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ABSTRAKT 
Studiens syfte är att belysa lärares och elevers uppfattning om hållbar utveckling i hem-
och konsumentkunskapsundervisningen. Följande frågor försöker studien ge svar på; 
Vad innebär hållbar utveckling för lärarna respektive eleverna? Hur tänker lärarna om 
sin undervisning i hållbar utveckling? Hur upplever eleverna undervisningen i hållbar 
utveckling?  
Tre hem- och konsumentkunskapslärare och tio elever intervjuas i denna studie. Både 
enskilda- och gruppintervjuer genomfördes. Lärarintervjuerna genomfördes enskilt 
medan elevintervjuerna utfördes i grupp. Frågorna var öppna och ostrukturerade. 

I bakgrunden anges den vanligaste definitionen av begreppet hållbar utveckling. Därefter 
presenteras framväxten av hållbar utveckling i undervisningen. Slutligen presenteras sju 
tidigare studier inom området. 
Resultatet visar att lärarna och eleverna menar att hållbar utveckling är en utveckling 
som ständigt pågår. De berättar att vi måste ta ett framtidsansvar.  Lärarna och eleverna 
berättar att det är genom handlingar de arbetar mot en hållbar utveckling. Handlingar de 
nämner är källsortering, sopsortering, hushållning, handla begagnat samt äta mer 
miljövänligt. Två av lärarna säger att hållbar utveckling genomsyrar deras undervisning. 
Den tredje av lärarna berättar att hållbar utveckling finns närvarande emellanåt. En del 
av eleverna berättar att de arbetar med hållbar utveckling varje lektion. Några få elever 
säger att de aldrig arbetar med hållbar utveckling. Lärarna säger att framför allt tiden, 
men även ekonomi, kunskap och ensamhet begränsar deras undervisning mot en hållbar 
utveckling. Lärare och flertalet elever är intresserade av hållbar utveckling.  
Nyckelord: Hållbar utveckling, klimat, resurser, sopsortering, hem- och 
konsumentkunskap, hem- och konsumentkunskapslärare.   
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1 INTRODUKTION 
Vi lever i en tid där människan står inför stora utmaningar såsom krig, svält, 
fattigdom, ekonomiska orättvisor, miljöhot och klimatförändringar. Listan kan göras 
lång över de problem som världens länder kämpar mot. Vi som världsmedborgare 
står vid ett vägskäl. Antingen fortsätter vi som vanligt eller så väljer vi att arbeta för 
en hållbar utveckling.  
Just nu, 2013, som detta arbete skrivs råder den värsta torkan på 60 år i länderna 
Kenya, Somalia och Etiopien. Över 10 miljoner människor är i akut behov av vatten 
och mat. Utan hjälp kommer en svältkatastrof att inträffa (Sida, 2013). Fler och fler 
katastrofer sker som en följd av de rådande klimatförändringarna och detta är något 
som vi världsmedborgare måste sätta stopp för. Vi måste tillsammans arbeta mot en 
hållbar utveckling.      
Det var för 20 år sedan som ett av vår tids mest avgörande begrepp, hållbar 
utveckling, myntades av FN. Hållbar utveckling är ett begrepp som blivit allt 
vanligare. Vi hör och ser det dagligen, oftast i anknytning till klimatförändringar 
eller miljöhot, men även i samband med sociala frågor, ekonomi och utbildning. 
Arbetet mot hållbar utveckling spelar en allt större och en mer betydelsefull roll i 
vårt samhälle. Det råder en enighet om att hållbar utveckling måste vara målet för en 
fortsatt samhällsutveckling. I deklarationer, riktlinjer, lagar, styrdokument och 
kursplaner står det uttryckt att skolan och dess personal ska arbeta för en hållbar 
utveckling i undervisningen. Hur ser det ut i verkligheten?   

Under mina sista VFU-perioder på två olika skolor gjorde jag min praktiktid i ämnet 
hem- och konsumentkunskap. Jag var på varje skola i cirka 5 veckor. Under dessa 
veckor nämndes inte begreppet hållbar utveckling. Däremot pratade elever och lärare 
om resurshushållning i form av källsortering och om att spara på energi när de 
arbetade i köken. Detta var något som förvånade mig då jag trodde att hållbar 
utveckling var ett aktuellt ämne som man arbetade med dagligen.  

Inom ämnet hem-och konsumentkunskap finns inte många studier gjorda i Sverige 
och därför hoppas jag att min studie kan bli ett ytterligare bidrag inom området. Som 
blivande hem- och konsumentkunskapslärare vill jag belysa hur lärare tänker om sin 
undervisning och hur eleverna upplever undervisningen i hållbar utveckling i ämnet 
hem- och konsumentkunskap samt vad hållbar utveckling innebär för dem.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden förklaras hur begreppet hållbar utveckling växt fram samt den 
vanligaste definitionen av begreppet. Därefter redogörs för det internationella arbetes 
resultat för hållbar utveckling i skolan. Slutligen presenteras tidigare studier om 
hållbar utveckling, både svenska och internationella studier. 

2.1 Begreppet hållbar utveckling växer fram 
Under hela 1990-talet och framåt har begreppet hållbar utveckling blivit allt 
vanligare och dykt upp i allt fler sammanhang. Det var under 1970- och 1980- talen 
miljöproblem uppmärksammades och blev allt mer tydliga runt om i världen. I 
samband med detta börjar begreppet hållbar utveckling växa fram. Inledningsvis 
fanns det ingen gemensam definition av begreppet. Politiker och makthavare tolkade 
begreppet olika. Från början innefattade orden endast ekologisk hållbarhet men i 
samband med FN-kommissionens rapport från 1987 inkluderades även social och 
ekonomisk utveckling (Björneloo, 2007). 

Enligt Björneloo (2007) är den vanligaste definitionen av begreppet hållbar 
utveckling den som kommer från rapporten Our Common Future, även kallad 
Brundtlandrapporten (Björneloo, 2007). I rapporten definieras begreppet på följande 
vis:  

 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov (Hägerhäll. 1988. s.57) 

 

2.2 Hållbar utveckling i skolan, ett resultat av internationellt 
arbete.  

Under de senaste 30 åren har begreppet hållbar utveckling etablerat sig 
internationellt tack vare flera större officiella konferenser (Björneloo, 2007).  

Konferensen i Tbilisi 1977 i Georgien var den första internationella konferensen om 
miljöundervisning. Resultatet av konferensen blev Tbilisidokumentet som fått ett 
stort genomslag i Lgr 80, samt i olika läroplanstexter (Björneloo, 2007).  
Tbilisidokumentet låg till grund för de förslag om utbildning som presenterades i 
Agenda 21 (Agenda 21, 1993).   

