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Förord

Ett stort tack till alla respondenter som så engagerat tagit av sin tid och ställt upp på intervjuer med 

frågor som ibland känts svåra att svara på.

Tack också till kvinnan på hälsokosten som packade en liten påse fylld med diverse naturmedel för 

att orka med denna vår, fylld av arbete, studier, föreningsliv och annat som hör till när man är en 

familj på fem personer.

Ett stort tack till optikern som insåg att jag behövde läsglasögon för att ögonen blev allt för trötta. 

Utan dessa glasögon hade detta inte gått!

Tack till min handledare Inger Landström som skickat långa mejl med massor av bra tips att tänka 

på.

Och slutligen vill jag tacka min familj för att ni är så fina! Älskar er! 



Sammanfattning

Denna studies syfte var att undersöka hur rektorer, trä- och metallslöjdlärare och hem- och 

konsumentkunskapslärare tar sig an utmaningen ”hållbar utveckling” i skolan och i respektive 

ämne. För att ta reda på detta har jag utgått från en kvalitativ metodansats där jag intervjuat fyra 

rektorer och sex lärare i ämnena trä- och metallslöjd och hem- och konsumentkunskap. Rektorer 

och lärare delade med sig om sina tankar kring begreppet ”hållbar utveckling” och vad begreppet 

betydde för dem personligen. Ambitionen är hög hos samtliga att hinna med allt som ska hinnas 

med inom de ramar de har på skolorna, men rektorer och lärare är dåligt insatta i vad läroplanen, lgr

11, säger om ”hållbar utveckling”. Rektorer och lärare nämner tidsbrist, ekonomi och brist på 

inspiration som anledning till att det inte arbetas med området. Lärarna i hem- och 

konsumentkunskap arbetar mer aktivt med miljöarbetet än lärarna i trä- och metallslöjd trots att 

båda ämnena har lika stora möjligheter att göra detta. Samtliga lärare vill ha mer stöd i form av 

utbildning i ämnet ”hållbar utveckling” och även ekonomiskt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag i 

att ge eleverna, men ber inte om stöd eftersom de inte tror sig kunna få något stöd.

Sökord: hållbar utveckling, rektorer om hållbar utveckling, lärare om hållbar utveckling, 



Innehållsförteckning

Inledning...................................................................................................................... 5

Syfte och frågeställningar........................................................................................... 6

Litteraturgenomgång och bakgrund........................................................................ 6
Trä- och metallslöjd i historien............................................................................................................ 6

Hem- och konsumentkunskap i historien............................................................................................ 7

Hållbar utveckling i tidigare läroplaner för trä- och metallslöjd......................................................... 7

Hållbar utveckling i tidigare läroplaner för hem- och konsumentkunskap......................................... 8

Hållbar utveckling i Lgr 11........................................................................................ 8
Hållbar utveckling i slöjd.................................................................................................................... 9

Hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap............................................................................. 9

Begreppet hållbar utveckling................................................................................... 10

Metod......................................................................................................................... 12
Kvalitativ metodansats – intervjuer och tolkning.............................................................................. 12

Urval.................................................................................................................................................. 13

Procedur............................................................................................................................................. 13

Etiska överväganden.......................................................................................................................... 13

Frågor och intervjuguide................................................................................................................... 14

Resultatredovisning.................................................................................................. 15
Rektorers och lärares tankar om hållbar utveckling.......................................................................... 15

Arbetet med hållbar utveckling i skolornas vardag och pedagogiska arbete.................................... 19

Hållbar utveckling i trä- och metallslöjden....................................................................................... 25

Hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskapen....................................................................... 26

Skola för hållbar utveckling.............................................................................................................. 28

Sammanfattande analys och slutsats................................................................................................. 30

Diskussion.................................................................................................................. 31

Litteraturförteckning............................................................................................... 32

Bilagor



Inledning 

Hållbar utveckling är inte ett ämne, utan ett perspektiv som ska genomsyra all undervisning i 

skolan. År 2000 slöt utbildningsministrarna i Östersjöregionen en överenskommelse om att utveckla

en Agenda 21 för utbildning och en kartläggning gjordes för att beskriva den aktuella situationen 

kring miljöarbetet och för att identifiera hinder och möjligheter för en fortsatt utveckling. Resultatet

visar att det är troligt att alla elever i Sverige får någon form av undervisning i miljöfrågor, men att 

den miljöundervisning som kallas ”utbildning för hållbar utveckling” inte fått genomslag i skolorna 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 5). 

Hållbar utveckling är ett begrepp som lanserades i Brundtlandrapporten 1987.  

Brundtlandsrapporten eller ”Vår gemensamma framtid”, är en rapport från världskommissionen för 

miljö och utveckling där Gro Harlem Brundtland som FN:s generalsekreterare fick i uppdrag att 

leda en oberoende specialkommission med uppgift att upprätta ”ett världsprogram för förändring”. 

Därav namnet Brundtlandsrapporten. Kommissionens uppdrag var att granska de allvarliga miljö- 

och utvecklingsproblemen på vår planet, formulera realistiska förslag på lösningar, samt sörja för att

mänsklighetens framsteg åstadkoms genom en utveckling som inte skadar våra framtida 

generationers resurser (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988). 

Gro Harlem Brundtland skriver i förordet:

”kommissionen riktar sig särskilt till de unga. Världens lärare kommer att ha en viktig roll när det 

gäller att rikta deras uppmärksamhet på denna rapport” (Världskommissionen för miljö och 

utveckling, 1988, s. 12). 

I mitt framtida arbete som lärare i ämnena trä- och metallslöjd och hem- och konsumentkunskap 

känner jag ett ansvar. För mig är det här två ämnen som skulle kunna arbeta med miljöaspekter och 

hållbar utveckling i stor utsträckning. Båda ämnena har alla möjligheter att lyckas integrera 

hållbarhetsperspektivet i undervisningen på ett bra och intressant sätt och eftersom det är de två 

ämnen som jag kommer att undervisa i så är jag nyfiken på hur det ser ut på skolorna i dessa ämnen 

när det gäller hållbar utveckling. Påverkas undervisningen av hur rektor och lärare ser på hållbar 

utveckling? Är det det personliga engagemanget som avgör hur arbetet med hållbar utveckling sker 

på skolorna? Det var några av de frågor som gjorde att jag valde detta ämne. 
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka  hur rektorer och lärare förhåller sig till begreppet hållbar 

utveckling generellt i skolan, samt i ämnena trä- och metallslöjd och hem- och konsumentkunskap. 

Vilka faktorer är det som påverkar innehållet i undervisningen gällande hållbar utveckling?

Vilken betydelse har det personliga engagemanget gällande undervisning och utövande av hållbar 

utveckling i skolan?

Litteraturgenomgång och bakgrund

Trä och metallslöjd i historien 

Slöjden kom, utan att vara ett obligatoriskt ämne, tidigt in i skolan. Barnen fick vid årtiondena runt 

1860 lära sig att slöjda så att de kunde bidra till hemmens försörjning och hygieniska standard. Det 

var i allmänhet hantverkare som efter kortare utbildning undervisade barnen (Hartman, 2007, s. 

117).

Den stora epoken i svensk skolslöjd var mellan åren 1880 och 1930. Människor kom från när och 

fjärran till slöjdseminariet i Nääs för att lära sig swedish sloyd av Otto Salomon (1849-1907), som 

räknas som den svenska slöjdens främste företrädare. För Otto Salomon gällde det att föra in 

kroppsarbete i en annars helt teoretisk skola för att eleverna skulle utvecklas mer allsidigt. Skolan 

skulle vara till för hela eleven och inte bara för huvudet enligt Salomon (Hartman, 2007, s. 243).

Salomon propagerade tidigt för allmän slöjdundervisning i skolan och slöjdlärare började att 

utbildas i en mindre skala för att snart bli en allt större verksamhet (Hartman, 2007, s. 243).

De vackra omgivningarna på Nääs, de internationella kursdeltagarna, diskussionerna och all 

samvaro gav kursdeltagarna en vision om vikten av träslöjdsundervisningen. Otto Salomon ville att 

varje elev skulle få en anpassad utbildning och bli goda arbetare och samhällsmedborgare (Borg & 

Lindström, 2008, s. 62).

Ulla Johansson skriver i sin avhandling ”Att skolas för hemmet” om hur männen oftast snickrade 

ihop möbler och andra föremål till hemmen och att föräldrarnas slöjdkunskaper i allmänhet var 

goda och att dessa kunskaper fördes vidare till barnen. Kanske kunde det vara så som en av 

intervjupersonerna säger, ”att skolans pedagogiska träslöjd var till liten nytta, medan man av en 

händig far kunde få lära sig det mesta”. (Johansson, 1987, s. 220)

Det skulle dröja ända fram till reformen med läroplanen för grundskolan 1969 (lgr 69) innan det 

bestämdes att både pojkar och flickor skulle undervisas i trä- och metallslöjd (Borg & Lindström, 

2008, s. 63). I och med grundskolereformen förändrades mycket med skolslöjden och 

könsuppdelningen togs bort. Alla barn fick nu ta del av alla slöjdarter (Hartman, 2007, s. 119).
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Hem- och konsumentkunskapen i historien

I slutet av 1800-talet infördes huslig ekonomi för flickor i folkskolan. Och den första praktiska  

hemkunskapsundervisningen kan man hänvisa till en av Stockholms folkskolor där de äldre 

flickorna  deltog i matlagningen och därmed lärde sig om kost och hygien. Efter hand fick ämnet en

plats på schemat i folkskolan och det var då arbetarklassens flickor som skulle lära sig laga 

näringsriktig kost på ett hygieniskt sätt. Näringslära hade blivit en viktig fråga i och med 

naturkunskapens ”landvinningar” och ett annat argument för hemkunskapens (eg. huslig ekonomi) 

vara var att, liksom träslöjdsundervisningen, så erbjöd ämnet en omväxling i den annars helt 

pedagogiska skolan (Grönqvist & Hjälmeskog, 1998, s. 9). 

Under denna tid växte sig också kvinnorörelsen stark i Sverige och frågor som rörde kvinnors 

utbildningsvillkor stod i centrum, men det fanns både förespråkare och motståndare bland 

kvinnorna när det gällde dessa utbildningsfrågor. 1919/20 skedde införandet av den obligatoriska 

fortsättningsskolan, vilket hade stor betydelse för huslig ekonomi. En stor del av landets flickor 

kunde nu gå en fortsättningskurs som förberedelse för senare yrkesliv som husmor eller anställd.

