begreppet hållbar 

utveckling, dels den ekonomiska och dels den sociala inte kom till uttryck i lika stor 

utsträckning i undervisningen. Enligt de intervjuade pedagogerna beror det på att kursmålen 

inte är tillräckligt tydliga med uppdraget kring HUT samt att skolledningen med rektorn i 

spetsen inte ger pedagogerna tillräckligt med stöd, riktlinjer och kompetensutveckling för att 

bedriva en god och rättvis utbildning. 

 

Genomgående lyfte pedagogerna att de inte stötte på begrepp HUT under sin utbildning, utan 

det är deras eget intresse som har gjort att de har kunskap om hållbar utveckling. Detta kan 

bero på att den form av HUT som finns i dagens skolor är ny och de pedagoger som har 

intervjuats har jobbat i skolans värld under ett antal år. Det är något som även det Björneloo 

(2011) stärker. Björneloo (2003) menar att HUT ständigt utvecklas och att nya råd och rön 

diskuteras fram, och därför är det svårt för såväl skolverket som skolan att hålla sig 

uppdaterad. Persson & Persson, (2011) beskiver det som pedagogerna lyfter angående deras 

eget intresse för HUT som viktigt. Författarna skriver att för att möjliggöra ett praktiskt 

miljöarbete i skolan krävs det att pedagogerna i tar egna initiativ och brinner för ämnet, i detta 

fall HUT (2011). Självklart måste pedagogerna brinna för ämnet för att kunna locka eleverna 

till ett roligt och lärorikt lärande, då intresse och passion ligger som grund för utbildning. 

 

Pedagogerna lyfte också att det är vikigt att göra eleverna till goda samhällsmedborgare som 

kan ta ansvar för sina handlingar och som utgår från att göra bra miljöval. Malmberg & 

Olsson (1995) belyser att det ska vara skolans strävan att elever utvecklas till ansvartagande 

samhällsmedborgare, något som också stärks av Lgr11 Skolan ska [...] elevers allsidiga 
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personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare (Lgr11). Eleverna är den framtida generationen som ska leva och ta hand om 

jorden, och det är viktigt att börja tidigt. Därför behöver eleverna ha god kunskapsgrund att 

stå på och mycket vetande om hur de ska leva och agera på bästa sätt för att hela tiden bygga 

för en HUT och god miljö. Här har skolan därför en viktig roll och de lyfte pedagogerna, det 

gäller att ge barnen en kunskap som gör att de kan göra bra val. Pedagogerna beskrev detta 

som en aspekt varför de ska jobba med HUT förutom att det står i läroplanen. Överlag tyckte 

pedagogerna att eleverna visade stort intresse och engagemang när de jobba med hållbar 

utveckling, och var medvetna och ansvarstagande individer.   

      

Hur gör pedagogen för att väcka barnens intresse för hållbar utveckling? 

 

Pedagogerna beskrev olika aktiviteter som användes för att väcka elevernas intresse för 

hållbar utveckling. Aktiviteter som användes innebar bland annat att kolla på film, besöka 

en miljöstation och reningsverk och göra praktiska aktiviteter som behandlar hållbar 

utveckling. Klasserna fick också besök från föräldrar som jobbade på miljöstationen som 

informerade om hur allting fungerade. Eleverna deltog även i tävlingar som har med HUT att 

göra och eleverna hade även gjort ett temaarbete som handlade om hållbar utveckling. 

Pedagogerna tog också med sig gamla föremål för att visa den materialiska utvecklingen som 

har skett under de senare åren, från de att pedagogerna var små till idag.  

  

Pedagogerna lyfte vikten av att barnen får testa på så många olika moment som möjligt för att 

hitta sitt eget sätt att tillskansa sig kunskap. Vissa föds teoretiker, andra praktiker, och skolans 

uppdrag är att erbjuda likvärdig, stimulerande och lärorik kunskap. I läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det att ”skolan ska stimulera varje elev att bilda 

sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Lgr11:10). Efter intervjuerna med 

eleverna var detta också något som kom fram. Eleverna var glada och tyckte att det var roligt 

att få delta i tävlingar och göra experiment, men det var också viktigt att skriva och läsa tyckte 

de. Alla eleverna som blev intervjuade var intresserade och tyckte att HUT var roligt att 

arbeta med och ville fortsätta att utveckla sina kunskaper inom ämnet, även om de inte var på 

det klara hur det skulle ske. De källsorterade och slängde avfall i olika kartonger såväl hemma 

som i skolan och det visar på att det pedagogerna och skolan har startat har fått rot hos 

eleverna och små frön har redan börjat gro. Det visar också att eleverna och föräldrarna har 
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kommit långt i sitt tänkande och ansvartagande när det gäller HUT och drar sitt strå till 

stacken. 