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 i Rio de Janeiro antog man en 
handlingsplan; Agenda 21. I den angavs mål och riktlinjer för hur hållbar utveckling 
ska uppnås. Handlingsplanen var långsiktig och sträckte sig ända in i det 21:a 
århundradet. Riktlinjerna i Agenda 21 är inte juridiskt bindande men är ändå både 
starkt politiskt och moraliskt förpliktigande bland de länder som har valt att ställa sig 
bakom konventionen (Agenda 21, 1993). 

Kapitel 36 i Agenda 21 ägnas åt utbildningsfrågor. Utbildningens betydelse för att 
främja en hållbar utveckling betonas. I Agenda 21 anses utbildning avgörande för att 
människans förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem ska förbättras. Vidare 
uttrycks att utbildning är nödvändig för att människan ska bli miljömedveten. Genom 
utbildning kan människan uppnå etik, värderingar, färdigheter och attityder samt 
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beteenden som bidrar till att människan kan fatta avgörande beslut som främjar en 
hållbar utveckling (Agenda 21, 1993). Alla länder som skrivit under Agenda 21, 
däribland Sverige, ska arbeta efter deklarationen för att uppnå de angivna målen 
(Agenda 21, 1993).  

FN:s Millenniedeklaration (2002) antogs vid millennietoppmötet i New York år 
2000 och är ett uttryck för 191 nationers oro och engagemang för världens framtid. I 
deklarationen uttrycks att grundläggande värderingar som jämlikhet, solidaritet, 
tolerans, respekt för naturen och delat ansvar är områden som är särskilt viktiga att 
arbeta med under det tjugoförsta århundradet (FN, 2002).  
Det var vid United Nations Economic Commission for Europé, UNECE mötet i 
Vilnius som utbildnings- och miljöministrar enades om en strategi för utbildning 
inom området hållbar utveckling. Riktlinjerna strategin vänjer sig till Europas 
regeringar som i sin tur fick i uppgift att implicera riktlinjerna i skolan. I riktlinjerna 
som kom fram vid mötet uttryckts att all utbildning skall präglas av perspektivet 
hållbar utveckling då detta är nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling. Arbetet 
med hållbar utveckling ska vara långsiktigt. Vidare uttrycks att utan kunskap och 
engagemang kan inte arbetet för en hållbar utveckling fortsätta (UNECE, 2005)  

2.3 Tidigare studier om hållbar utveckling  
Följande sju studier behandlar behandlar hållbar utveckling i undervisningen. Fem av 
studierna är nationella och två är internationell. Studierna är från 2002, 2004, 2005, 
2007, 2009 respektive 2011. 

Skolverkets (2002) kartläggning över situationen i svensk skola behandlar 
miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling. Undersökningen bygger på 
intervjuer och enkäter med lärare och skolledare. Nio kommuner valdes slumpvis ut. 
Totalt fick Skolverket in 568 användbara svar, bland enkäterna. Det vill säga en 
svarsfrekvens på 52 procent (2002). Resultatet från intervjuerna visar att bland 
många lärare finns en relativ god medvetenhet om miljöfrågors värde och 
utbildningens betydelse för att skapa ett miljöanpassat och hållbart samhälle (2002). 
72 procent av lärarna som deltog i enkätundersökningen anger att de i någon form 
behandlar miljö i undervisning. Bland de praktiskt estetiska lärarna är det 41 procent 
som anger att de behandlar miljö i undervisningen (Skolverket, 2002).  

I kartläggningen konstaterar dock Skolverket (2002) att bara 39 procent av lärarna 
uppger att de följer styrdokumenten, där det framhålls att miljö är ett perspektiv som 
skall genomsyra all undervisning. Åtskilliga lärare uttrycker i stället att de tar upp 
miljöperspektivet i samlad form, exempelvis under temaveckor eller i ett specifikt 
undervisningsmoment. 19 procent av lärarna i undersökningen svarar att de inte 
hinner med miljöperspektivet på grund av tidsbrist (Skolverket, 2002).   

Björneloo (2007) intervjuade 20 lärare om undervisning mot en hållbar utveckling. 
Fem områden identifierades om hur lärare arbetar med hållbar utveckling i 
undervisningen (Björneloo, 2007) 
Helheter och sammanhang är det första området. Lärarna anser att innehållet i 
undervisningen skall hämtas från verkligheten för att eleverna behöver utveckla en 
förståelse om att allt i världen hänger ihop. Några lärare berättar att de lägger 
undervisningen utanför klassrummet, till exempel i skogen eller i en forntidsby, för 
att eleverna ska förstå att allt hänger samman (Björneloo, 2007).      
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Det andra området Björneloo (2007) fann var Delaktighet och ansvar. Lärarna 
uttrycker att de vill att eleverna ska vilja, våga och ha kunskap om hur de aktivt kan 
delta i samhället. De vill att eleverna ska göra medvetna val och att de ska förstå hur 
deras egna handlingar påverkar miljön. De ska även förstå att de kan delta aktivt i 
samhällsutvecklingen (Björneloo, 2007).         
Inlevelse och förståelse var det tredje området. Lärarna i studien uttrycker att 
eleverna ska identifiera sig med andra och ha förståelse för andra människor och 
deras livssituation. Lärarna för även fram vikten av att eleverna skall kunna föra 
etiska resonemang och förstå att egna handlingar och ställningstagande får olika 
konsekvenser (Björneloo, 2007).  

Det fjärde området Björneloo identifierade var Självkänsla och 
kommunikationsförmåga. Lärarna menar att eleverna måste ha god självkänsla för att 
de ska lära och utvecklas. Eleverna skall känna säkerhet så att de kan kommunicera 
(Björneloo, 2007).  

Förmåga att lära var det femte området. Där menar lärarna att eleverna skall kunna 
använda olika metoder och redskap för att eleverna skall känna tillit till sina 
möjligheter att lära sig och utvecklas (Björneloo, 2007). 
I Myndigheten för skolutvecklings (2004) studie beskriver lärare om hur de arbetar 
med hållbar utveckling i praktiken. Totalt deltog 40 lärare från nio olika skolor runt 
om i Sverige. Även i denna studie är det flera lärare som väljer att lägga sin 
undervisning med hållbar utveckling i verkligheten. Ett arbetslag med lärare valde att 
lägga flera studiebesök i närområdet. Syftet med det var att eleverna, genom egna 
upplevelser, skulle skapa kunskap och förståelse (Myndigheten för skolutveckling, 
2004).   