På 1950-talet blev ämnet aktuellt även för pojkar. Kvinnans situation, som dubbelarbetande i 

hemmet och i yrkeslivet, diskuterades och tankar om att mannen behövde kunskaper inom 

hushållsområdet började komma. Detta ledde till att pojkarna fick börja delta i den teoretiska 

undervisningen, medan flickorna även hade praktisk undervisning i hushållsgöromål (Grönqvist & 

Hjälmeskog, 1998, s. 10).

Hållbar utveckling i tidigare läroplaner för slöjd

I Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) står att lärare och elever tillsammans ska diskutera 

materialval och arbetsmetoder med hänsyn till till bland annat rationell framställning och 

föremålens funktion, utseende och kvalitet (Lgr 69, s. 158). Att upplysningar om de material som 

används bör ingå i ett naturligt led i undervisningen. Den insikt som eleverna härigenom erhåller, 

har betydelse för inte enbart för deras självständighet i arbete; den är också en tillgång för dem i 

vardagslivet, som en betydelsefull konsumentupplysning (Lgr 69, s. 159).

I Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) står det att eleverna ska få förståelse för de mänskliga 

och ekonomiska värden som ligger i att kunna bearbeta och vårda material och vara sparsam och 

aktsam om våra resurser (Lgr 80, s. 130). Att de ska välja och arbeta med lämpliga metoder och 

material samt arbeta med underhåll och återbruk. De ska diskutera resursproblem avseende råvaror, 

material och avfall samt energifrågor i samband med arbetet i slöjd. De ska diskutera 

konsumentfrågor och påverkan genom marknadsföring av varor i relation till behov och resurser. De

ska diskutera konsumentfrågor i samverkan med hemkunskap och andra ämnen (Lgr 80, s. 131).

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) står att undervisningen ska utveckla 

medvetenhet om resurshushållning vid konsumtion och produktion. Ämnet ska ge förutsättningar 

för eleverna att göra miljömedvetna bedömningar vid val av material och arbetssätt. Skolan ska i sin

undervisning sträva efter att eleven kan reflektera över och beskriva slöjdarbetet ur konsument- och 

miljöaspekter. Att eleven självständigt kan välja form och färg, material och metod från 

miljömässiga utgångspunkter. Att eleven kan planera arbetsprocessen så att den blir realistisk 

utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid och resurser (Lpo 94, s. 44).
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Hållbar utveckling i tidigare kursplaner i hemkunskap

I Läroplanen för grundskolan 69 (Lgr 69)  finns inget om hållbar utveckling utifrån ett 

miljöperspektiv. Den miljö som de avser i läroplanen är den inre miljön, dvs. hur bostaden är 

uppbyggd/inredd. 

I Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) står det att eleverna ska skaffa sig kunskaper om 

begränsningar och den ojämna fördelningen av jordens resurser. Eleverna ska fostras till respekt för 

att hushålla med resurser och bruksföremål och för möjligheterna att återanvända vardagstingen. De

ska få insikt i hur de i arbetslivet ska kunna använda sina kunskaper i kost, hygien och miljö (Lgr. 

80, s. 85). 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) står det att hemkunskapens 

övergripande mål är hälsa och resurshushållning. Att resurshushållning avser hushållning med såväl

mänskliga och materiella resurser som naturresurser och att hemkunskapen anlägger en helhetssyn 

på konsumentens och hushållets ansvar för miljön. Eleverna ska utveckla respekt för hushållning 

med resurser och få förståelse för hur den enskilda konsumentens och de enskilda hushållens 

beteende påverkar miljön både lokalt och globalt (Lpo 94, s. 22). Eleverna ska kunna sortera avfall 

och kunna något om kompostering och återvinning, samt kunna välja resurssnåla alternativ vid 

utförande av allt arbete inom hemmet (Lpo 94, s. 23).

Hållbar utveckling i Läroplan för grundskolan 2011

I Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr 11) har jag hittat följande som skulle kunna hänvisas till 

hållbar utveckling med inriktning på miljö. 

Skolans uppdrag:

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 

för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 9).

Skolans mål:

skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om 

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 14).

Rektorns ansvar: 

Rektorn har det övergripande ansvaret och ett särskilt ansvar för att ”i undervisningen i olika ämnen

integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö...” (Skolverket, 2011, s. 19).
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I hem- och konsumentkunskap

Syftet: Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  värdera val och handlingar i 

hemmet och som konsument, samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 42).

Centralt innehåll, i årskurs 1-6: Miljö och livsstil: Några olika miljömärkningar av produkter och 

deras betydelse. Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de 

påverkar miljö och hälsa. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar. 

(Skolverket, 2011, s. 42-43)

Centralt innehåll, i årskurs 7-9: Konsumtion och ekonomi: Ställningstagande vid val av varor och 

tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet (Skolverket, 2011, s. 43)

Miljö och livsstil: Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar 

miljö och hälsa. Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsmedel i 

hemmet. (Skolverket, 2011, s. 44).

I Slöjd

Syfte: Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och 

om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling. Genom 

undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 

kvalitets- och miljöaspekter (Skolverket, 2011, s. 213).

Centralt innehåll, i årskurs 4-6: Slöjden i samhället: Resurshushållning, till exempel genom 

reparationer och återanvändning av material (Skolverket, 2011, s. 215). 

Centralt innehåll, i årskurs 7-9: Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Metall, textil och

trä, deras kombinationsmöjligheter med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända

material. Slöjden i samhället: Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

(Skolverket, 2011, s. 215)

9



Begreppet hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Världskommissionen för miljö 

och utveckling, 1988, s. 22). Begreppet har fått omfattande spridning och det råder bred enighet om 

att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och 

globalt. 

Agenda 21 heter det handlingsprogram som styr samhällsutvecklingen mot en hållbar utveckling 

och detta program kom till på Riokonferensen 1992. Programmet innebär att varje stad, kommun, 

företag och skola ska han en dagordning, eller en agenda, för hur hållbar utveckling ska kunna 

skapas under det 21:a århundradet (Persson, C. Persson, P, 2007, s. 9). 

I Sveriges riksdag har man antagit sexton nationella miljömål som ska uppfyllas inom de närmsta 

åren. För att de målen ska kunna nås så krävs det att varje kommun och varje region arbetar med 

delar av de olika målen. Inte minst har landets alla skolor viktiga uppgifter i detta arbete. Målet är 

att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

Några av dessa är: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, hav i balans, levande skogar och en giftfri 

miljö (Persson & Persson, s. 13).

På lokal nivå är det kommunerna som har ansvaret för en bra livsmiljö och de har också därför ett 

ansvar för att bedriva arbetet med att nå de nationella målen för en bra miljö. Enligt den kommun i 

norra Sverige, där jag genomfört denna studie, tänker de såhär om hållbar utveckling:

”En hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas 

sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Aktiva invånare och ett positivt 

företagsklimat är en grundförutsättning och ett ekonomiskt nyskapande är en väsentlig 

nyckel till ett livskraftigt framtida samhälle (---) Kommunen arbetar med hållbar utveckling 

inom ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det medvetna arbetet med miljö och 

natur i kommunen har nära kopplingar till det folkhälsoarbete som bedrivs. Genom att skapa

förutsättningar för en god miljö förbättras även förutsättningar för hälsa i befolkningen. På 

samma sätt finns nära kopplingar mellan en god folkhälsa och tillväxt. En god balans mellan

dessa dimensioner ökar möjligheterna för en hållbar samhällsutveckling” 

Människans egna påverkan på miljön kan man räkna i form av ekologiska fotavtryck, som är ett 

mått på hur stora resurser varje människa förbrukar i olika delar av världen. Det är också ett sätt att 

avläsa om vi bidrar till en hållbar utveckling eller om vi tär på livsutrymmet för framtida 

generationer. Det ekologiska fotavtrycket är inte bara storleken på den yta som behövs för att varje 

enskild människa ska förses med bostad, mat, energi och transporter utan också vad som krävs för 

att ta hand om avfall och utsläpp till mark, luft och vatten (Persson, C, Persson, P, s. 103).
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Jordens befolkning har ökat från 10-12 miljoner till 10-12 miljarder under drygt 2000 år och 

befolkningsökningen per år uppgår till ungefär 90 miljoner, eller 10 gånger Sveriges befolkning. 

Redan med dagens befolkningstal lever fler och fler med risken att få sin livsmiljö försämrad istället

för förbättrad. Målet måste därför vara att skapa bättre hushållning av naturens resurser för att 

förbättra livsmiljön för människor på både kort och lång sikt (Persson, C, Persson, P, s. 105).

I den kommun där studien utfördes är målet för 2014 är att 50% av kommunens skolor har ansökt 

om utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”, samt att miljöinspiratörer ska finnas på kommunens

samtliga arbetsplatser, dvs. i alla skolor. Kriterierna för denna utmärkelse ”Skola för hållbar 

utveckling” finns med som bilaga nr. 3
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Metod

För att uppnå syftet, som är att undersöka  hur rektor och lärare förhåller sig till begreppet hållbar 

utveckling generellt i skolan, samt i ämnena trä- och metallslöjd och hem- och konsumentkunskap, 

har jag valt att använda mig av en kvalitativ metodansats. Och genom att utföra ett flertal intervjuer 

med rektorer och lärare i trä- och metallslöjd, samt hem- och konsumentkunskap hoppas jag få svar 

på mina frågor. De kommer att få beskriva hur de själva ser på hållbar utveckling i skolan, generellt 

och i respektive ämne. 

Kvalitativ metodansats – intervjuer och tolkning

Jag har använt mig av en kvalitativ metodansats i detta arbete. Om man jämför begreppet 

metodansats med begreppet metod så inrymmer metodansats en större helhet, där bestämda idéer 

och procedurer för datainsamling och analys ingår (Fejes, A & Thornberg, R, 2009, s. 14). En 

metodansats är hermeneutik, som betyder ”läran om tolkning”. Det centrala i hermeneutiken är att 

man tolkar ett uttalande genom att fokusera på ett djupare meningsinnehåll än det som omedelbart 

uppfattas. Och för att förstå helheten måste man också förstå delarna som bildar helheten och vice 

versa. I en intervju är det respondenternas uttalanden som ska tolkas och förstås (Dalen, M, 2004, s. 