 

Sandell, Öhman & Östman, (2003) beskiver en utbildningsfilosofi som stämmer överrens med 

det pedagogerna berättade om hur de jobbade. Utbildningsfilosofin återfinns i den del som 

författarna kallar för en normerande miljöundervisning. I den normerande undervisningen är 

en central tanke är att eleverna ska utveckla sin handlingskompetens, att de kan utföra sina 

handlingar på ett miljöetisktsätt (Sandell, Öhman, Östman, 2003). Övergripande i 

undervisningen om HUT är att eleverna jobbar tematiskt under en bestämd period. I temat 

kommer eleverna behandla både lokal som global problem och de kommer att fokusera på 

nutiden problem samtidigt med strävan för att bevare framtiden. Eleverna har diskuterat 

resursfördelningen mellan olika länder samt diskuterat det ekologiska fotavtrycket. Eleverna 

har också fått jobbat en del i grupp där de tillsammans har fått söka information till sina 

temaarbeten, vilket gör att den sociala aspekten av HUT kommer in till viss del. Pedagogerna 

berättade även att de har genomfört en del aktiviteter utomhus för att eleverna ska få in mer 

upplevelser i verkligheten (2003).      

  

Pedagogerna menar att läroplanen var en vital del i deras arbete, men läroplanen säger vad 

barnen ska kunna inte hur pedagogen ska nå dit eller väcka elevernas intresse. I Lgr11 står det 

”eleverna har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling” 

(2011:14). Ansvaret ligger därför hos pedagogerna att genomföra aktiviteter som väcker 

tankar hos eleverna samt intresse och viljan att arbeta med hållbar utveckling. Björneloo 

(2011) anser att det är skolans och pedagogernas ansvar att skapa möjligheter som gör att 

eleverna lär sig. Hon anser att lärande och HUT ligger nära varandra. Därför har pedagogerna 

ett stort ansvar att se till så att elevernas intresse väcks och skapas. Pedagogerna berättade att 

de flesta av eleverna var väldigt intresserade och ville veta mer om hållbar utveckling, men att 

det alltid fanns de som inte var intresserade. 

 

Något som pedagogerna även har gjort för att väcka elevernas intresse är de hade tagit med 

äldre föremål, här fick eleverna diskutera och gissa vad de trodde föremålet hade använts till. 

Här förklarade pedagogerna att samtalen ledde till att de diskuterade vad man använde förr 

istället för plats. Björneloo (a. a.) lyfter detta som en aspekt, att inom HUT diskutera vilka 

föremål och verktyg som användes. I diskussionerna som uppstod hos eleverna belyste 

pedagogerna att man inte behöver köpa så mycket nya saker. Samt att det är bra om man 
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skänker bort eller ger bort kläder eller saker som andra kan ha nytta av vilket också är ett 

lärande. 
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7. DISKUSSION 

 

7.1 Inledning 

 

I diskussionen kommer fokus att ligga på de viktiga frågor vi valt att lyfta som våra 

frågeställningar samt de resultat från de intervjuer som gjorts med såväl pedagoger som 

elever. I resultatdelen görs inga jämförelser utan vi väljer att lyfta möjligheter och hinder för 

att möjliggöra HUT i skolan. Upplägget gör också så att inga generella slutsatser kan dras från 

de intervjuer som har genomförts med pedagoger eller elever men svaren ger viss klarhet till 

hur HUT bedrivs eller hur den skulle kunna bedrivas. 