På uppdrag från Skolverket analyserade Cullbrand och Pettersson (2005) den 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 för ämnet hem- och 
konsumentkunskap. Analysen avsåg att undersöka i vilken mån undervisningen 
bidrar till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanen (2005). I utvärderingen 
tittade man på vad resurshushållning innebar för hem- och konsumentkunskapslärare. 
Totalt medverkade 56 lärare i den nationella utvärderingen. Lärarna fick i uppdrag 
att nämna fem ord eller uttryck som anger vad resurshushållning innebär i deras 
undervisning. Över hälften av lärarna menade att resurshushållning är de aktiviteter 
som pågår i undervisningen. Direkt agerande, som hanteringen av olika materiella 
resurser, är handlingar som praktiseras på ett tydligt sätt i klassrummet. I 
undervisningen använder lärarna livsmedel som är miljöanpassade och de hushåller 
med energi, vatten och el. Dessutom så återvinner, sopsorterar och källsorterar de 
(Cullbrand & Pettersson, 2005). 
En tredjedel av lärarna i studien (Cullbrand & Pettersson 2005) anser att 
resurshushållning i deras undervisning innebär att de försöker skapa en medveten 
inställning till användningen av resurser. Lärarna vill att eleverna ska kunna göra 
medvetna val och inse att de val de gör påverkar både lokalt och globalt (Cullbrand 
& Pettersson, 2005).    
Eleverna i den nationella utvärderingen som Cullbrand & Pettersson (2005) 
analyserade fick i uppgift att svara på i vilken grad de agerar aktivt med tanke på 
miljö och resursanvändning i hem- och konsumentkunskapen. Mellan en tredjedel till 
två tredjedelar av eleverna anser att de i hög eller mycket hög gard agerar aktivt med 
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tanke på miljön och resursanvändningen. Över 60 procent av eleverna källsorterar, 
komposterar samt hushåller med rengöringsmedel. Nästan hälften av eleverna väljer 
energisnåla matlagningsmetoder, väljer närodlade livsmedel samt väljer frukt och 
grönsaker efter säsong. Totalt svarade 1295 elever på enkäten (Cullbrand & 
Pettersson, 2005).  
Även i ICCS (2009) studie som avsåg att mäta elevers kunskaper, attityder och 
värderingar såväl som samtida och framtida engagemang i samhälle, demokrati och 
medborgarskap kan man se att ungdomar är intresserade av miljöfrågor. Studien 
genomfördes på 14-åringar i 38 länder runt om i världen. Alla elever besvarade 
samma kunskapsprov och enkäter. Studien visade att svenska elever i ett 
internationellt perspektiv inte är särskilt intresserade av varken samhällsfrågor eller 
politiska frågor. Det som intresserar de svenska eleverna är miljöfrågor. 55 procent 
säger sig vara ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor (ICCS, 2009).  
I Littledykes (2004) intervjustudie med elever från grundskolan kan man även där se 
ett intresse för miljöfrågor. Littledykes (2004) intervjuade elever från sju olika 
klasser. Eleverna delades in i grupper om tre eller fyra i varje grupp. Studiens syfte 
var att undersöka elevernas förståelse och synpunkter kring frågor som rör miljö 
samt vetenskap. I studien visade en majoritet av eleverna stort intresse för 
miljöfrågor. Många kände samtidigt en oro för miljön. Littledykes (2004) kunde 
även se att eleverna är mest engagerade i frågor som för sopor och djur. Enligt 
Littledykes (2004) beror detta på att det är dessa områden som eleverna redan i tidig 
ålder kommer i kontakt med (Littledykes, 2004).  

I Torbjörnssons (2011) avhandling var syfte att genomföra en empirisk kartläggning 
av ungdomars attityder om några aspekter av hållbar utveckling. I studien 
medverkade elever på gymnasiet. Fyra olika attitydområden undersöktes, Bevara 
naturen, Utnyttja naturens resurser, Solidaritet och Jämlikhet.   Studien visar att 42 
procent av eleverna är positiva till att bevara naturen och negativa till att utnyttja den 
(Torbjörnsson, 2011 ). 

I Skolverkets (2004) processtudie skulle eleverna välja livsmedel, planera och laga 
en måltid. 102 elever deltog i studien. Resultatet visade att ungefär hälften av 
eleverna hade ett intresse och en förståelse för resursanvändningen. Eleverna i 
studien valde närodlade produkter, ekologisk mjölk, kravmärkt kött samt 
källsorterade och komposterade (Cullbrand & Pettersson 2005). 
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3 SYFTE 

Studiens syfte är att belysa hem- och konsumentkunskapslärares och elevers 
uppfattning om hållbar utveckling i hem-och konsumentkunskapsundervisningen.  

Frågeställningarna är: 

• Vad innebär hållbar utveckling för lärarna respektive eleverna?  
• Hur tänker lärarna om sin undervisning i hållbar utveckling? 
• Hur upplever eleverna undervisningen i hållbar utveckling? 
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4 METOD 
I metodkapitlet beskrivs vilket undersökningsinstrument som använts i denna studie, 
hur undersökningsgruppen sett ut, hur genomförandet skett, hur bearbetningen av det 
empiriska underlaget gått till samt vilka etiska överväganden som har gjorts. 
 

4.1 Undersökningsinstrument 
I denna studie har intervjuer används som undersökningsinstrument. Fem kvalitativa 
intervjuer utfördes. Kvalitativ forskning syftar till att beskriva ett fenomen så 
grundligt som möjligt (Kjaer & Jensen, 1995). 
Studien vill visa hur lärare och elever tänker, handlar och resonerar. Kvalitativa 
enskilda intervjuer lämpar sig bäst för detta. (Trost, 2005). Frågorna till intervjuerna 
var öppna och ostrukturerade, vilket innebär att deltagarna bestämmer hur svaren ska 
se ut (Trost, 2005). 
I undersökningen intervjuades tre hem-och konsumentkunskapslärare. Intervjuerna 
var kvalitativa och utmärktes av låg grad av standardisering, det vill säga att frågorna 
ställdes i valfri ordning och att eventuella följdfrågor ställdes beroende på vilka svar 
respondenten lämnade. En fördel med att intervjun har låg grad av standardisering är 
att variationsmöjligheterna är stora (Trost, 2005).   