14). 

Kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla och raka frågor och får på dessa frågor 

innehållsrika och komplexa svar (Trost, J, 2010, s. 25). Kvalitativa data möts ofta med 

misstänksamhet eftersom de bygger på små urval och inte är representativa för befolkningen i en 

statistisk mening (Trost, J, 2010, s. 34), men eftersom jag är intresserad av att förstå mina 

respondenters sätt att resonera så är en kvalitativ studie lämplig. För att kunna undersöka mina 

frågeställningar så har jag använt mig av samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer är kvalitativa och 

syftar till att få större förståelse för vilka uppfattningar människor har och därmed ge de personer 

jag intervjuar chansen att tänka under tiden vi genomför intervjun. Missförstånd kan redas ut under 

samtalstillfället och man har möjlighet att  ställa följdfrågor och få fördjupande svar (Larsen, A, 

2007, s. 26).

En nackdel med kvalitativa intervjuer är att människor inte alltid är sanningsenliga och att 

informanten svarar det hon tror att intervjuaren vill höra (Larsen, A, 2007, s. 27), men jag fick 

uppfattningen om att de jag har talat med har varit ärliga med det faktum att de till exempel inte 

visste så väl om vad som stod i läroplanen om hållbar utveckling, men mer om det senare. 

Kvalitativa intervjuer sammanblandas ibland med journalistiska intervjuer. Journalister är oftast ute 

efter att få fram material som kan sammanställas för att informera eller roa sin publik (Trost, J, 

2010, s. 44) och jag kände själv hur svårt det var att inte lägga ord i mun på de respondenter som 

inte var lika talföra även om jag under arbetets gång blev bättre på detta. 
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Urval

Jag ville ha så stor variation på skolorna som möjligt, utan att göra projektet till en omöjlighet. 

Därför har jag valt att göra intervjuer på skolor både inne i stan och på landet. Jag har även försökt 

få tag på icke-stereotypa personer, dvs manliga hem- och konsumentkunskapslärare och kvinnliga 

trä- och metallslöjdslärare, samt rektorer av både manligt och kvinnligt kön för att få ett så brett 

perspektiv som möjligt. Fyra rektorer och sex lärare har deltagit i intervjuerna. 

Procedur

Intervjuerna ägde rum på respektive skola där rektorerna och lärarna arbetade. I den mån det var 

möjligt så utfördes intervjuerna av lärarna i respektive sal då jag ansåg det viktigt för helhetssynen 

av ämnet. Till exempel när vi talade om återvinning så var det lätt att direkt se hur det utfördes i 

verkligheten. Det var också lättare för lärarna att ta till sig mina frågor och få hjälp av sin egen 

omgivning där de arbetar dagligen.

Intervjuerna har tagit mellan 30-40 minuter att utföra och spelades in med hjälp av mobiltelefon. 

Därefter har de transkriberats i sin helhet. Inspelningarna kommer att raderas när studien är 

avslutad. 

Etiska överväganden

Samtliga respondenter kontaktades i förväg genom e-post (se bilaga 1). De har delgivits studiens 

syfte och fått information om att de kommer att vara anonyma i studien. Med hänsyn till detta har 

respondenterna tilldelats fingerade namn. De har även blivit upplysta om att de kan avbryta 

undersökningen när och om de önskar. 
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Frågor och intervjuguide 

Samtalen med rektorer och lärare spelades in med hjälp av en mobiltelefon, med respondenternas 

godkännande. På så vis blev det lättare att fokusera på själva samtalet och det var även till god hjälp

för att inte missa något av det som sades. Att intervjuaren antecknar informantens svar fungerar 

dåligt och därför är det bättre att spela in samtalet för att få ett  bättre flyt, samt att intervjuaren kan 

koncentrera sig på samtalet. Det är också viktigt att ställa kontrollfrågor, att man tar upp samma sak,

men på ett annat sätt (Larsen, A, 2007, s. 85) och därför ställde jag ofta några extra frågor i slutet på

varje intervju som handlade om samma sak, men det sades på ett annat sätt och på så vis fick jag 

ytterligare information. Fördelar med att spela in en intervju är att man lär sig av sina egna misstag 

när man lyssnar till sin egen röst och man lär sig även sådant man gjorde bra vid intervjun (Trost, J, 

2010, s. 74). Och det tar man med sig till nästa intervju. 

En intervjuguide med frågor sammanställdes innan för att inget väsentligt skulle glömmas bort 

under intervjuerna (se bilaga 2). Och eftersom jag är en ovan intervjuare var det ett bra stöd i början

av varje intervju, som sedan blev friare allt eftersom tiden gick och beroende på vad respondenten 

svarade på mina frågor. En intervjuguide kan gärna vara personlig och kommunicerbar, samtidigt 

som man i en kvalitativ intervju kan låta den intervjuade styra ordningsföljden i intervjun. Jan Trost 

varnar i sin bok om kvalitativa intervjuer om att man inte bör ta upp allt för stora frågeområden och 

att ”lagom är bäst” (Trost, J, 2010, s. 71).  Att börja med ett lättare fråga ger en mjuk öppning av 

intervjun (Larsen, A, 2007, s. 86) och därför fick respondenten svara på sin egna inställning till 

hållbar utveckling, vilket inte var mindre intressant för fortsättningen.                                              
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Resultatredovisning

I detta kapitel presenterar jag respondenternas tankar och funderingar kring hållbar utveckling, 

arbetet med hållbar utveckling i skolornas vardag, hållbar utveckling i trä- och metallslöjden, 

hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskapen, skola för hållbar utveckling, samt en 

sammanfattande analys. I detta kapitel finns också en hel del citat från rektorer och lärare och jag 

fann att det var svårt att minska ner på dessa mer än jag gjort. Jag har timvis med fantastiska 

intervjuer inspelade och detta arbete handlar om vad mina respondenter känner och tänker kring 

miljötänket i ”hållbar utveckling”, därav alla citat, som ändå bara är en bråkdel av allt som sades 

under intervjuerna. 

Rektorers och lärares tankar om hållbar utveckling

En av de frågor jag ville ha svar på var respondentens egen inställning till hållbar utveckling och 

vad hållbar utveckling betydde för denne personligen. Tydligt är att alla har ett intresse för miljö i 

olika utsträckning. Tio personer, fyra rektorer och sex lärare, med olika tankar kring hållbar 

utveckling. När det kommer till svaret på denna första fråga känns det viktigt att alla får komma till 

tals och att du som läser detta får en uppfattning om de personer, rektorer och lärare, som jag har 

talat med. Rektorerna har fått fingerade namn som börjar på bokstaven R och lärarna har namn som 

börjar på bokstaven L.

Hållbar utveckling för mig är att man inte förbrukar så mycket resurser att det  inte kan 

reproduceras, växa...om man säger träd, eller vad som helst. Att man är försiktig med de 

resurser som finns...de som inte är oändliga. Sol och vind är ju oändliga krafter, men sedan 

finns det ju ändliga krafter och de måste vi vara försiktiga med. (Rolf)

”Hållbar utveckling för mig handlar om miljön...det är hållbar utveckling för mig...vår miljö” 

(Raquel)

Ja, hållbar utveckling det är att man försöker att bedriva en utveckling som ska vara hållbar. Det 

som man man gör också ska vara bra imorgon, så ser jag det...att det jag gör nu gör jag inte bara för 

att det ska vara bra nu utan också för att det ska vara bra framöver. Det jag gör med mina elever idag

ska även gynna dem imorgon. Sedan vad det är, det vet jag inte om det är så viktigt, men det ska vara

framåtsyftande, något jag tror på. Och jag gör det inte bara för nuet utan för att det ska bli bra för 

eleverna i framtiden. Det är ett väldigt vitt begrepp som man kan se på från olika synvinklar. 

(Ragnar)

Mina tankar om miljö är nog att visst är det viktigt! Vi har ett energisnålt hus, har etanolbil, samt en 

ny dieselvolvo… men den drar nog rimligt med soppa. Vi är andelsägare i ett vindkraftverk, 

komposterar och källsorterar, har lokaltidningen elektroniskt...sparar papper med mera. Dock skulle 

jag nog inte säga att vi är så engagerade i miljöfrågor att jag i min vardag gör tuffa prioriteringar för 

att spara på eller värnar om miljön. Jag cyklar till exempel inte till jobbet  fast jag har alla 

möjligheter och anledningar till att göra det. Enklare att ta bilen…Vi i Sverige konsumerar ju också 

en hel del varor och ska man vara ärlig köper vi nog betydligt fler prylar än vad vi behöver. I-

landsproblematik…(Rickard)
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Mitt miljöengagemang vaknade redan på gymnasietiden då jag gick med i Fältbiologerna 

[Naturskyddsföreningens organisation], men jag tror egentligen att engagemanget för miljön fanns 

långt tidigare, men det hade inget namn. Men då visste jag att det här brinner jag för. Sedan hoppade 

jag av under universitetstiden för jag kände att... lägga sig på motorvägen för att protestera mot 

Shell...aktivism var inte riktigt min grej. Jag ville jobba på andra sätt. Så det har funnits med ända 

från början i min undervisning. Att vi till exempel borde ha källsortering i klassrummet, men att det 

skulle vara estetiskt snyggt. Kreativt också. Jag ville markera den värderingen med miljö, men sedan 

blev det inget för hela tänket i klassrummet måste göras om. Det är så himla trångt. Men nu har det 

gått sex år så nu måste jag ju komma till skott nån gång...(Lena) 

Det är en stor del av mig. Jag har alltid snickrat och hållit på. Och av ren snålhet har jag återanvänt 

material och hittat nya funktioner. Är det användbart så använder jag det. Jag har svårt att köpa 

nyproducerade saker som inte är bra utan då bygger jag hellre själv. Så det ligger väldigt nära mitt 

tankesätt att återvinna. Det blir en personlig kick att få till något av ingenting (---) Jag har lätt för att 

se lösningar och på så vis kunna hjälpa eleverna vidare i deras arbeten (Lars)

Jag tänker direkt på miljön, att vi ska ”resursa” med det vi har (---) Vi källsorterar hemma, försöker 

köpa begagnat. Om vi ska städa hemma så använder jag diskmedel och inget sånt där dyrt och 

miljöovänligt. Jag handlar ekologiskt...ibland. Det är det vi gör. (Lisa)