 

7.2 Begreppet hållbar utveckling 

 

Att arbeta mot en HUT är viktigt. Det märks inte minst på att det har blivit en demokratisk 

fråga och diskuteras flitigt i såväl media som hemma hos folk i stugorna. Arbete mot en HUT 

handlar om ett individuellt deltagande och att aktivt ta ställning i samhället. Alla måste bidra 

för att en förändring kan ske. Agenda 21 är ytterligare ett faktum på att alla människor har ett 

ansvar för vad som sker med och på jorden. Sedan konferensen i Stockholm 1972 då 

människan började se ett samband mellan hur våra aktiviteter påverkar miljön har 

förutsättningarna ändrats. Vi kan idag se problemet, och är medvetna om vad som behöver 

göras. I och med införandet av Agenda 21 har fler lagar och protokoll skrivits, det finns mer 

att rätta sig efter och hjälporganisationer ger enorma summor varje år i bidrag för att främja 

arbetet mot en hållbar utveckling. Sandell, Öhman & Östman (2003) skriver att begreppet 

HUT är förknippat med såväl en ekologisk och ekonomisk aspekt som en social. De 

intervjuade pedagogerna säger i sina intervjuer att de främst förknippar begreppet HUT med 

miljöfrågor och att skolan även jobbar ur ett miljöperspektiv även om de sociala och 

ekonomiska aspekterna påverkar. 

 

Sandell, Öhman & Östman (a. a.) skriver att begreppet HUT är otydligt och svårt att precisera, 

vilket också märktes att såväl elever som pedagoger tyckte. I intervjuerna framgick också att 

det är svårare att inkludera HUT i undervisningen och att pedagogerna önskade att de fick mer 

kompetensutbildning kring ämnet. Ingen av de tillfråga eleverna kände till begreppet hållbar 

utveckling, men lyckades genom förklaringar från oss koppla det till miljö och miljötema. 
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Under instuderingen av skolans styrdokument, dels för att se hur de är formulerade, men 

också för att kunna utforma frågor och fakta till teoridelen upptäckte vi att begreppet HUT 

inte har formulerats i sin helhet. De tre aspekterna, ekologisk, ekonomisk och social finns inte 

angivna, vilket i sin tur kan leda till att pedagogerna enbart fokuserar på miljöfrågor i sin 

undervisning. Detta kan göra att eleverna missar viktiga delar av undervisningen samt att de 

inte får full förståelse för vad HUT är och vad som måste göras för att världen ska kunna 

förbättras. De får mestadels undervisning om miljön, och saknar därför viktiga delar för att 

kunna skapa sig en uppfattning och göra aktiva val som i samhället. Ny forskning från 

Environment and School Initiatives (2011)  påpekar att det är viktigare att utveckla vissa 

kompetenser i lärandet av HUT än att lära ut en större kunskapsmassa. De kompetenser som 

lyfts fram extra är kritiskt tänkande, livslångt lärande, medborgerlig bildning, etiskt 

ställningstagande och ett aktivt framtidstänkande (http://www.ensi.org). 

 

7.3 Pedagogernas utbildning 

 

Ingen av de tillfrågade pedagogerna ansåg att de hade fått tillräcklig eller någon utbildning 

alls om hållbar utveckling. Det spelade ingen roll att pedagogerna hade utbildat sig vid olika 

tillfällen eller i olika delar av Sverige. I en studie som Skolverket genomförde år 2001 

konstaterades det att majoriteten av pedagogerna som skulle undervisa i miljöfrågor i skolan 

saknade utbildning för detta (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Detta framkommer även i 

Regeringens rapport SOU 2004 (2004). Där står det att pedagoger ofta känner sig osäkra på 

hur de ska bedriva den undervisning för HUT som krävs för att eleverna ska kunna fatta egna 

beslut och ta ansvar för sina handlingar. 

 

Pedagogerna eftersträvar också mer utbildning i ämnet hållbar utveckling. Under den egna 

utbildning har vi haft en kurs, AUO 4 som behandlat begreppet hållbar utveckling, men i 

övrigt har det varit lite information. Det ligger hos politikerna och skolledningarna att utbilda 

pedagogerna så att dessa i sin tur kan utbilda eleverna. Barbro Gustavsson, pedagog på 

Linnéuniversitetet skriver i sin licentiatavhandling (2007) att lärarutbildningarna har ansvaret 

för att de blivande pedagogerna får de rätta kunskaperna och den kompetens som behövs för 

att kunna undervisa om HUT i skolan. Arbetet mot en HUT är något som människan måste 

arbeta med kontinuerligt och såväl elever som pedagoger, skolledningar och politiker bör få 

förståelse för att det är något som ingår i hela livsprocessen och därför är oerhört viktigt. 

http://www.ensi.org/
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Praktiska inslag i vardagen kan bidra till en ökad förståelse hos både elever och pedagoger. 