I studien genomfördes även två gruppintervjuer med sammanlagt tio elever från år 9. 
Det finns flera fördelar med att göra gruppintervjuer. Den första är att det är 
stimulerande att tala med flera människor och detta driver samtalet framåt (Kjaer & 
Jensen, 1995). Den andra fördelen är att deltagarnas synpunkter skärps av samvaron 
med andra. Detta medför att det är lättare att förstå deras synpunkter (Kjaer & 
Jensen, 1995). Den tredje fördelen med att göra intervju i grupp är att deltagarna får 
chansen att bygga vidare på varandras samtal, idéer och uppslag (Trost, 2005). 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
Urvalet av lärare till studien skedde genom att flera hem- och 
konsumentkunskapslärare kontaktades från Syd- och Mellansverige. Skolorna där 
lärarna var verksamma hade mellan 350 -750 elever. De tre första lärare som 
kontaktades valde att ställa upp. Kriteriet för att kunna medverka var att läraren 
måste ha arbetat minst ett år inom ämnet hem- och konsumentkunskap. Lärarna som 
tackade ja till att delta i undersökningen var kvinnor mellan 25 och 62 år. 
Lärarintervjuerna genomfördes på två skolor På skolorna arbetar en respektive två 
hem- och konsumentkunskapslärare. Lärarna hade arbetat som hem- och 
konsumentkunskapslärare mellan två till åtta år.   
I studien genomfördes två gruppintervjuer med fyra respektive sex elever ur år 9, på 
två olika skolor i Syd och Mellansverige. En av dessa intervjuer var på samma skola 
som två av hem-och konsumentkunskapslärarna som deltog i studien arbetade på. På 
denna frågades det om det fanns några elever i år 9 som ville ställa upp i en 
gruppintervju om hållbar utveckling. Fyra flickor valde att delta. Den andra 
gruppintervjun genomfördes på en skola i Mellansverige som valts efter att intresse 
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visats från flera lärare angående studien. Många elever var intresserade av att delta i 
intervjun till studien. De första sex välkomnades att delta.     

4.3 Genomförande  
Inledningsvis gjordes en pilotstudie med två flickor i år 9. Flickorna fick svara på 
intervjufrågorna och sedan säga vad de tyckte om dem. De ansåg att frågorna var 
lättförståeliga och beslut togs därför att använda intervjufrågorna i studien. Därefter 
kontaktades de utvalda skolorna. Först tillfrågade lärarna och när de hade tackat ja 
tillfrågades eleverna. Cirka en vecka innan intervjuernas genomfördes besöktes 
skolorna och deltagarna informerades om studiens upplägg, syfte samt studiens 
etiska överväganden. För att inget skulle störa intervjuerna reserverades 45-60 
minuter åt varje intervju. Intervjuerna genomfördes i grupprum där inget störde den 
pågående intervjun. Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes under pågående 
intervju.      

4.4 Databearbetning  
Efter varje intervju jämfördes anteckningar med inspelningen för att se om de stämde 
överens. Därefter transkriberades intervjun ordagrant, dvs. från tal till skrift, så likt 
originalspråket som möjligt (Åboakademin, 2013). För att få fram de intervjuades 
åsikter och tankar på ett korrekt sätt transkriberades dialektal, skratt och andra ljud.   

Det transkriberade materialet kodades med namn. Lärarna i materialet kallades Stina, 
Eva och Alma och eleverna kallades Elev 1, Elev 2 osv., för att lättare hålla isär de 
olika personerna. Varje intervju analyserades först enskilt och därefter tolkades och 
kategoriserades svaren. Totalt tre kategorier påträffades vid intervjuanalyserna. Två 
av kategori delades också in i underkategorier. (Åboakademin, 2013) 
 

4.5 Etiska överväganden 
För att skapa en framgångsrik intervjustudie följdes det grundläggande 
individskyddskravet från Vetenskapsrådet (2103), vilket kan konkretiseras i fyra 
allmänna huvudkrav på studien:   
Det första kravet är Informationskravet, vilket innebär att alla inblandade i studien 
har rätt att veta syftet med studien. Några dagar innan studien ägde rum 
informerande intervjuaren lärare och elever om studiens syfte samt försäkrade mig 
om att alla hade förstått.  
Det andra kravet är Samtyckeskravet. Det innebär att deltagarna i studien har rätt att 
själva bestämma om de vill delta i studien samt hur länge. Innan intervjun påbörjades 
informerades deltagarna att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet. Det innebär att alla som deltar i studien 
är helt anonyma. Deltagarna kan vara säkra på att inga obehöriga kan ta del av det 
insamlade materialet. Innan intervjuerna informerades lärarna och eleverna om 
studiens syfte samt om att alla som deltar i studien skulle vara anonyma.  

Det fjärde och sista krav som denna studie har använt sig av Nyttjandekravet, som 
innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas till studien. 
Deltagarna informerades slutligen om att det inspelade materialet endast skulle 
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användas till denna studie (Vetenskapsrådet, 2013).       
För att det inte skulle bli några missförstånd eller misstolkningar fick 
intervjupersonerna i denna studie se den färdiga intervjun, för att sedan ge sitt 
samtycke till att intervjun användes i studien (Krag & Jacobsen, 1993) 

4.6 Metodkritik  
I denna studie genomfördes tre intervjuer med hem- och konsumentkunskapslärare 
från skolor i Syd- respektive Mellansverige. Lärarnas åsikter och tankar representerar 
bara deras, inte alla hem- och konsumentkunskapslärare i Sverige. I studien 
genomfördes även två gruppintervjuer med tio elever i år 9. Eleverna representerar 
bara sig själva och sina åsikter, inte alla elevers. Reliabiliteten i studien kan därmed 
tolkas hög. Studien avsåg att bara undersöka dessa 3 elevers och lärares åsikter och 
tankar.     
Validiteten för intervjuerna kan tolkas som hög. Intervjuerna genomfördes i enskilda 
rum där inget störde intervjuerna. Nästan en timma avsattes för varje intervju så 
varken intervjuaren eller respondenten behövde känna sig stressad. 

En brist i studien var att två av lärarna var verksamma på samma skola. Studien hade 
eventuellt kunnat få ett vidare perspektiv om lärarna hade arbetat på olika skolor. I 
och med att lärarna arbetade på samma skola kunde det vara så att deras 
undervisning var uppbyggd och utformad på samma sätt.  