Hållbar utveckling är ju att kunna göra det så bra som möjligt för miljön för att den ska kunna hålla i 

framtiden, till kommande generationer och fungera som den ska fungera. Det som är gjort tidigare är 

ju gjort och nu måste vi kolla här och nu vad vi kan göra. Går man till ett större perspektiv så kan jag

tycka att staten ska subventionera väldigt mycket sånt, det skulle underlätta för många hushåll att 

kunna vara ännu mer miljövänliga än vad många har råd till. Det är ju bara att kolla vad 

energilampor kostar i pris, eller vad kravodlat kostar, så är de ju dyrare de produkterna och det är ju 

förkastligt eller rent för jäkligt rent ut sagt. Har man en familj med vanliga inkomster och små barn 

med aktiviteter som kostar så väljer många de billigare alternativet i en affär, tyvärr. Och där tycker 

jag att staten har ett ansvar. (Lasse)

Att ta hand om jorden på bästa sätt...miljön och se till att det inte...att göra medvetna val egentligen 

så att man är rädd om miljön. Att man inte på-frestar för mycket. Att man har konsumtionsvanor som

är hållbara. Att man väljer ja, både i handling och annat att man väljer produkter som inte påfrestar 

miljön för mycket. (Lotta)

Att man tänker till i vardagen. Att man inte gör det som är lättast jämt....Det är så lätt slänga allt i 

samma tunna, men då får man helt enkelt ta sig själv i kragen och göra rätt. För mig betyder det 

mycket att behålla gamla fina möbler som till exempel farmor och farfar hade istället för att köpa 

nytt och göra i ordning dom. Sedan har jag blivit duktigare på att välja ekologiskt i affären. Såg en 

dokumentär om bananodlingarna och sen dess köper vi enbart ekologiska bananer....och ekokaffe, 

ekoäpplen och lite annat som jag snubblar över. Närproducerad mjölk känns självklart. (Lukas)
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Jag frågade några av lärarna om vad de trodde att eleverna visste om hållbar utveckling.

”Då tror jag att dom skulle säga att det där om att jag tjatar om att dom ska kapa vid hörnen och 

använda sig av redan raka ytor och så där...” (Lars)

”Det dom vet är att vi ska källsortera här och jag tjatar på dom att man inte tar mer än vad man 

använder. Att om jag redan har ätit lunch kanske jag inte ska göra en full portion om jag vet att jag är

mätt, så att man inte kastar så mycket mat. Jag tjatar också mycket om diskningen att man alltid ska 

fylla upp. Dom vill gärna diska under rinnande vatten annars....det tror jag att dom vet” (Lisa)

 

”Nja....om just hållbar utveckling. Det uttrycket? Då tror jag inte att dom skulle svara alls. Men om 

vi ska tala om miljötänket i slöjden så tror jag att dom skulle säga att man inte ska slösa på 

materialet. Trä och även färgen vi målar med. Och så tror jag att dom skulle nämna att vi jobbar med 

återvinningsmaterial. Ja, det hoppas jag att dom skulle säga i alla fall” (Lukas)

I nya läroplanen för grundskolan, lgr 11, står det tydligt att vi ska arbeta för en hållbar utveckling i 

skolan. Skolans uppdrag är att ge eleverna möjligheten att genom ett miljöperspektiv ta ansvar för 

den miljö som de själva kan påverka och att ge eleverna möjligheten att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till globala, samt mer övergripande miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur vårt 

sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 9)

Det ligger på rektorns ansvar att undervisningen i de olika ämnena integreras i miljöarbetet 

(Skolverket, 2011, s. 19). 

När det kommer till frågan om vad rektorer och lärare vet om vad som står i läroplanen om hållbar 

utveckling så blir svaren genast lite otydliga och jag känner en osäkerhet i många av svaren. De 

flesta svarar att de inte riktigt vet.

”Nja, det finns ju nån mening i kapitel två, som är lite generellt. Då nämns det ju väldigt kort om 

hållbar utveckling. Sedan kan jag inte påstå att jag har någon större koll på, vad säger man, i slöjd 

eller matte eller så här...” (Rolf)

”Nej, det kan jag inte påstå att jag gör...Jag har ju läst det tidigare... men inte nu...det kan jag inte 

svara på” (Ragnar)

”Det står ju inte mycket, men det står om återvinning...men jag har inte lusläst den. Jag vet att det 

står om återvinning, miljömässigt och så där” (Lars)

”Nej, det vet jag inte, näää....Nja, jag känner...njaaa....alltså jag har ju läst den, men det är inget som 

sitter i huvudet” (Lisa)
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Lasse, som är lärare i hem- och konsumentkunskap uttrycker att det här med hållbar utveckling inte 

är något man arbetar med i någon större omfattning. 

”Jag vet att det står med i skolans uppdrag och i skolans värdegrund (---) det här ska ju genomsyra 

undervisningen och det gör det ju inte (---) jag tror inte att det är något man arbetar med...det har jag 

svårt att tro” (Lasse)

Några av respondenterna är lite tydligare med vad de vet om vad som står i läroplanen och nämner 

miljöperspektivet och att eleverna ska få möjligheten att göra medvetna val.

Hkk har rätt så mycket hållbar utveckling i sin och slöjden har lite...och egentligen kan man säga att 

hållbar utveckling finns med i alla ämnen i varierande grad. Det finns i kapitel 2 i läroplanen...så har 

du ett av de fyra perspektiven som finns, så det är ju också ett miljöperspektiv... att det finns i 

läroplanen. Men i hk-ämnet så finns det lite mer än i övriga ämnen. De har hållbar utveckling som ett

eget område egentligen. (Raquel)

”Jo, men att man ska lära eleverna att ta ansvar för miljö och att man kan påverka miljön. Att de kan 

göra medvetna val” (Lotta)

Begreppet ”hållbar utveckling” har blivit allt vanligare och ett av de första ställen där begreppet 

förekom var i den s. k. Brundtlandsrapporten där hållbar utveckling definieras som ”en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988, s. 57). Jag var 

nyfiken på om begreppet används på skolorna.

De flesta av respondenterna var snabba och tydliga i sina nekande svar. Begreppet ”hållbar 

utveckling” används inte på någon av de skolor där mina respondenter arbetar, varken av rektorer, 

lärare eller elever. 

”Nej, det gör vi inte” (Rolf)

”Nej, det är inte ett begrepp som används på skolan” (Ragnar)

 

”Nä, det gör vi inte....det talas ingenting om hållbar utveckling. Vi har talat om att ha en städardag 

och det är första gången vi är med på den på de fyra år som jag har jobbat här” (Lisa)

”Aldrig” (Lukas)
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Två av rektorerna ville förtydliga att även om de inte använde uttrycket ”hållbar utveckling” så 

finns miljön med i tanke och arbete. 

”Nej, det gör vi inte, men det betyder inte att vi inte talar om miljön” (Rickard)

”Ja, inte så att vi går och pratar om hållbar utveckling så här...men i undervisningen använder man 

hållbar utveckling. Utan då använder vi nog uttrycket miljö, att vi tänker på vår miljö” (Raquel)

Lena, lärare i trä- och metallslöjd, var den som verkade ha tänkt mest på begreppet ”hållbar 

utveckling” av alla de som jag talat med och hon menar på att ”hållbar utveckling” inte genomsyrar 

undervisning och vardag i skolan på det sätt som det borde.

Det som slog mig var att vi inte använder begreppet, trots att det finns. Och i utbildningen så tyckte 

jag att kurserna med hållbar utveckling var några av de mest intressanta kurserna jag gick. Och jag 

kände redan då att det här borde man ta upp i undervisningen. Jag har känt att vi, alla lärare borde 

arbeta för detta....att vi hade en temavecka eller hittade på något annat kul! Det här känns som ett 

nytänkande och då vågar jag inte riktigt själv. För mig är hållbar utveckling en central tanke och jag 

upplever inte att det är så för lärarna generellt. Det genomsyrar inte...(---) Vi måste lära oss förstå det

här med hållbar utveckling för det är ett sådant bra begrepp och förstå hur det blir enkelt för oss att 

genomföra i vardagen. (Lena)

Arbetet med hållbar utveckling i skolornas vardag och pedagogiska arbete

Hållbar utveckling kan man arbeta med på många sätt och eftersom läroplanen genomsyras av 

tankar om hållbar utveckling så tänker jag mig att det vore klokt att arbeta ämnesövergripande 

många gånger.  Myndigheten för skolutveckling har givit ut en bok som heter ”hållbar utveckling i 

skolan” och där beskriver de tankarna kring hur syftet med utbildningen ska förändras och 

tydliggöras och bli en vidareutveckling av den miljöundervisning som redan bedrivs i svensk skola 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 11). Jag frågade rektorer och lärare hur de arbetade med 

hållbar utveckling på sin skola.

De flesta talar om hur de källsorterar i klassrum och arbetsrum, men att inga särskilda projekt har 

förekommit. Flera nämner att arbetet med miljö och återvinning är vanligare i de yngre årskurserna 

och att i de äldre årskurserna är mer fokus på ämnena. 

Det är inte så att vi på skolan har haft en miljövecka eller så, inte på högstadiet i alla fall. 

Mellanstadiet har haft sådana temaveckor. Där [läs:  mellanstadiet] har man kört lite mer intensivt 

med tema mat, miljö och återvinning...kravmärkning på ett mer intensivt sätt. Det är nog de yngsta 

åldrarna som varit vanligast (---) Här [läs: högstadiet] har man sina ämnen. Det blir lite tunnelseende 

med sitt eget ämne. Vi har pappersinsamling på mellanstadiet, låg och mellan har de 

pappersinsamling, plast och metall, men det har vi inte här [läs: högstadiet]. Här har vi bara 

papper...och kartong. Engagemanget är väl större där borta [läs: mellanstadiet] helt enkelt, i 

personalgruppen, att ta tag i en sådan sak. Det kan vara så att det är någon drivande. Sedan är det 

vaktmästaren som sköter och tar bort pappersinsamlingstunnorna. (Rolf)
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Både Raquel och Lotta nämner en ekologisk matvecka, som inte tagits emot särskilt väl. Under 

perioden 1 januari – 30 juni 2013 var 14 % av de livsmedel som kommunen köpte in ekologiska. 