Här kan båda parter få se sin egen påverkan på miljön genom enkla experiment som till 

exempel det ekologiska fotavtrycket. 

 

7.4 Skolan och rektorns ansvar 

 

I den gamla läroplanen, Lpf94 står det att skolan och rektorn han ansvaret för att pedagoger 

ska ges möjlighet till den kompetensutveckling som pedagogen finner nödvändig för att 

kunna bedriva sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt (Skolverket, 1994). Ingen av 

våra tillfrågade pedagoger vid intervjuerna känner att de har fått tillräcklig, om ens någon 

kompetensutveckling när det kommer till hållbar utveckling. De hävdar alla att det är tack 

vara eget intresse som de har så pass mycket kunskap. Även om den kvalitativa studien inte 

fokuserar på pedagogernas kompetensutveckling känner vi ändå att det är viktigt att lyfta för 

skolans, rektorns och pedagogens ansvar avspeglar sig på de resultat som eleverna 

åstadkommer. Det är hela verksamhetens ansvar och saknar pedagogerna rätt kompetens är 

det rektorns uppgift att se till att sådan ges. 

 

I SOU:s rapport från 2004 (Regeringen, 2004) står det att pedagoger ofta önskar att de fick 

mer utbildning än vad som ges samt att de vill ha tydligare regler och riktlinjer för hur arbetet 

i skolan ska bedrivas. I och med införandet av nya läroplanen har det blivit än mer begränsat 

med tid till att exempelvis läsa in sig på olika ämnen eller att fördjupa sina kunskaper menar 

en av de intervjuade pedagogerna. Dokumentationen tar alldeles för mycket tid för att viktiga 

ämnen som HUT ska få tillräckligt med utrymme. Det är skolans ansvar att ha tydliga 

riktlinjer och stödja pedagogerna i sin strävan att införskaffa sig ny kunskap som kan utbilda 

eleverna. 

 

Yulia Stukalina (2010) uttrycker att stödet från skolledningen har väldigt stor betydelse för 

hur undervisningen kring HUT fungerar. Vidare skriver hon att om inte pedagogen blir 

motiverad och får inspiration av skolledningen, eller saknar de rätta kunskaperna blir det svårt 

för pedagogen i sin tur att motivera och förklara för eleverna varför HUT är så viktigt. Vad 

Stukalina skriver är värt att uppmärksamma. Om pedagogen inte skolledningens stöd och 

uppbackning blir läroprocessen lidande vilket i sin tur drabbar eleverna som inte får den rätta 

kunskapen. När det kommer till att uppdatera pedagogernas kunskaper kring HUT säger alla 
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våra intervjuade pedagoger att den enda uppdatering de får kommer ifrån TV eller tidningar. 

Media idag har ett stort inflytande och det är någonting som pedagogerna är medvetna om kan 

hjälpa dem i sin undervisning men det är också ett hinder eftersom rapporteringen mest 

kretsar kring miljön och inte den ekologiska eller sociala aspekten inom HUT som är lika 

viktig för alla människor att ta del av. Media är inte heller opartisk vilket kan leda till starka 

och oftast alltför personliga åsikter om pedagogerna låter det lysa igenom i sin undervisning. 

Det kan på sikt påverka elevernas sätt att tänka och agera i samhället som strävar mot en HUT 

i framtiden. Utbildningen av pedagoger och utbildning för redan arbetande pedagoger behöver 

uppdateras och ske både dels genom en förbättring av de nuvarande lärarutbildningarna och 

dels att skolorna och rektorerna tar ett större ansvar för kompetensutbildningar och att de 

lyssnar på pedagogernas önskemål. 