Flera fördelar med gruppintervjuer finns. Gruppintervjuer driver samtalet framåt 
samt att deltagarnas synpunkter skärps av umgänget med andra. Detta medför att det 
är lättare att förstå deltagarnas synpunkter (1995). En annan fördel med att göra 
intervju i grupp är att deltagarna får chansen att bygga vidare på varandras samtal, 
idéer och uppslag (Trost, 2005). Det finns även nackdelar med gruppintervjuer, som 
att deltagarna inte törs eller vill berätta om sina innersta tankar och åsikter (Kjaer & 
Jensen, 1995). Genom att intervjun inte handlade om något personligt så tolkades 
detta inte vara något hinder. En annan nackdel som kan föras fram är att den enskilde 
får mindre tid i en gruppintervju (Kjaer & Jensen, 1995).   
I denna studie användes kvalitativa intervjuer för att få fram djupa berättande svar. 
Om mer tid avsatts åt denna studie hade eventuellt kompletterande observationer för 
att se hur hem-och konsumentlärare arbetar med hållbar utveckling i undervisningen 
gett mer underlag till resultatet.  
Innan intervjuerna gjordes genomfördes en pilotintervju med två flickor i år 9 för att 
se om de förstod och uppfattade frågorna rätt. Flickorna ansåg att frågorna var lätta 
att förstå och därmed behölls frågorna som de var. En brist var att det inte gjordes en 
pilotintervju med en hem-och konsumentkunskapslärare. Anledningen till att ingen 
pilotstudie gjordes med lärare var för att ingen möjlighet till detta gavs.  
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5 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas intervjuanalyserna. Resultatet är indelat i tre kategorier, som 
bygger på frågeställningarna. Kategorierna är: Undervisning i hållbar utveckling, 
Undervisning i hållbar utveckling och Elevernas upplevelser.   

5.1 Innebörd av hållbar utveckling  
Under denna kategori redovisas resultatet utifrån tre underkategorier, 
Framtidsansvar, Engagemang och Ointresse.   

5.1.1 Framtidsansvar 
För lärarna och för en del av eleverna innebär hållbar utveckling att man gör 
medvetna handlingar som främjar nästkommande generation. Lärarna och eleverna 
menar att hållbar utveckling är en utveckling som ständigt pågår. Handlingar de 
nämner är källsortering, sopsortering, hushållning, handla begagnat samt äta mer 
miljövänligt. Både elever och lärare berättar att de äter mycket vegetarisk mat, äter 
efter säsong samt handlar och äter närproducerat.   
 

Vi måste göra det så bra som möjligt för dem som kommer efter oss (Eva).   

 
En av lärarna berättar att vi måste ta ett framtidsansvar. Även de andra lärarna samt 
en del av eleverna uttrycker sig likartat. De är överens om att vi måste tänka 
långsiktig och inte bara här och nu. De anser även att det är viktigt att vi inte bara 
tänker på oss själva utan även på andra. Några av lärarna och eleverna kan se följden 
av hållbar utveckling; en sundare värld i framtiden. De ser att resultaten av deras 
handlande kan ge avtryck efter att de är borta. Genom hållbar utveckling anser de sig 
värna om miljön. 

5.1.2 Engagemang 
Lärarna säger att de är intresserade av och engagerade i hållbar utveckling. Två av 
lärarna berättar att de är lika engagerade i arbetet för en hållbar utveckling oavsett 
om de är på jobbet eller hemma.  
 

Ja jag har kompost och källsortering hemma där jag sorterar allt. Jag arbetar för en 
hållbar utveckling hela tiden. Jag försöker leva som jag lär (Alma). 

 

Läraren berättar att hon lever som hon lär och att hon alltid arbetar för en hållbar 
utvecklig. Bland lärarna finns intresse och engagemang. Lärarna uttrycker att deras 
engagemang avspeglas på undervisningen. Även en del elever är mycket intresserade 
och engagerade.  Hållbar utveckling är något som några av elever är intresserade av 
och arbetar med hela tiden.  

 

Man håller ju på hela tiden, dels för att spara på miljön men också ekonomin (Elev 2). 
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En elev berättar att hon arbetar för en hållbar utveckling hela tiden. Genom att spara 
på resurserna sparar eleven på miljön och ekonomin. En annan elev uttrycker att 
hållbar utveckling ligger i tiden och därför finns ett intresse hos henne och många 
andra ungdomar. Eleven säger att hon är intresserad av hållbar utveckling eftersom 
det är ett begrepp som är aktuellt. Överallt talas det om det begreppet. 
 

5.1.3 Ointresse 
Flera av eleverna uttrycker att de inte har något intresse för hållbar utveckling. De 
menar att de lever här och nu och inte tänker så mycket på framtiden. De har många 
andra intressen men inte miljön, menar de. En av elever som säger detta uttrycker 
även att begreppet hållbar utveckling är ett svårbegripligt begrepp och känner därför 
inget intresse. En annan elev uttrycker att arbetet för en hållbar utveckling börjar bli 
uttjatat. Eleven menar att man hör om det överallt i media och i skolan. 

  

5.2 Undervisning i hållbar utveckling  
Under denna kategori redovisas resultatet utifrån två underkategorier, Lärarnas 
undervisning och Begränsningar.  

5.2.1 Lärarnas undervisning  

När lärarna berättar om hur de ser på sin undervisning gällande hållbar utveckling i 
undervisningen skiljer sig svaren lite åt. En av lärarna anser att hållbar utveckling 
finns närvarande hela tiden och genomsyrar all deras undervisning. 

 

I allra högsta grad, redan i åttan börjar vi arbetar med hållbar utveckling/.../Det 
kommer in i allt, vilka livsmedel vi använder, att man handlar resurssnålt, 
källsorterar, pratar om transporter (Alma). 

 

Läraren uttrycker här hur hållbar utveckling finns närvarade hela tiden. Elever och 
lärare källsorterar, använder hållbara livsmedel, arbetar resurssnålt samt samtalar om 
hur varorna transporteras. Även den andra läraren beskriver sin undervisning på 
liknade vis. 

 
Jag vill att det ska genomsyra. Jag försöker köpa hem kravmärkt mat, ekologiska och 
säsongsanpassade livsmedel./../Sedan så sopsorterar och källsorterar vi. Det är då 
eleverna som sköter detta. Sen får de göra olika marknadsundersökningar till exempel 
jämföra kravtomater med vanliga../../ Sedan så vill jag att de ska kunna de olika 
symbolerna som krav, rättvisemärkt, svanen, etcetera (Stina). 

 

Lärarna uttrycker att hållbar utveckling genomsyrar utbildningen, mer som en helhet 
än som en enskild företeelse. Enligt lärarna kan hållbar utveckling ses som ett sätt att 
vara lärare dels i handling och dels i samtalet. Med handlingar menar de saker de gör 
och använder i sin undervisning. Den tredje av lärarna anser att hållbar utveckling 
finns närvarande emellanåt i undervisningen. Denne lärare menar att de arbetar med 
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hållbar utveckling så fort det finns tillfälle över. Hon uttrycker även att hon skulle 
vilja arbeta mer med hållbar utveckling men att det finns olika hinder som begränsar 
undervisningen.   
 