Målet för denna kommun där undersökningen gjordes är att 25 % av livsmedlen ska vara ekologiska

2014, men utöver detta mål så har kommunen en ekologisk matvecka där maten kommer från 

jordbruk som inte använder bekämpningsmedel eller konstgödsel. Tanken är att kommunen 

efterhand ska börja byta ut livsmedlen så att det ska bli mer ekologisk mat i skolan. Två av rätterna 

under denna ekologiska matvecka ska vara vegetarisk för att eleverna ska ”få smaka på god mat 

som inte innehåller kött”.

Vi har haft en ekologisk mat-vecka. Två år på raken, en vecka per år. Det som har blivit lite tokigt 

är att de har lagt in en hel del vegetariskt den här veckan...linssoppa, bönor och så vidare och när 

barnen såg kikärtsgrytan så gick barnen inte ens och åt. Så det ekologiska begreppet förknippar 

barnen med linser och bönor. Det blev lite tokigt. Kostenheten hade komponerat ihop maträtterna. 

Och då blev det ett jättesvinn istället för någonting bra. Barnen dömde ut rätterna på en gång. 

(Raquel) 

Lotta säger att eleverna tycker att maten är usel denna ekologiska vecka och att hon, som inte 

brukar äta i matsalen av ekonomiska skäl, i fortsättningen ska gå dit och äta, hela veckan, under den

ekologiska veckan för att se hur det verkligen är. Hon tillagar ekologiskt i kombination med 

vegetarisk mat med eleverna i hem- och konsumentkunskapen och där är maten uppskattad av 

eleverna. 

Tidsbrist är ett av argumenten för att det inte skett något särskilt arbete för hållbar utveckling i 

skolorna. Nästan alla uttrycker en jakt på extra tid, tid att få allt att gå ihop och hur rektorer och 

lärare ständigt arbetar i motvind när det gäller tid och vad som måste hinnas med. Fokus hamnar då 

på andra saker. 

Vi arbetar hela tiden utifrån ett pedagogiskt perspektiv, vad det än gäller, vad gör jag idag för att det 

ska bli så bra som möjligt imorgon. Det gäller både lärare, rektor och elever. Oavsett om det handlar 

om lärande eller resursslöseri och så vidare. Som rektor så finns det så otroligt många saker du ska 

arbeta med och jag försöker fokusera på de stora...elever, lärare, pedagogik och sen kommer 

ekonomin in där också...resurser och organisation. Hur kan jag, genom min organisation, göra det så 

bra som möjligt för lärarna...skapa förutsättningar för lärarna så att lärarna i sin tur kan jobba så 

effektivt som möjligt med eleverna. Det är det jag gör. Hållbar utveckling har inte funnits på min 

agenda. Hållbar utveckling finns där i läroplanen, jag vet det och det är jättebra. (Ragnar)
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Allt utvecklingsarbete innebär större eller mindre arbetsinsatser. Jag ville veta om det fanns någon 

önskan, eller vision, om förändring inom arbetet med miljö från lärare och rektorer och jag frågade 

dem om det fanns något som de skulle vilja arbeta med, men ännu inte gjort. Tiden kommer åter 

upp i diskussionen. Flera talar om att andra saker går före i det stressade schemat. 

Saker kommer och går, det är olika saker på agendan vid olika tillfällen...och i skolan..skolministern 

har ju i ett utspel i veckan, vad vi ska lägga fokus på, och han har inte pratat om miljö utan pratat om 

andra saker, så det har tyvärr hamnat lite i bakvattnet och man känner att det är andra saker som 

ligger över en, som man ska lösa. Men vi får hålla isär lite, för lärarna i sitt ämne pratar miljö. Och 

sedan i matsalen har vi miljövänliga veckan, eller ekologiska veckan, till exempel, en gång per 

termin eller en gång per läsår. Jag kommer inte riktigt ihåg (Rolf)

Vi har inte haft några sådana tankar. Tiden har inte funnits. Där skulle det ha varit bra med en 

miljöinspiratör som tycker att det är kul och roligt....Men jag skulle tycka att det vore kul att ha ett 

projekt med återbruk där man får göra nya saker av gamla saker...att arbeta ämnesövergripande. Det 

skulle jag tycka var jättekul. Ett temaarbete kanske. Men det är schemaläggningen och det 

organisatoriska som gör att det blir svårt. Det är bara en dag i veckan som alla lärarna är på skolan 

samtidigt och därför är det så svårt att jobba ämnesövergripande. Men det hade varit bra för både 

pedagogerna och eleverna att få ett gemensamt ämne att bygga undervisningen kring. Det hade varit 

jättespännande. (Ragnar) 

Jag skulle vilja bli bättre på hållbar utveckling (---) vi har pratat så många gånger om att vi borde bli 

bättre på att samarbeta, arbeta ämnesövergripande. Men blir inte av. Tiden finns inte.

När man är ensam på skolan i sitt ämne... jag hamnar med bilden och slöjden och det blir inte alltid

så bra när vi ska arbeta gruppvis. Det finns ingen att bolla med. (Lisa) 

Både Ragnar och Lisa uttrycker svårigheten med att arbeta ämnesövergripande när lärarna sällan är 

på skolan samtidigt, eller när man är ensam lärare i ämnet i området eller på skolan. Det verkar vara

ett stort problem. Eftersom ”hållbar utveckling” finns med i så stor grad i samtliga ämnen så är det 

kanske ett måste att arbeta ämnesövergripande med detta. Men alla lärare uttrycker något av en 

hopplöshet i hur detta skulle gå till. Richard i sin tur berättar om det viktiga i att lärarna måste få 

träffas och om hur det är något de arbetar för i sin skola och skolområde.

Vi arbetar nu med att få till platser och tillfällen för lärarna att träffas, vilket jag tror är en 

förutsättning för att förändringar ska kunna ske. Många av lärarna är ensamma i ämnet på skolorna, 

särskilt när det gäller de praktisk-estetiska ämnena och där är det viktigt att vi som rektorer hjälper 

till och framförallt ser till att det blir praktiskt möjligt att träffas. Det kan handla om 

schemaläggning....men för att förändringar ska kunna ske och saker ska kunna hända så måste 

lärarna få möjlighet att träffas. (Rickard)
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Lasse uttrycker en önskan om källsortering för elevernas bruk ”Det finns soptunnor i skolan, men 

där har eleverna inte möjlighet att välja utan får slänga allt i samma tunna”, trots att man i 

klassrummen och särskilt i hem- och konsumentkunskapen arbetar med återvinning och 

källsortering. Både Raquel och Lotta vill arbeta med kompostering, något som idag inte är tillåtet.

Man skulle egentligen kunna arbeta mer med allt, men det är inte så att det är något som jag gått 

och tänkt på, att det här borde vi göra. Man skulle kunna ha temadagar och så vidare och jobba lite 

mer på djupet. Matsvinnet har vi mätt, men det skulle man kunna göra något roligt av...att kanske ha 

nån slags tävling eller så för att få matsvinnet att minska. Idag hamnar matresterna i soporna. Vi har 

ingen kompostering. Och vi får heller inte använda rester och så vidare...(Raquel)

Lasse talar om ekonomi och hur svårt det är för skolorna utanför städerna att göra studiebesök som 

handlar om återvinning och hur fel det blir när det sätts upp mål utan att det finns resurser. 

Jag skulle vilja att kommunen satsade pengar på skolan så att man kunde till exempel göra fler 

studiebesök, så att man kunde åka på återvinningen i Må till exempelvis. Det finns inte ekonomi för 

att göra det. Det krävs bussar och hämtning och då faller allt. Skolor i stan har ju allt runt omkring 

sig. Men för alla skolor i ytterområdena så kostar det (---) och om man nu har satt upp ett mål som 

nu kommunen har gjort att alla ska ansöka till ”skola för hållbar utveckling”, så måste man få ut det 

till alla som ska arbeta med det målet, annars blir det bara något som ska se bra ut på ett papper. Om 

vi ska till exempel bli en skola i världsklass som det är tänkt hur tänker då kommunen då det inte 

ens finns ekonomi att köpa in en enda smart-board till  hela skolan, bara som exempel...hur ska vi nå 

dit? Tyvärr är det lite så att man från det politiska hållet att man säger en sak och sedan blir det ett för

stort mellanrum...det är okej att man har ett mål, men då måste man också tänka hur man ska stegra 

det här. Och det upplever jag som icke-existerande, vilket är jättefrustrerande. Det finns aldrig någon

tid avsatt. Eller någon tanke bakom. Vad är det vi behöver egentligen? Allt beror på hur drivande 

man är själv. (Lasse) 

Jag ställde frågan om lärarna behövde stöd i sitt arbete med hållbar utveckling och vad detta stöd 

skulle kunna gå ut på. Både rektorer och lärare fick frågan. De svarade att det fanns få 

vidareutbildningar inom trä- och metallslöjd och hem- och konsumentkunskap, samt att det ofta är 

en kostnadsfråga då de utbildningar som finns nästan alltid är i en stad långt bort. 

Jag tror att det skulle uppskattas av lärare i både träslöjd och hemkunskap. Men det har vart dåligt 

med det. Jag får inte så mycket utskick om utbildningar just i slöjd eller hemkunskap. Matte och 

NO...där får man jättemycket. Och då har det med hållbarhet att göra också. Det är olika firmor som 

arrangerar utbildningar och de ringer till kommunen och talar om att det finns utbildningar. 

Utbildningar i ledarskap är vanligt och utbildningar i kvalitetsarbete har blivit vanligt. Ofta är 

utbildningarna dyra för att de är i Uppsala eller Stockholm. Man passar på när de är i Umeå, när de 

är nära. (Rolf)
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Två av rektorerna säger att lärarna aldrig frågat om stöd och därmed får de inget.

”Jag har aldrig fått någon fråga om att de skulle vilja ha stöd” (Raquel)

Och då erbjuds det inte heller? (Jag) 

Nej, det gör det inte. Men det har säkert hänt en hel del sedan många av dem gick sina utbildningar 

och det [läs: hållbar utveckling] är mer i ropet idag, nu de senaste åren. Det finns ju mycket i media 

också idag. Jag kan tänka mig att det kan finnas utbildningar inom NO och HK kan det finnas, men 

jag vet inte. (Raquel)

Rickard säger att: ”Ja, självklart! De skulle få hur mycket stöd som helst! Men de har aldrig frågat”.

