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Titel: Vad vet 13-åringar om hållbar utveckling, en intervjustudie med elever i års-

kurs sex. 

Hållbar utveckling (HUT) innefattar de sociala-, ekologiska- och ekonomiska dimensionerna, 
vilket har gjort att hela samhället i dag berörs av hållbarhetsfrågor. Forskningen pekar på vikten 
av att ge kommande generationer möjligheter att möta hållbarhetsfrågorna på ett effektivt sätt. 
Syftet med den här studien är att undersöka vad trettonåringar vet om hållbar utveckling. Vi 
intervjuade 22 elever i tre olika skolor varav en skola har fått utnämningen en skola för HUT. 
Vi delade in vårt material från våra intervjuer i tre kategorier av uppfattningar. En av kategori-
erna har fått rubriken att bevara jorden som den är för kommande generationer. En annan kate-
gori har rubricerats, konkreta miljöfrågor. Den tredje kategorin har fått rubriken sociala dimen-
sioner. 
Undersökningen visar att trettonåringars uppfattningar skiljer sig åt om vad de vet om HUT. En 
del av eleverna ser kopplingen mellan HUT och miljön. Andra tänker långsiktigt och menar att 
vi måste tänka på kommande generationer när det gäller våra naturtillgångar medan en annan 
grupp av elever tänker på hur andra människor har det i andra delar av världen. Den största på-
verkanseffekten på de här eleverna tycks föräldrarna ha haft. De uttrycker att skolan inte i så 
hög grad påverkat dem i deras förhållningssätt till HUT. 
Genom vår undersökning kan vi dra slutsatser om att frågorna om HUT bör få en framskjuten 
roll i skolan. Detta för att eleverna skall förstå vikten av de egna handlingarna och att de spelar 
en stor roll för kommande generationer.  
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1.Inledning 
 
Över tid har frågor om miljö gått över till att mer inriktas mot HUT. Själva miljöfrågan inne-

fattade från början i många fall att sortera sitt hushållsavfall på rätt sätt eller att vara rädd om 

miljön i stort. Miljöfrågan har utvecklats till att handla om Hållbar utvecklings tre dimensio-

ner den sociala, den ekonomiska och den ekologiska hållbarheten. Dessa täcker in samhällets 

dimensioner, vilket kanske har gjort att HUT blivit en fråga för bredare grupper jämfört med 

hur det såg ut tidigare. I dag står HUT högt upp på många dagordningar. 

Vi har utifrån våra yrkesroller som skolledare och pedagog under en längre tid haft ett stort 

intresse för i vilka sammanhang elever utvecklar sina kunskaper om Hållbar utveckling 

(HUT).  

Utgångspunkten i vår uppsats är att ta reda på vad 13-åringar vet om HUT och om det är möj-

ligt att kunna utröna i vilka sammanhang eller situationer ungdomarna har fått sin kunskap 

och när de utökar sin medvetenhet kring HUT.  

Möjligen kommer vi fram till intressanta slutsatser i vilka sammanhang eller situationer som 

elever lär om Hållbar utveckling.   
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2.Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs och definieras tre definitioner av HUT som är en central del i vår bak-

grundsbeskrivning. Vi kommer också att påvisa vad förskolan och skolans styrdokument skri-

ver om HUT. Därefter ger vi några exempel på tidigare forskning.  

2.1 Definition av HUT 

Termen HUT blev mer och mer aktuell under det sena 1980-talet efter att den förekommit i 

FN-rapporten World Commission on Environment and Development: Our Common Future 

(WCED,1987:87), också kallad Brundtlandrapporten. I rapporten signalerade man om en glo-

bal agenda för förändring. Man såg ett brådskande behov av att tänka om när det gäller vårt 

sätt att leva. Den mest använda definitionen hämtad från Brundtlandrapporten är:  

 

att HUT är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generatio-

ners möjligheter att tillgodose sina behov (a.a)  

 

Bruntlandrapportens definition har senare utvecklats av Local Governments for Sustainability 

(ICLEI, 2012), som definierar HUT i sin policyrapport enligt följande: 

 

HUT är en utveckling som förser ett samhälles alla innevånare med grundläggande miljömässi-

ga, ekonomiska och sociala tjänster utan att hota livskraften hos de naturliga, byggda och sociala 

system varpå försörjningen av dessa tjänster är beroende (ICLEI). 

 

2.2 Hållbar utveckling i dagens samhälle  

I betänkandet av Kommittén för utbildning för HUT (SOU, 2004:104) konstateras att lära för 

HUT är ett begrepp som tar sin utgångspunkt i helhetssynen på människornas och samhällets 

behov. Grundförutsättningen för det är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden 

samverkar. 