5.2.2 Begränsningar   
Under intervjuerna med lärarna kan man se att det finns hinder som begränsar deras 
undervisning med hållbar utveckling. Lärarna nämner att tid, ekonomi, ensamhet och 
kunskap begränsar deras undervisning med hållbar utveckling. 
En av lärarna uttrycker att tiden begränsar henne. Egentligen vill hon arbeta intensivt 
med hållbar utveckling i hem-och konsumentkunskapsundervisningen men då anser 
hon att hon måste plocka bort något annat arbetsområde för annars räcker inte tiden 
till. Vidare vill hon även komplettera sin undervisning med fler studiebesök, men 
även här begränsar tiden henne. I likhet med den första läraren anser även en annan 
av lärarna att tid till planering saknas. Den förstnämnda läraren vill ha mer tid till att 
planera hur hon ska arbeta med hållbar utveckling i undervisningen. Bägge lärarna 
ser tiden som ett hinder.  
Lärarna uttrycker även att ekonomin begränsar dem. Lärarna vill att alla råvaror ska 
vara ekologiska och närproducerade för att arbetet med hållbar utveckling ska 
genomsyra hela hem- och konsumentkunskapen på ett naturligt sätt. De anser att 
ekonomin begränsar dem då de måste köpa vanligt kött samt grönsaker som inte är 
ekologiska eller KRAV-märkta. Detta är något som lärarna tycker är tråkigt.  

En av lärarna uttrycker även att hennes kunskap om området hållbar utveckling är en 
begränsning. Hon anser att hennes kunskap behöver utökas för att hållbar utveckling 
ska genomsyra all undervisning ännu mer. För att kunna undervisa om hållbar 
utveckling anser hon att hon behöver mer kunskap inom området. Läraren 
konstaterar att utan kunskap är det svårt att undervisa. 
Ensamhet anser en av lärarna är det som begränsar hennes undervisning med hållbar 
utveckling.  
 

Jag saknar att jag inte har någon att bolla mina idéer med. Jag tror att jag hade 
utvecklats mer då. Man utvecklas ju genom andra (Stina).  

 

När läraren säger att hon inte har någon att bolla sina idéer med så syftar hon på att 
hon är ensam hem-och konsumentkunskapslärare på sin skola. Läraren menar att hon 
hade utvecklats mer om hon hade haft möjlighet att bolla sina idéer med en kollega. 
 

5.3 Elevernas upplevelser  
När det gäller elevernas upplevelser av hållbar utveckling i undervisningen är 
variationerna stora, alltifrån att de anser att man arbetar mycket till inget alls. Flera 
elever säger att de arbetar med hållbar utveckling hela tiden och att det är en naturlig 
del av undervisningen. Eleverna nämner resurssparande i olika former, alltifrån när 
de diskar till att de lagar mat till att de källsorterar.  Eleverna berättar även att de 
arbetar med hållbar utveckling som enskilt arbetsområde.  En elev berättar att just nu 
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arbetar de med hållbar utveckling i hem-och konsumentkunskapen genom att de är 
med i en matlagningstävling.  Det är en tävling som eleven är mycket intresserad av. 
Eleven tycker att det är ett roligt sätt att arbeta med hållbar utvecklig. Eleverna 
menar att hållbar utveckling är en naturlig del av undervisningen.   

En annan elev berättar att de inte arbetar med hållbar utveckling som ett enskilt 
område utan att om man har tid över får man arbeta med hållbar utveckling. Då 
hjälper man bland annat till med källsorteringen. Genom att källsortera och hushålla 
med resurserna menar eleverna att de arbetar med hållbar utveckling i hem- och 
konsumentkunskapen. Eleverna tycker att det är ett bra och ett självklart sätt att mot 
en hållbar framtid.  

Några elever uttrycker att de aldrig arbetar med hållbar utveckling utan att de mest 
lagar mat och bakar på lektionerna. En elev säger sig aldrig ha arbetat med hållbar 
utveckling alls i hem-och konsumentkunskapsundervisningen.  
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6 DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att belysa hem- och konsumentkunskapslärares och 
elevers uppfattning om hållbar utveckling i hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen. Frågorna som studien vill besvara är; Vad 
innebär hållbar utveckling för lärarna respektive eleverna? Hur tänker lärarna om sin 
undervisning i hållbar utveckling? Hur upplever eleverna undervisningen i hållbar 
utveckling? Diskussionen är indelad i två kategorier. Under den första kategorin 
Innebörd av hållbar utveckling diskuteras de likheter och skillnader som har påvisats 
i resultatanalysen gällande innebörden av hållbar utveckling. Därefter diskuteras 
lärarnas och elevernas intresse för hållbar utveckling. I den andra kategorin 
Undervisning i hållbar utveckling diskuteras lärarnas tankar om sin undervisning. I 
detta kapitel diskuteras även elevernas upplevelser av undervisningen i hållbar 
utveckling.   

6.1 Innebörd av hållbar utveckling  
Resultatredovisningen visar på skillnader i innebörden av hållbar utveckling för 
lärare och elever. För lärarna i studien innebär hållbar utveckling att de tänker 
långsiktigt, att de tänker på nästkommande generation och inte bara här och nu. I 
likhet med lärarna i Skolverkets (2002) kartläggning visar lärarna i denna studie att 
de är medvetna om vikten att av skapa ett miljöanpassat och hållbart samhälle. 
Eleverna i denna studie menar, i likhet med lärarna, att hållbar utveckling är en 
utveckling som ständigt pågår. Gemensamt för lärarna och för en del av eleverna är 
att de anser att det är genom handlingar som de arbetar för hållbar utveckling. I 
Torbjörnssons (2011) avhandling framkommer att 42 procent av eleverna vill bevara 
naturen och inte utnyttja resurserna genom felaktiga handlingar. I Cullbrands och 
Petterssons (2005) studie visste över hälften av eleverna vilka handlingar de skulle 
göra för att arbeta mot en hållbar utveckling. Eleverna i studierna kan antas se ett 
samband mellan handlingar och arbetet mot en hållbar framtid.  