Och då får de inget stöd? (Jag)

Nej. Det skulle vara som att köpa in en hel hög med datorer om ingen ville ha dem...då kan man lika 

gärna lägga ut datorerna på skolgården. Det har tidigare köpts in massor av teknik som inte används 

och då är det ren slöseri med pengar.  Det är viktigt att engagemanget kommer från individen 

(Rickard)

Och när jag frågar lärarna så säger de att de inte ber om stöd, men att de skulle önska mer stöd. De 

vill att initiativet kommer från rektorn och skälet till att de aldrig frågat är att de tror att de inte 

kommer att få något stöd. 

”Jag har inte ifrågasatt något stöd, men om rektorn hade stött initiativet....jag känner mig inte som en

initiativtagare jag själv. Om vi hade varit fler kollegor, tillsammans så hade det varit enklare” (Lena)

Du säger att du inte ber om stöd, men om du skulle få stöd, vad skulle du då vilja ha för stöd? (jag)

Jag önskar att mina kollegor hade samma engagemang i frågan, att det genomsyrade hela 

verksamheten, men då måste det komma uppifrån och nerifrån samtidigt. Att man har en rektor som 

är intresserad av frågan och att man styr verksamheten i den riktningen. Att det är mer än bara 

pappersåtervinning...Det borde finnas plats för återvinning. Att man jobbar tematiskt, 

ämnesövergripande. En vecka, schemabrytande, eller ännu hellre över ett läsår. Man skulle kunna 

börja med ett ämne och flytta över det till ett annat sedan. Men det är trist att inte skolan jobbar så. 

Man måste ju få rektorns stöd att frigöra sig från stressen över betyg och annat för och kunna jobba 

på ett nytt sätt, att tänka nytt. Det skulle kanske till och med öka måluppfyllelsen. Men det kräver 

stöd från rektorn. (Lena) 
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Lena fortsätter att berätta om den icke-existerande miljökulturen i skolan där hon jobbar.

Jag skulle gärna ha en fortbildning om hållbar utveckling, som kunde bredda begreppet. Hur gör 

man för att komma dit? Att köpa rättvisemärkt kaffe är ett steg. Tidigare har vi haft så att man ger en 

peng till kaffekassan eller så köper man sex paket. Och då har jag kommit med mitt eko-

rättvisemärkta kaffe och kände att jag hade gjort mitt. Men så bytte vi till en automat och då kostar 

det mer att ha ekologiskt kaffe. Och hon som styrde upp det väckte inte ens frågan om vilket kaffe vi 

skulle ha ”ska vi ha det här eller det här kaffet” utan det kostar så här mycket per kopp. Och när den 

väl stod där (läs automaten) så kände jag att jag inte ens orkade driva frågan. Det säger ju också en 

del om kulturen i skolan. Att man inte ens reflekterar över vilket typ av kaffe man skulle välja. Det 

kanske hade varit fler som velat ha eko-kaffe. Det är aldrig någon som talar om det i lärarrummet. 

(Lena) 

Den ekonomiska biten kommer upp flera gånger under samtalen och Lisa känner att hon inte kan 

erbjuda eleverna möjligheten att arbeta med ekologiska varor. Inte heller tror hon sig ha möjligheten

till eget stöd från rektor. 

Ekonomiskt stöd skulle jag vilja ha (skratt). Vi hade hit en föreläsare om ekologisk mat det har vi 

haft (---) det var för eleverna. Och då undrade eleverna varför vi inte har mer ekologiskt på 

hemkunskapen. Och det kan man ju undra.....(---) Jag skulle också vilja ha mer utbildning i allt för 

man glömmer fort. (Lisa)

Jag frågade Lisa om hon någon gång bett om att få något stöd.

Nää, allt kostar och de har lite pengar. Man skulle vilja fara på många olika saker. Det har ju kommit 

många nya matinfluenser sedan jag pluggade (---) Jag har ingen kanon och har nyss fått internet så 

jag har haft svårt att kunna visa upp saker för eleverna. Det känns som om det är helt upp till 

mig...man vill inte vara besvärlig. (---) Vi är väldigt bundna till avtalen och jag måste handla här på 

Ica och de är ju inte billigast när det gäller ekologiskt till exempel och när vi nu har så lite pengar 

så...ja, det säger ju sig självt. (Lisa)

Lasse och Lotta tar upp frågan om hur viktigt det är för lärare att få träffas för att samarbeta inom 

ämnet för att det ska bli någon förändring. De vill ha stöd i form av bättre schemaläggning så att 

lärarna fick möjlighet att träffas.

Vi skulle behöva någon slags start-hjälp för att komma igång. Jag tror att dom flesta vet vad det 

handlar om det här med hållbar utveckling, men man har svårt att veta hur det ska få in det i 

undervisningen. Att man fick bolla idéer med andra lärare. (Lasse)

Det skulle behövas luckor där vi lärare skulle kunna träffas för att samarbeta (---) Jag känner mej rätt

trygg i hur jag jobbar, men visst skulle det vara kul med inspiration. För till exempel känner jag att 

jag skulle vilja jobba mer med kompostering, men det finns ingen sån möjlighet vad jag vet. Det 

finns väl alltid att det finns projekt som jag skulle vilja göra. Och det finns inga pengar till 

fortbildning. Och då frågar man inte. Men det är något som är jätteviktigt det här med fortbildning 
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för det händer så otroligt mycket på området, så man måste hänga med. Jag skulle behöva mer 

inspiration. Det gäller att hålla sig ajour med media om det är något program som går som passar ens

ämne. Jag vet inte...jag skulle behöva mer inspiration....jag skulle behöva mer inspiration. Jag läser 

kokböcker och så (---) men jag skulle behöva träffa andra för jag är så ensam, så oerhört ensam. Och 

det har inte funnits några nätverksträffar innan. Men nu på måndag ska det vara nätverksträff och det 

ser jag fram emot! (Lotta)

Hållbar utveckling i trä- och metallslöjden

De flesta rektorer trodde inte att det arbetades så mycket med ”hållbar utveckling” på träslöjden och

de reflekterade heller inte över varför det i så fall inte arbetades med detta. I textilslöjden visste alla 

att det arbetades med återbruk och reparationer. 

Jag har aldrig sett någon sådan aspekt (läs: hållbar utveckling) när jag varit där inne. Det har jag 

inte gjort, nä. Jag har aldrig förväntat mig heller att jag ska se något miljöarbete där. Det förväntar 

jag mig på NO och SO....men det man kan tänka sig är att man inte ska slösa med...hur man lägger 

en mall till exempel, att man inte använder det material som är i mitten, men det har jag tänkt som en

ekonomisk aspekt, att man är rädd om träbiten man har köpt in. Men det kan man koppla till 

hållbarhet, visst. Jag har aldrig sett att de arbetat med reparationer eller så, men det kanske de gör. 

Mer på textilslöjden då att de får lära sig att laga saker. (Rolf)

I textilslöjden vet jag att de arbetar med återbruk, men i trä....nä det vet jag inte. Jag har inte hört att 

de arbetar med återbruk på träslöjden, eller överhuvudtaget med hållbar utveckling. Det kanske inte 

står lika mycket i kursplanen? De pratar nog om olika träslag och så, men jag har inte hört att de 

arbetar med återvinning. (Raquel)

Jag har ingen aning om de jobbar med det i trä- och metallslöjden. De pratar om olika material och 

sådana saker och att man inte ska ta mer än vad man kan göra av med, att man ska hushålla med 

materialet. För det kostar ju....(Ragnar)

Jag tror inte att de arbetar med återvinning i träslöjden...jag kan inte helt säkert veta, men jag tror 

inte att det är nån fokus på det. Däremot tror jag att de talar om att man inte ska slösa med 

materialet. Jag har aldrig sett något arbete med återvinning när jag har varit in i slöjdsalen. (Rickard)

Trä- och metallslöjdslärarna berättar om hur de arbetar i slöjdsalen med det som är genomtänkt 

miljöarbete och återbruk och det som ”bara blev till” fast det inte låg ett miljötänk bakom från 

början. 

Jag har hittat ett sätt att arbeta med metall och återvinning som jag tycker fungerar jättebra. Vi 

arbetar med plåtburkar och jag har fått mycket inspiration från hemslöjdsrörelsen där det är 

jättepopulärt med det här med plåtslöjd och konservburkar och att på olika sätt omforma dem. Sedan 

kan man ju undra hur bra det är att ta en plåtburk...på vilket sätt skulle det vara främjande för miljön?

Men steg ett är kanske bara att tänka nytt. Det går ju att återvinna plåtlyktan efteråt också. Vi har ju 

det här med konsumtionskultur också. Att göra någon själv. Att man kan roa sig med saker som inte 

förbrukar ytterligare....för det är en befintlig resurs. (Lena)
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Jag har inget område som heter återvinning, men jag kom på nu att jag har sagt åt eleverna att ”ta hit 

gamla osthyvlar” så kan vi svarva ett nytt handtag. En gång hade jag en kille som tog hit en 

fåtölj....jättebra, men det blir ganska snabbt kaos. Så jag har blivit lite bränd på svårhanterbara 

projekt (---) Jag har inget särskilt projekt utan försöker att ha det hela tiden i undervisningen...när de 

ritar upp saker mitt i plankan till exempel. ”Varför använder ni inte hörnet, eller den raka sidan? Men

som sagt, inget särskilt arbetsområde. (Lars)

Spillbitslådan i slöjdsalen verkar vara ett störande moment för alla trä- och metallslöjdslärare. Vad 

gör vi med materialet? Ska vi elda upp det och i så fall när då? Materialet i lådan har kostat pengar, 

så det är även en ekonomisk fråga. Ingen av lärarna tycker att det känns bra att bara slänga bort 

innehållet.

Om man tänker sig slöjdsalen som ett eko-system....hur blir slöjdsalen hållbar? Kan jag använda allt 

material? Spillbitslådan stör mig! Den gör min slöjdsal ofulländad...att den finns. Det enklaste vore 

att elda upp materialet, men det gör vi inte. Men man skulle kunna tänka sig att de yngsta 

årskurserna fick använda spillbitslådan...att vi gör det till en kreativitetsövning. Att de inte får 

använda sågen, bara använda de bitar som finns och göra något kreativt av det. Men jag har inte 

provat det i undervisningen. (Lena)

Ja, den där lådan med spill....det är likadant varje år. Det hamnar allt för mycket i den där lådan. 