I arbetet med en HUT är en central utgångspunkt att värna om givna resurser. Ett samhälle 

som ses som hållbart skall vara ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar, 

vilket innebär att de som lever i ett sådant samhälle skall känna delaktighet i det. Det kan ock-

så innebära att medborgarna i sådana samhällen känner en vilja och förmåga att ta ansvar för 

samhällsutvecklingen i stort. Kommittén för HUT menar att medborgarna i dessa samhällen 
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har lika stora möjligheter oavsett kön, socioekonomisk bakgrund, etnisk eller kulturell tillhö-

righet. 

Ytterligare en central del i ett sådant samhälle är utbildning. Kommittén för HUT slår fast att 

utbildning för HUT bör syfta till att de lärande erövrar förmåga och vilja att verka för HUT 

lokalt och globalt. Vidare konstateras att det ställer höga krav på vad utbildningen handlar om 

och framför allt hur densamma utformas. Vad och hur frågan måste sättas i centrum för upp-

satta mål inom utbildningen både i ett lokalt och globalt perspektiv. Avslutningsvis beskriver 

Kommittén för HUT att det i den globala dialogen inom området framkommit några nyckel-

områden ; fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kulturell mångfald och inter-

kulturell förståelse, hälsa, naturresurser, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning (SOU, 

2004:104). 

2.3 Håll Sverige Rent 

Organisationen Håll Sverige Rent (2012) har definierat HUT genom formuleringar i arbetet 

med Grön Flagg.med inriktning mot förskola och grundskola. 

Grön Flagg handlar om att barn, elever och personal blir medskapare av ett hållbart samhälle 

där alla känner att de gör något för att förbättra för sig själva, andra och miljön, nära och långt 

bort. Genom att formulera utmanande mål tar förskolan och skolan till sig lokala och globala 

utmaningar som exempelvis att förbättra närmiljön, samtala om en hållbar livsstil, lära sig mer 

om klimatfrågorna och värdet av att minska energiförbrukningen. Barn, elever och personal 

kan därigenom få en känsla av att de kan göra något för att förbättra situationen och lära sig 

mer. De kan på det sättet få handlingskompetens för framtidens hållbara samhälle. 

Organisationen Håll Sverige Rent uttrycker att det finns olika förklaringar till begreppet hand-

lingskomptens. Några av dessa begrepp kan uttryckas i att introducera, diskutera och konkre-

tisera HUT. De använder handlingskompetens inom arbetet med Grön Flagg och definierar 

det som en förmåga, baserad på kritiskt tänkande, att tillsammans med andra människor ta 

ansvar och agera för en HUT. Den förmågan bygger på motivation, kunskap och de möjlighe-

ter som erbjuds. Motivationen påverkas av hur delaktiga och medbestämmande barn och ele-

ver upplever sig vara. Barn och elever måste ges möjlighet att delta i demokratiska samtal och 

ges en insikt i vad som kan räknas som det goda livet för alla människor nu och i framtiden. 

Avslutningsvis beskriver Håll Sverige Rent (2012) att Grön Flagg bygger på att alla som del-

tar i det är delaktiga och har möjlighet till inflytande och påverkan i huvudprocessen. Vidare 

arbetar de involverade mot ett gemensamt mål där samarbete och demokratiska processer an-

ses vara huvudnycklarna till en ökad handlingskompetens för framtiden. 
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2.4 Handlingskompetens för HUT  

Almers (2009) har i sin avhandling intervjuat tre ungdomar om hur de upplever att de utveck-

lat sina kunskaper om handlingskompetens för HUT. Almers skriver om avståndsmoral, vilket 

innebär att det inte räcker att se till det som ligger nära i omgivningen utan att man har ett 

globalt tänkande och förhållningssätt till hållbarhetsfrågorna. Vidare, menar Almers, att de 

sociala aspekterna av handlingskompetens omfattar konkreta erfarenheter av hur man ensam 

eller tillsammans med andra handlar på ett demokratiskt och ansvarsfullt sätt. Ungdomar be-

rättar att de fått sin handlingserfarenhet i hållbarhetsfrågor genom föreningslivet. Det är där 

som insikten om hållbarhetsfrågorna utvecklats och stimulerats. 

I Almers avhandling beskrivs att naturupplevelserna blev en ingång till sociala gemenskaper 

som kom att få betydelse för utveckling av handlingskompetens. Det finns även andra aspek-

ter som påverkar utveckling av handlingskompetens. Det Almers kom fram till i sin avhand-

ling var att det som påverkat ungdomar mest var att de haft förebilder i sin omgivning som 

satte hållbarhetsfrågorna högt på sin agenda. Det kunde vara lärare, föräldrar eller någon an-

nan vuxen. Det viktigaste är att det är någon som betyder något emotionellt. 

Almers framhåller att föreningslivet har haft en stor betydelse för individernas sociala och 

personliga utveckling. Skolans påverkan genom en del lärare har mer på ett långsiktigt sätt 

gett en uppfattning om att världen är på väg att bli lite bättre genom människors handlande. 