De handlingar som eleverna i denna studie nämner är att källsortera, sopsortera, 
hushålla med resurserna, handla begagnat samt äta mer miljövänligt. I Littledykes 
intervjustudie (2004) med elever från grundskolan kan man se ett intresse för 
praktiska handlingar som bidrar till en bättre miljö. Littledykes (2004) studie visar att 
eleverna är mest engagerade i de frågor som handlar om sopor och djur. Enligt 
Littledykes (2004) beror detta på att det är de områden som eleverna redan i tidig 
ålder kommer i kontakt med. Även om eleverna i Littledykes studie är lite yngre kan 
man ändå anta att samma gäller eleverna i denna studie, att det är de handlingar som 
de kommer i kontakt med ofta är de handlingar som engagerar dem mest. Alla 
handlingar som eleverna nämner i denna studie är vardagliga handlingar som 
eleverna troligtvis möter ofta.  

För flera av eleverna i denna studie innebär hållbar utveckling att de äter rätt såsom 
säsongsanpassad mat, närproducerad mat samt vegetarisk mat. Även i Cullbrands 
och Pettersson (2005) analys anser eleverna att det är viktigt att äta rätt. Mer än 
hälften av dessa elever anger att de väljer närodlade livsmedel samt väljer frukt och 
grönsaker efter säsong. I likhet med eleverna i denna studie och med eleverna i 
Cullbrands och Petterssons analys (2005) kan man se att hälften av eleverna i 
Skolverkets (2004) processstudie väljer att äta närodlade produkter, dricka ekologisk 
mjölk samt äta kravmärkt kött (Cullbrand & Pettersson 2005). Man kan anta att det 
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är viktigt för eleverna att välja rätt livsmedel för att på så vis bidra mot en hållbar 
utveckling.  

Är hållbar utveckling något som intresserar lärare och elever? Både lärarna och 
elever uttrycker att de är intresserade och engagerade av hållbar utveckling. De säger 
att hållbar utveckling är något som de arbetar med hela tiden. I ICCS:s (2010) studie 
visar svenska eleverna ett intresse för miljöfrågor. Hela 55 procent säger sig vara 
ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor (ICCS, 2010). Även 42 procent av 
eleverna i Torbjörnsson (2011) avhandling är positiva till att bevara naturen och 
negativa till att utnyttja den. I dessa tre studier kan man se att många elever är 
intresserade av frågor som rör miljö och hållbar utveckling. En elev i denna studie 
har en teori om varför ungdomar är intresserade av begreppet hållbar utveckling. 
Eleven berättar att hållbar utveckling ligger i tiden och att det är därför intresset finns 
hos eleven själv och hos många andra ungdomar. Eleven säger att hon är intresserad 
av hållbar utveckling för att det är ett begrepp som är aktuellt och att man överallt 
talar om begreppet. 
I Torbjörnssons (2011) och i ICCS:s (2010) studier kan man utläsa att inte alla 
ungdomar är intresserade av frågor som rör hållbar utveckling. I denna studie 
uttrycker också flera av eleverna att de inte har något intresse för hållbar utveckling. 
De tycker att de lever här och nu och tänker inte så mycket på framtiden. En elev 
säger även att arbetet för en hållbar utveckling börjar bli uttjatat. Eleven säger sig 
höra om begreppet hållbar utveckling överallt, i media och i skolan. En elev säger sig 
vara helt ointresserad av hållbar utveckling. Eleven uttrycker att begreppet är 
svårbegripligt och känner inget intresse. Att ens någon eller några elever i år 9 tycker 
begreppet hållbar utveckling är svårbegripligt kan uppfattas oroande. Vilken 
påverkan kan undervisningen ha spelat på detta?   

6.2 Undervisning i hållbar utveckling  
Lärarna i studie arbetar olika mycket med hållbar utveckling i sin undervisning. Två 
av lärarna i anser att arbetet mot en hållbar utveckling genomsyrar all undervisning. 
Den tredje läraren berättar att de arbetar med hållbar utveckling emellanåt. 

De två lärarna i denna studie där hållbar utveckling genomsyrar all deras 
undervisning berättar att de samtalar med eleverna om hållbar utveckling. De låter 
eleverna arbeta med olika handlingar som främjar en hållbar utveckling. Lärarna i 
Björneloos (2007) avhandling arbetar med hållbar utveckling på ett sätt som gör 
eleverna delaktiga och känner ansvar. Lärarna vill att eleverna ska vilja, våga och ha 
kunskap om hur de aktivt kan delta i samhället. De vill att eleverna ska göra 
medvetna val och att de ska förstå hur deras egna handlingar påverkar miljön. 
(Björneloo, 2007). Man kan anta att det är genom handlingar som eleverna känner 
delaktighet och ansvar. Det kan tolkas vara då eleverna får en förståelse för arbetet 
mot en hållbar utveckling.  

Två av lärarna i denna studie berättar att de arbetar med hållbar utveckling som en 
helhet och inte som en enskild företeelse. Lärarna i Björneloos (2007) avhandling 
tycker det är viktigt att man arbetar med helheter och sammanhang. Lärarna i 
Björneloos (2007) studie anser att innehållet i undervisningen ska hämtas från 
verkligheten. Detta för att eleverna behöver utveckla en förståelse om hur världen 
hänger ihop. Man kan anta att det är genom att arbeta med hållbar utveckling som en 
helhet som eleverna får en förståelse för hur världen hänger ihop.  
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Två av lärarna i denna studie berättar att hållbar utveckling genomsyrar all deras 
undervisning och det är så flera av eleverna upplever sin undervisning. Flera elever 
berättar att de arbetar med hållbar utveckling hela tiden och eleverna tycket att det är 
en naturlig del av undervisningen. Eleverna säger att de arbetar resurssparande i 
olika former, alltifrån när de diskar till att de lagar mat till att de källsorterar. I 
Cullbrand och Pettersson (2005) analys anser mellan en tredjedel till två tredjedelar 
av eleverna att de i hög eller mycket hög grad agerar aktivt med tanke på miljön och 
resursanvändningen inom ämnet hem- och konsumentkunskap. Över 60 procent av 
eleverna säger att de källsorterar, komposterar samt hushåller med rengöringsmedel. 
(Cullbrand & Pettersson, 2005).  Eleverna i denna studie och eleverna i Cullbrands 
och Petterssons (2005) analys ger samma bild av hur de arbetar med hållbar 
utveckling i hem- och konsumentkunskapsundervisningen. Detta kan tolkas som att 
de arbetar mycket med resurssparande handlingar i syfte att bidrar till en hållbar 
utveckling.    