Tänkte ett tag att de yngre kunde använda bitarna och bygga landskap, men jag har inte hittat någon 

bra planering för det än. Till slut slängs det tyvärr. Jag brukar kolla igenom så att det inte ligger några

värdfulla finare träslag i som de äldre använder till knivskaft sedan. (Lukas)

Hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskapen

Rektorerna tyckte sig ha en bättre uppfattning om vad som undervisades i hem- och 

konsumentkunskapen. Och de nämner att de både vet och ser att det arbetas med miljö och ”hållbar 

utveckling”. 

I hem- och konsumentkunskapen vet jag att de arbetar med källsortering. Sedan vad läraren tar upp 

på lektionerna det vet jag inte (Ragnar)

I hem- och konsumentkunskapen märker man tydligt när man gör lektionsbesök att det finns en 

tanke på hållbarhet. Jag var nere en gång när niorna hade lektion och de skulle komponera en måltid 

utifrån olika aspekter. De skulle kolla på säsongens grönsaker, ekologiskt, pris, skillnader, och 

sådana saker. Även hälsoaspekter. Läraren jobbade utifrån att de skulle göra medvetna val, vilket val 

det än var, så skulle man ha förstått vilket val man gjort (Rolf)
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Lärarna i  hem- och konsumentkunskapen arbetar med att få eleverna att bli medvetna i sina val, att 

väga för och emot. 

Vi arbetar med sopsortering som du ser. Sedan försöker jag köpa in ekologiska produkter i den mån 

det går om budgeten tål det, för att visa att det finns de alternativen. Vi arbetar med olika 

miljömärkning för att bygga upp en kunskapsbank så att de förstår skillnaden. Man försöker 

förbereda eleverna så gott det går så att de har ett tänk när de är ute. De är ganska duktiga redan, men

de förstår inte alltid varför de gör saker och ting och den delen är, jag vet inte om jag ska säga 

viktigare, men de måste få en förståelse för annars tror inte jag att de kommer att handla på det sättet 

sedan heller...jag skulle önska att det fanns med i andra ämnen också för hkk´n är ju minsta ämnet på

skolan. (Lasse)

Lotta arbetar också hon med ett genomgående tänk på miljö och hållbar utveckling. Från att 

eleverna ska lära sig om säsongernas olika möjligheter när det gäller mat till hur mat produceras och

transporteras. Hon vill att eleverna ska lära sig att välja och kunna argumentera för sina val. 

 För mej är det viktigt att eleverna blir medvetna. Så att jag jobbar med det på det sättet. Att dom får 

göra mycket planering av måltiderna själv. I alla årskurser. Efter att dom har fått kunskap om det här 

så får dom själv planera och ha då fokus på miljö, hälsa och ekonomi. Alltid. Och där kommer miljön

in. Och att dom får tänka efter i alla val dom gör...vilken typ av protein...ska dom ha kött eller ska 

dom ha vegetariskt (---) hur påverkar kött och hur påverkar vegetariskt. Att dom får gå in i detaljer. 

Och att dom även får tänka säsongsmässigt. Vad är det man kan välja nu? Till exempel på 

vintern...ska man ta tomat och gurka, eller ska man utforska det här härliga rotfruktsutbudet som 

finns och göra någon läckert av det...att vara lite kreativ. Då kan jag se direkt vilka som har tänkt till. 

Om man tar till exempel ris då och kan vi tala om det. Om dom vet hur det produceras och 

transporter och så brukar det bli givande diskussioner och då kan man se hur dom utvecklas. Från 

kanske sjuan till nian och då kanske dom kommer in på det här självmant till slut när dom ska 

planera. Dom själva får tänka till och se hur dom andra grupperna har tänkt. Då kanske dom får en 

aha-upplevelse (---) Vi brukar arbeta med återvinning också. Kolla på förpackningar. Hur 

symbolerna ser ut. Miljömärkning. Kompost hade varit trevligt. Jag har stark fokus på matsvinnet 

och vad man kan göra med rester. Om det blir matrester vad kan man göra med dom. Det har vi med 

i utvärderingen också så får de fylla i och säga vad man kan göra. Vissa skriver ”slänga”, vissa 

skriver att man kan göra matlåda, men jag vill gärna komma åt det här att om man har gjort en pasta 

med köttbullar, att man försöker göra en ny maträtt. Till exempel en pastagratäng (---) Jag försöker 

föregå med gott exempel. Är det höst och det finns mycket äpplen då bakar vi med äpplen, gör paj, 

äpplemos, kompott och annat. Är det vår så blir det rabarber och mycket rotfrukter. (Lotta)
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Skola för hållbar utveckling 

Skola för hållbar utveckling är en utmärkelse som varje skola kan ansöka om på skolverkets 

hemsida. Syftet med utmärkelsen från skolverkets sida är att att stödja och vara en inspirationskälla 

i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskola till vuxenutbildning. För att skolan 

ska få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan 

(Kriterierna har jag lagt in som bilaga 3).

Eftersom ett av denna kommuns mål i den miljö och energistrategi som jag skrivit om tidigare i 

texten, var att 50 % av skolorna skulle ha ansökt om denna utmärkelse 2014 så frågade jag rektorer 

och lärare om de arbetade för eller hade ansökt om skola för hållbar utveckling. Samtliga lärare 

svarade att de inte hade ansökt eller jobbade för en ”skola för hållbar utveckling”, men att de heller 

inte kände till att kommunen ville att de skulle göra detta. 

Nej, och jag har inte haft någon kunskap om att 50 % av skolorna ska söka utmärkelsen ”skola för 

hållbar utveckling” och vi, eller jag, har inte initierat processen kring denna ansökan. Vad jag kan 

påminna mig har denna fråga inte lyfts vid de tillfällen jag har varit med på olika möten med 

kommunen. Och jag kan inte heller påminna mig om att det har skickats ut material kring detta. Men 

jag ska också ärligt säga att jag inte själv aktivt sökt efter denna information. (Rickard)

Bara en av rektorerna säger sig ha hört talas om ”skola för hållbar utveckling”.

”Jag har hört att det finns, men jag har inte varit in och tittat på det. Jag tror att det är någon skola i 

kommunen som har fått certifieringen, men jag vet inte...Men det kanske skulle kunna vara en kul 

grej att jobba med” (Raquel)

När det gäller lärarna så svarar samtliga lärare att de inte vet något om detta och Lotta uttrycker:

”Nä, det är ingenting som vår rektor har pratat om...så det tror jag inte för då borde det ha nämnts på nån 

konferens, men visst hade det varit bra att ha något att arbeta mot”

I arbetet med hållbar utveckling i såväl företag som skolor och myndigheter så är det personliga 

initiativet och eldsjälarna viktiga (Persson, C & Persson, P, 2007, s. 190).  I denna kommuns miljö 

och energistrategiplan för 2014 så står det att alla kommunens arbetsplatser, det vill säga alla skolor,

ska ha en miljöinspiratör. Jag frågade rektorer och lärare om de hade en miljöinspiratör på skolan 

och samtliga rektorer och lärare svarade att de aldrig hade hört talas om detta. Men de tyckte alla att

det var en fin tanke, även om de undrade över vem det skulle kunna vara och vilken utbildning den 

personen skulle ha. 

”Nej, det har vi inte. Men det är klart att att skulle det komma någon som brann för miljöarbete och 

hållbar utveckling så skulle det se annorlunda ut, men det har vi inte” (Raquel)

”Nej, inte vad jag vet...” (Lena)
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Jag frågade Lena vem som skulle kunna vara miljöinspiratör på deras skola.

”Ja, det skulle kunna vara en del av en tjänst, men då måste man på nåt vis ha mandat att styra, att 

kunna driva frågan, att inspirera. Det känns jobbigt. Hur skulle man lyckas med det?” (Lena)

Flera uttrycker en glädje över ordet och ser fördelarna med en person som hade tid avsatt för att 

jobba med miljön på skolan. 

”Det finns ingen. Det skulle jag nog veta...miljöinspiratör...va fint!” (Lotta)

”Miljöinspiratör? Det lät trevligt. Det skulle jag kunna vara, men nej, nån sån har vi inte...” (Lukas)
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Sammanfattande analys och slutsats 

Jag upplever att rektorer och lärare tänker väldigt lika i mångt och mycket. Alla är begränsade i sin 

tid och därför går det som känns mest viktigt, just i detta ögonblick, före arbetet med ”hållbar 

utveckling”, hur viktigt det än är i längden. Rolf berättade om skolministern som uttryckt fokus på 

någon fråga som gällde annat än just hållbar utveckling och då går det arbetet före. Arbetet med 

eleverna och värdegrundsarbetet, pedagogiken och ekonomin, som uppfattas som de stora frågorna, 

går före. Och fast än både rektorer och lärare vet att ”hållbar utveckling” finns i läroplanen så 

upplever jag att det glöms bort i många fall. 

 

Det som är den största skillnaden är att lärarna upplever att de inte kan få stöd i sitt arbete med 

”hållbar utveckling”, medan flera av rektorerna säger att de visst skulle få stöd, men att de inte 

frågar. Och även om jag kan förstå rektorernas synvinkel så känns det lite väl enkelt att säga att 

lärarna inte ber om stöd och därför får de inget. 

När jag talade med tillväxtavdelningen på den kommun där undersökningen gjordes så fick jag en 

bakgrund till det arbete med den Miljö och energistrategi som antogs av kommunfullmäktige 2010. 

De mål som är satta för 2014 kunde ha varit ett enormt stöd i arbetet med ”hållbar utveckling”, men 

problemet var att dessa mål (som inkluderade ansökan till ”skola för hållbar utveckling”, samt 

miljöinspiratörer på varje arbetsplats) aldrig nådde fram till skolorna. Rektorer och lärare har aldrig 

hört talas om dessa mål att 50 % av kommunens skolor ska bedriva ett systematiskt miljöarbete, 

samt ha ansökt till ”skola för hållbar utveckling” i år, 2014. Målet för 2020 är att alla skolor i 

kommunen ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. 

Anledningen till varför informationen inte nådde fram till skolorna är från kommunens sida något 

oklar, men det verkar bero på omorganisationer i kommunen och flera interna omstruktureringar 

inom avdelningen för tillväxt, som hade ansvaret. Under 2014 ska det göras en uppföljning av Miljö

och energistrategin och ett åtgärdsprogram ska göras, men personen jag talade med tyckte att det 

”gick trögt”. Idag finns inte en enda skola från denna kommun med på Skolverkets hemsida över 

skolor som fått utmärkelsen ”skola för hållbar utveckling”.