 

7.5 Att arbeta med hållbar utveckling 

 

Några av de tillfrågade pedagogerna nämnde även föräldrarnas attityd och relationer till 

begreppet hållbar utveckling. Har en förälder en positiv och engagerad vardag när det gäller 

miljötänk är det större chans att eleverna också har det. Sandell, Öhman & Östman (2003) 

menar att det finns ett samband mellan den undervisning som eleverna får i skolan samt 

föräldrarnas attityd. Om forskningen är korrekt kan det som FN hoppats på sedan den första 

miljökonferensen vara på god väg att bli sanning. Att de unga lär sig och smittar av sig på de 

gamla så att ett gemensamt ansvar samt att en stabil och god grund läggs. Genom att eleverna 

får tillgång till nya forskningsrön och mediala rapporteringar kan ett samlärande mellan barn 

och vuxna ske. Vad som är viktigt att tänka på är att pedagogerna måste undervisa eleverna i 

alla tre aspekter och inte bara fokusera på miljön. Dels den ekonomiska aspekten där avfall 

och sortering kostar pengar, och det sociala, där allas bidrag och ansvar står i centrum är lika 

viktiga för att människan ska kunna sträva mot en bättre, ljusare och renare framtid. 

 

Sandell, Öhman & Östman (a. a.) menar också att människor överlag är mer avståndstagande 

och negativt inställda till att engagera sig i miljöfrågor om problemen handlar om deras egna 

livsstil. Alla våra tillfrågade pedagoger upplevde att miljön och HUT var betydelsefullt för 

dem, inte bara i skolan utan även privat. Så var det också med de tillfrågade eleverna som 

ville lära sig mer om och testa på fler experiment för att fortsätta utvecklas inom området. 

Genom att möjliggöra miljöundervisning lockas barnen att aktivt delta och bilda sig 



38 
 

uppfattningar om hur de kan bidra till en renare jord. Det bästa sättet att få människor 

medvetna om i ämnet är att undervisa om det (Jonsson, 2011: Linneuniversitetet). Alla de 

intervjuade pedagogerna lyfte också fram experiment och tävlingar som en faktor att försöka 

locka eleverna till lärande. Genom att arbeta aktivt, känna, se och lukta kan flera av elevernas 

sinnen stimuleras vilket kan göra att lärandet och intresset ökar. Vissa elever är teoretiker och 

lär sig via böcker, andra är praktiker och behöver arbeta med sina händer och sinnen, och 

pedagogernas uppdrag är att stimulera och erbjuda eleverna båda delarna. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till pedagogerna 

Frågor om HUT till pedagogerna. 

Vi utgår från våra frågeställningar, Varför är det betydelsefullt att undervisa om HUT i 

skolan? Samt hur gör vi för att väcka barnens intresse? 

1.      Vad har du för utbildning? 

2.      Hur länge har du arbetat som lärare? 

3.      Vilken årskurs undervisar du i? 

4.      Vilka ämnen undervisar du i? 

5.      Anser du att skolan arbetar med att bearbeta och diskutera olika 

miljöfrågor? 

6.      Anser du skolan har något ansvar för hållbar utveckling? 

7.      Hur ser du på hållbar utveckling? Ge exempel? 

8.      Känner du att din grundutbildning har gett dig kunskap om skolans 

miljöundervisning? Om ja, vilka moment? 

9.      Ge exempel på moment i din undervisning som är inom sfären hållbar 

utveckling? 

10.  Om ja, hur? Vilka moment använder du? Praktiska övningar? 

11.  Försöker du integrera hållbar utveckling i olika ämnen? 

12.  Vilka möjligheter krävs för att få in hållbar utveckling i undervisningen? 

13.  Jobbar ni utifrån någon miljöteori på skolan? (Har ni någon miljöteori som 

hela skolan jobbar efter?) 

14.  Hur håller du dig uppdaterad inom området hållbar utveckling? 

15.  Om Ja, ge exempel 

16.  Vilken kunskap tror du krävs för att barnen ska kunna göra bra val utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv? 

17.  Anser du att skolan har resurser som gör att ni pedagoger kan ta del av den 

senaste utbildning inom hållbar utveckling? 

18.  Hur mycket plats får hållbar utveckling i undervisningen? Är det tillräckligt 

tycker du? 