Flertalet av eleverna i denna studie arbetar för en hållbar utveckling hela tiden i sin 
undervisning. Några enstaka elever arbetar med hållbar utveckling som enskilt 
område eller när tid ges. Några elever uttrycker att de aldrig arbetar med hållbar 
utveckling. De berättar att de i stället lagar mat och bakar på lektionerna. En elev 
säger sig aldrig ha arbetat med hållbar utveckling alls i hem-och 
konsumentkunskapsundervisningen. En fråga man kan ställa sig är. Hur kan det 
komma sig att några elever säger att de aldrig har arbetat med hållbar utveckling? 
Kan det vara så att eleverna inte förstår begreppet? Eller kan det vara så att är något 
som har begränsat läraren från att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen? 
Lärarna i denna studie anger flera faktorer som begränsar dem i deras undervisning. 
Begränsningarna de nämner är tid, ekonomi, ensamhet och kunskap. En av lärarna 
berättar att det är tiden som begränsar undervisningen mot en hållbar utveckling. 
Vidare berättar hon att hållbar utveckling finns närvarande emellanåt i 
undervisningen.  Även i Skolverkets (2002) kartläggning är det många lärare som 
bara arbetar med hållbar utveckling emellanåt. Bara 39 procent av lärarna uppger att 
de följer styrdokumenten, där det framhålls att miljö är ett perspektiv som ska 
genomsyra all undervisning. Lärarna i Skolverkets (2002) kartläggning säger att de 
tar upp miljöperspektivet i samlad form, exempelvis under temaveckor eller i ett 
specifikt undervisningsmoment. Läraren i denna studie som arbetar med hållbar 
utveckling emellan åt berättar att hon arbetar med hållbar utveckling i sin 
undervisning så fort tid ges. Hos menar att det är tiden som begränsar henne. Lärarna 
i Skolverkets (2002) kartläggning anser att tiden är ett problem. De uttrycker att de 
inte hinner med miljöperspektivet på grund av tidsbrist (Skolverket, 2002). 
Även en av eleverna i denna studie berättar att tiden begränsar arbetet mot en hållbar 
utveckling. Eleven berättar att de inte arbetar med hållbar utveckling som ett enskilt 
område utan att om man har tid över får man arbeta med hållbar utveckling. I likhet 
med lärarna i Skolverkets (2002) kartläggning berättar lärarna i denna studie om 
tidsbristen. En av lärarna i denna studie vill gärna göra studiebesök med tiden 
begränsar henne. I Björneloos (2007) studie är det flera lärare som berättar att de 
arbetar med hållbar utveckling i verkligheten. De väljer att göra studiebesök och 
förlägga sin undervisning utanför klassrummet för att eleverna ska få en fördjupad 
förståelse för hur världen hänger samman. Det framkommer i Björneloos (2007) 
studie att studiebesök ger positiva effekter på undervisningen. Skolverkets (2002) 
kartläggning och denna studie visar samtidigt på en konflikt med tiden. Fast lärarna 



17 
 

ser tiden som ett hinder kan man tolka att två av lärarna i denna studie använder den 
tid de har på ett sätt som gör att hållbar utveckling genomsyrar all deras 
undervisning, både genom samtal och praktiska handlingar. Enligt lärarna i 
Björneloos (2007) studie är det då eleverna får en förståelse för hur allt i världen 
hänger ihop.  

 
Fortsatt forskning  
Denna studie belyser några elever och lärares uppfattning om hållbar utveckling i 
hem-och konsumentkunskapsundervisningen. En intressant fortsatt forskning är att 
undersöker skolor som har hållbar utveckling som profil gentemot de skolor som inte 
har det för att se om det är någon skillnad i elevernas engagemang. En annan 
spännande studie är om man intervjuar lärare som undervisar i olika åldrar för att se 
hur de arbetar och hur det tänker om hållbar utveckling. Hur påverkar elevernas ålder 
undervisningen med hållbar utveckling? Slutligen skulle ett bidrag till vidare 
forskning vara att intervjua elever som inte är intresserade av hållbar utveckling för 
att få en inblick i hur de tänker och resonerar om framtiden.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide lärare  
Uppvärmnings frågor 
Vad är det roligaste med ditt arbete? 

Hur länge har du arbetat som lärare? Hur länge har du arbetat på denna skola? 
Hur ser en vanlig arbetsdag för dig? 

Intervjufrågor 
Vad håller ni just nu på med i HKK-undervisningen, ge exempel? 

Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
Är hållbar utveckling något som ni prioriterar?  

Hur arbetar ni med hållbar utveckling i HKK-undervisningen, ge exempel? Inom 
vilka områden arbetar du med hållbar utveckling?  

Finns det några begränsningar undervisningen för en hållbar utveckling, och i så fall 
vad? 

Hur ser skolans policy för hållbar utveckling/miljö? Om det finns är detta något som 
engagerar dig och de andra lärarna?   

Hur kan du lägga upp undervisningen för att väcka elevernas intresse för hållbar 
utveckling?  

Vad står det i styrdokumenten vad gällande hållbar utveckling? 
Hur lägger du upp undervisningen för att alla elever ska nå målen? Når alla elever 
upp till målen?   
Vad får du som lärare ut av arbetet för en hållbar utveckling? Vad får eleverna ut av 
arbetet för en hållbar utveckling?   
Hur upplever eleverna arbetet för hållbar utveckling? Är detta något som intresserar 
dem? 
Sista frågan, är begreppet hållbar utveckling ett modeord, (ett ord som ligger i 
tiden)?     

 
 

 
 

 
 

 

Bilaga 2 
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Intervjuguide elever   
Uppvärmnings frågor 
Vad är det roligaste med att gå i år 9? 

Hur länge har du gått på denna skola? 
Hur ser en vanlig skoldag ut för er? 

Vad är det roligaste med HKK? 
Intervjufrågor 

Vilka arbetsområden arbetar ni med i HKK? 
Vad innebär hållbar utveckling för dig?  

Vad håller ni på med i på med just nu i HKK-undervisningen? 
Är hållbar utveckling något ni arbetar med i HKK-undervisningen?  

Hur arbetar ni med hållbar utveckling i HKK-undervisningen, ge exempel?  
Är detta något som intresserar er? Om inte, varför? 

Hur ska lärare lägga upp undervisningen för en hållbar utveckling för att det ska blir 
intressant och engagera?  

Finns det några begränsningar, och i så fall vad? 
Hur ser skolans policy för hållbar utveckling/miljö? Är detta något som engagerar 
er? 
Engagerar detta lärarna? 

Vet ni vad det står i styrdokumenten vad gällande hållbar utveckling? Når ni upp till 
dessa mål? 

Vad får ni ut av arbetet för en hållbar utveckling?   
Hur upplever ni arbetet för hållbar utveckling? 

Sista frågan, är begreppet hållbar utveckling ett modeord, (ett ord som ligger i 
tiden)?     

 