Ekonomin spelar in på många sätt. Lärarna uttrycker en önskan att kunna köpa in mer ekologisk 

mat, samt få inspiration i form av en vidareutbildning eller en kurs i ”hållbar utveckling”. Någon 

vill ha en ”kanon” till sitt klassrum för att kunna inspirera eleverna. Samtliga lärare säger att pengar 

till sådana saker inte finns. Samtidigt säger en av rektorerna att stöd finns, om de vill ha, men de 

måste fråga. 

Engagemanget är viktigt om arbetet med miljö och ”hållbar utveckling” ska  fungera, det är tydligt. 

Finns det en drivande personalgrupp, eller en person med engagemang i miljöfrågor, så blir mer 

gjort, berättar Rolf. Rickard säger också att ”det är viktigt att engagemanget kommer från 

individen”. När Lars berättar om eventuella fortbildningar så säger han att ”det är mycket upp till en

själv att leta reda på”. Lena vill arbeta med miljöfrågor och ”hållbar utveckling” på flera plan, men 

hon känner sig inte själv som en initiativtagare utan vill ha stöd från kollegor och rektor. Och då blir

hon inte lika drivande fastän hon var den som arbetat mest med miljöfrågor av alla som jag pratat 

med.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka  hur rektorer och lärare förhåller sig till begreppet 

”hållbar utveckling” generellt i skolan, samt i ämnena trä- och metallslöjd och hem- och 

konsumentkunskap. Jag ville veta vilka faktorer det var som påverkade innehållet i undervisningen 

gällande ”hållbar utveckling”. Jag var också nyfiken på vilken betydelse det personliga 

engagemanget hade gällande undervisning och utövande av miljöarbete och ”hållbar utveckling” i 

skolan?

Metoden att intervjua rektorer och lärare fungerade väl anser jag. Jag fick, i mitt tycke, utförliga 

svar och ett ärligt engagemang från mina respondenter. Rektorers och lärares egna förhållande till 

begreppet ”hållbar utveckling” var en intressant början på arbetet. Det kändes som att det var där 

jag fick lära känna mina respondenter. De allra flesta hade mycket att säga om sin egen inställning 

till miljöaspekten till ”hållbar utveckling”.

När det gäller hur det arbetas med ”hållbar utveckling” i skolorna så finns det mer att önska. 

Aspekter som tid, ekonomi och kunskap spelar in, men faktum kvarstår att det i läroplanen, lgr 11, 

finns med som ett av skolans uppdrag: ”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” 

(skolverket, 2011, s. 9).

Jag får känslan av att det i hem- och konsumentkunskapen arbetas mer med ”hållbar utveckling” än 

det görs i trä- och metallslöjden. Lärarna i hem- och konsumentkunskapen har ett tydligare mål med

miljöarbetet och miljöundervisningen än trä- och metallslöjdlärarna. Det kanske hade blivit skillnad

om jag intervjuat fler lärare eller gjort studien i en annan stad. Det kan jag inte säga. 

Samtliga rektorer och lärare antyder att det personliga intresset för ämnet ”hållbar utveckling” 

spelar in. Eftersom de inte tydligt nog har fått anvisningar från kommunen att de ska ansöka om 

”Skola för hållbar utveckling” så gör de inte det på grund av olika skäl som tidsbrist, bristande 

engagemang eller för att andra, mer akuta frågor, går före trots att det står tydligt i läroplanen att 

skolan ska arbeta för en hållbar utveckling. Att någon eller några med ett särskilt intresse för miljö 

och hållbar utveckling skulle kunna göra stor skillnad är helt klart enligt de flesta jag talat med. Och

den miljöinspiratör som kommunen hade som mål för 2014 skulle gjort en stor skillnad på skolorna.

Det var tydligt att samtliga rektorer inte hade lika stor koll på vad som hände i trä- och 

metallslöjden när det gällde undervisningen i ”hållbar utveckling”, men att de däremot visste rätt så 

väl hur det arbetades med ”hållbar utveckling” inom hem- och konsumentkunskapen. 

Kommunen säger i mitt samtal med dem att de inte hört av sig till skolorna angående kommunens 

mål om att samtliga skolor ska ha ansökt om ”Skola för hållbar utveckling” år 2014. Och skälet till 

detta är något oklart, även om det antyds att det är omstruktureringar som lett till att arbetet skjutits 

upp på obestämd tid.  De säger samtidigt att det inte bara ligger på dem om skolorna arbetar för 

”hållbar utveckling” eftersom det faktiskt står i läroplanen att de ska göra det i alla fall, vilket är 

helt riktigt. Samtidigt så kan jag inte mer än tro att lärare och rektorers arbete med ”hållbar 

utveckling” skulle underlättas om kommunen, som ändå satt upp dessa mål,  åtminstone talade om 

det för skolorna. Ett mejl till kommunens samtliga rektorer hade räckt som första försök. 

Om jag skulle forska vidare i ämnet ”hållbar utveckling” så skulle jag vilja göra ett gestaltande 

arbete, kanske ett inspirationsmaterial till lärare för att arbeta vidare med detta viktiga ämne. 
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Bilagor                                                                                      Bilaga 1

Förfrågan om intervju inför examensarbete.

Ämne: hållbar utveckling i skolan, samt hållbar utveckling i ämnena trä- och 

metallslöjd och hem- och konsumentkunskap

Hej!

Jag heter Maria Barnoin och jag läser till lärare vid Umeå universitet. Denna termin skriver jag mitt 

examensarbete och det är den estetiska institutionen som är ansvarig. Mitt ämne är hållbar 

utveckling och jag vill undersöka hur rektorer och lärare förhåller sig till just hållbar utveckling.

Jag kommer att intervjua rektorer, samt  lärare i ämnena trä- och metallslöjd och hem- och 

konsumentkunskap. Intervjuerna kommer att ta mellan 30-45 minuter och de spelas in med 

mobiltelefon för att jag ska kunna göra en ordentlig analys av svaren.

Jag hoppas att du vill ställa upp och vill samtidigt förtydliga att: 

-Du kommer att vara anonym och varken ditt namn eller skolans namn kommer att nämnas i 

uppsatsen.

-Dina svar kommer inte att användas till något annat ändamål än till den här undersökningen.

-Du kan närsomhelst (även efter intervjun) återta ditt samtycke och jag kommer då inte att ta med 

ditt bidrag i slutresultatet.

Landsjö 2014-03-30

Maria Barnoin

maria.barnoin@XXXXX 

070-XXXXX

Handledare för undersökningen heter Inger Landström, Institutionen för estetiska ämnen, 

inger.landstrom@XXXXX



Bilaga 2

Frågeguide till rektor och lärare i ämnena trä- och metallslöjd, 

samt hem- och konsumentkunskap

Hur ser du på hållbar utveckling?

Vad är din egen inställning till hållbar utveckling....vad är hållbar utveckling för dig?

Vet du vad läroplanen säger om hållbar utveckling?

Hur arbetar ni (generellt) med hållbar utveckling på er skola?

Används begreppet ”hållbar utveckling” på skolan?

Finns det något särskilt inom hållbar utveckling som ni arbetar/arbetat med? Hur blev resultatet? 

Bra? Mindre bra? 

Finns det något som ni skulle vilja göra, men ännu inte gjort? 

Kommunens målsättning för 2014 (och det gäller för samtliga arbetsplatser) är att det ska finnas en 

miljöinspiratör på varje arbetsplats. Vem är miljöinspiratör på er skola?

Vad känner ni till om utmärkelsen ”skola för hållbar utveckling”?

Har ni ansökt om ”skola för hållbar utveckling?”

Vad vet du som rektor om hållbar utveckling inom trä- och metallslöjd och 

hem- och konsumentkunskap?

Hur arbetas det med hållbar utveckling på Hkk´n?

Vad vet eleverna om hållbar utveckling inom ämnet? 

Finns det något särskilt inom hållbar utveckling som ni arbetat med? Miljömärkning, återvinning?

Finns det något som ni skulle vilja göra, men ännu inte gjort? 

Hur arbetas det med hållbar utveckling på trä och metallslöjden? 

Vad vet eleverna om hållbar utveckling inom ämnet?

Finns det något särskilt inom hållbar utveckling som ni arbetat med? Till exempel 

återvinning/återbruk?

Finns det något som ni skulle vilja göra, men ännu inte gjort? 

Får lärarna och rektorer stöd i arbetet med hållbar utveckling?

Behöver de stöd? I så fall vilket stöd? 

På vilket sätt ger du som rektor lärarna stöd i arbetet med hållbar utveckling?

Hur skulle du som rektor vilja ha hjälp och stöd i arbetet med hållbar utveckling?

Skulle kommunen kunna hjälpa till med detta? Hur?

Finns det någon fortbildning i ämnet? Skulle det behövas? 



Bilaga 3

Kriterier för arbete med hållbar utveckling. Skolverket. 

A. Pedagogisk ledning

Dessa kriterier behandlar den pedagogiska ledningens ansvar för att leda och utveckla arbetet för 

hållbar utveckling:

-Verksamheten är organiserad så att alla barn, elever och personal ges möjlighet att aktivt delta i 

arbetet för en hållbar utveckling.

-Rutiner finns för hur ny personal informeras och involveras i arbetet för en hållbar utveckling.

-Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna delta i arbetet för en hållbar 

utveckling.

-Verksamheten informerar och delar med sig av sina erfarenheter av arbetet för en hållbar 

utveckling och samarbetar med andra verksamheter och aktörer utanför verksamheten.

-En samlad analys och bedömning görs årligen av måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten 

kring frågor som rör lärande för hållbar utveckling och åtgärder för utveckling formuleras om målen

inte har uppnåtts.

B. Pedagogiskt arbete

Kriterierna avser personalens ansvar för att utveckla det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling:

-Barn, elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, planera, genomföra 

och utvärdera lärandet för hållbar utveckling.

-Barn och elever har en aktiv, stark och tydlig roll och ges möjligheter att ha ett reellt inflytande 

över sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Samverkan med det omgivande samhället förekommer 

kontinuerligt.

-Arbetet dokumenteras kontinuerligt och en samlad analys och bedömning görs årligen av 

måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten kring lärande för hållbar utveckling och åtgärder för

utveckling formuleras om målen inte har uppnåtts. Den samlade bedömningen med åtgärder för 

utveckling rapporteras till ledningen.
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