19.  Hållbar utveckling består av tre delar miljö, socialt och ekonomiskt hållbar. 

Hur är fördelningen på din skola? 

20.  Är du engagerad i miljöfrågor privat? Om ja, på vilket sätt 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till eleverna 

 

Frågor om HUT till eleverna. 

Vi utgår från våra frågeställningar, Varför är det betydelsefullt att undervisa om hållbar 

utveckling i skolan? Samt hur gör vi för att väcka barnens intresse? 

 

1.      Vet ni vad källsortering är? 

2.      Varför tror ni man ska källsortera? 

3.      Har ni hört begreppet hållbar utveckling? 

4.      Om Ja, vad vet ni om hållbar utveckling? 

5.      Brukar era lärare prata om hållbar utveckling? 

6.      I vilka ämnen pratar ni om hållbar utveckling? 

7.      Tror ni att era kunskaper om hållbar utveckling har betydelse för hur ni påverka 

miljön? 

8.      Tycker ni att din skola är miljömedveten? (Ge exempel) 

9.      Finns det möjlighet för er elever att källsortera? 

10.  Skulle ni vilja få mer kunskap om hållbar utveckling i skolan? 

11.  Om Ja, På vilket sätt skulle ni vilja få mer kunskap? Genom praktiska övningar, 

teoretisk undervisning eller en blandning av dem? 

12.  Tycker ni att era handlingar är miljömedvetna? 

13.  Om Ja, varför är dem det? 

14.  Vet ni någon organisation som jobbar med miljöfrågor? 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

 

Hej vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Linneuniversitetet i Växjö. För 

tillfället skriver vi på vårt examensarbete som handlar om hur skolan undervisar om hållbar 

utveckling. För att få en bättre bild av hur skolan bedriver sin undervisning om HUT har vi 

tänkt använda oss av barnintervjuer. 

 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller vilket innebär att varken elevens 

eller skolans namn kommer att framgå i vårt arbete. Eleverna kommer att förbli anonyma 

under hela vårt arbete. 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt 

ovan behöver vi Ditt/Ert samtycke. 

Om Du/Ni har några frågor kontakta oss gärna på tel. Jon 0705307811 Andreas 0727314130 

Hälsningar Jon och Andreas 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Samtycke för                   _________________________________________________ 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

JA (   )        NEJ  (   )     

Datum: 

_______________________________                      _____________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning                                 Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 4 – Till pedagogerna 

 

Hej vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Linneuniversitetet i Växjö. För 

tillfället skriver vi på vår examensuppsats som handlar om HUT och varför det är 

betydelsefullt att undervisa om det. Vi har valt att lägga fokus på de tidiga årskurserna i 

grundskolan.   

 

I vårt arbete har vi tänkt göra en undersökning dels vad barnen vet och kan om hållbar 

utveckling. Även hur ni lärare använder begreppet i er undervisning. Därför skulle vi vilja 

intervju dig. Intervjun kommer ta omkring 20 minuter och vi skulle vilja spela in den så vi 

inte missar några vikiga detaljer. Ni kommer förbi anonyma i vår uppsats. Vi vill även 

informera er om att ni har rätt att när som helst under intervjun avbryta. 

 

Vi kommer att bifoga vår intervjuguide, så att ni i lugn och ro kan kolla igenom frågorna 

innan så att ni kan känner er väl förberedda när vi kommer. Vi skulle även behöva din hjälp 

med att dela ut några samtyckesblanketter till elevernas föräldrar för att vi skall kunna få 

tillstånd att prata med 6-8 elever. Denna blankett kommer vi också att bifogas. Detta gäller i 

första hand dig som undervisar klasserna 2 och 3. Vår tanke är att intervjua fyra elever i varje 

årskurs. 

 

Vi kan komma vilka dag som helst när det passar er. Men eftersom vårt arbete behöver 

underlaget från intervjuerna hoppas vi att kan komma redan nästa vecka, och som allra senast 

innan vecka 49 är slut. Är det några oklarheter så är det bara att kontakta oss på mail eller via 

telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jon Eriksson & Andreas Bergqvist 

0705307811 & 0727314130 

Joon.eriksson@gmail.com & abergqvist@live.se   

 