Lärarna har också på ett engagerat sätt varit goda förebilder i att lösa konflikter genom kom-

munikation. De har stärkt ungdomarnas egen tilltro till att kunna påverka en HUT. 

2.5 Fyra didaktiska utmaningar  

Almers ser fyra didaktiska utmaningar som skolan har framför sig när det gäller avståndsmo-

ralisk handlingskompetens (Almers, 2009). 

Utmaningen att introducera, diskutera och konkretisera en avståndsmora-

lisk värdegrund. 

Utmaningen att stimulera eleverna till att utveckla balans mellan engage-

rad vilja att handla å ena sidan och kritisk distansering å den andra sidan. 

Utmaningen att rikta uppmärksamheten mot och tydliggöra olika per-

spektiv på strukturella orsaker till problem och hur de kan påverkas. 

Utmaningen att utveckla känsla av att vara kompetenta i handling för 

HUT (inkl. tillit, självkännedom) (s.259)  

 

Almers menar att det är utbildningsväsendets uppgift att verka långsiktigt och att främja lä-

rande och utveckling av handlingskompetens för HUT. 
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2.6 Agenda 21 

I följande stycke så återger vi hur FN ser på utbildningens påverkan för att en HUT skall få 

genomslagskraft.  

Agenda 21 (1992) är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveck-

ling i Rio de Janeiro år 1992. Här beskrivs hur våra samhällen skall utvecklas för att vi skall 

få en HUT. I kapitel 36 skriver man om att främja utbildning och höja det allmänna medve-

tandet. Ett av de programområden som beskrivs är omorientering av utbildning mot HUT. Det 

är formulerat på följande sätt: 

Utbildning är avgörande för att främja en HUT och förbättra människors förmåga att lösa miljö- 

och utvecklingsproblem. Medan den grundläggande utbildningen utgör grundvalen för utbild-

ning om miljö och utveckling, måste det senare medvetandegörandet utgöra en väsentlig del i in-

lärningsprocessen. Både formell och icke-formell utbildning är nödvändig för att ändra männi-

skors attityder så att de kan bedöma och lösa de problem som hör samman med HUT. (Agenda 

21, 1992, kap 36:3). 

 

Något längre fram i samma text finns följande formuleringar: 

För att vara effektiv bör utbildning om miljö och utveckling omfatta dynamiken i såväl den fy-

siska/biologiska, sociala och ekonomiska miljön som människans utveckling (vilken kan inklu-

dera andlig utveckling), och ingå i samtliga ämnen och vetenskapsgrenar. Såväl formella som 

icke formella metoder och effektiva kommunikationsmedel bör utnyttjas i denna undervisning 

som är förenliga med HUT och för att allmänheten effektivt skall kunna delta (a.a) 

 

2.7 Förenta Nationernas formuleringar under rubriken HUT 

Förenta Nationerna (UNESCO, 2004) beslutade vid en konferens 2004 att 2005-2014 skall 

vara ett internationellt årtionde för HUT. Den grundläggande visionen för Decade of Educa-

tion for Sustainable Development (DESD) är en värld där alla har möjlighet att dra nytta av 

utbildning och lära sig värderingar, beteende och den livsstil som krävs för en hållbar framtid 

och för en positiv samhällelig transformation.   

Det övergripande målet för DESD är att integrera de värden som är förknippade med HUT i 

alla aspekter av lärande för att uppmuntra beteendeförändringar som tillåter ett mer hållbart 

och rättvist samhälle för alla. 

DESD (2004) har satt upp följande fem mål som är förknippade med HUT:  

1. Ge en förstärkt central profil för utbildning och lärande i den gemensamma strävan efter en HUT. 

2. Främja länkar och nätverk, utbyte och samverkan mellan berörda parter i ESD 
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3. Ge ett utrymme och möjlighet för raffinering och främja visionen av och övergången till en HUT - ge-

nom alla former av lärande och information till allmänheten 

4. Främja ökad kvalitet i undervisning och lärande i utbildning för HUT 

5. Utveckla strategier på alla nivåer för att stärka kapaciteten i ESD  

 

FN poängterar några viktiga framgångsfaktorer för utbildning. Utbildning måste inspirera tron 

att vi alla har både makt och ansvar att åstadkomma positiva förändringar på global nivå. Ut-

bildning är det primära för omvandling till HUT och öka människors förmåga att omvandla 

sina visioner för samhället till verklighet. Utbildningen främjar värden, beteende och livsstil 

som krävs för en hållbar framtid. Utbildning för HUT är en process för att lära sig fatta beslut 

som på lång sikt påverkar ekonomin och ekologin för alla folkgrupper. Utbildning ger förut-

sättningar för ett sådant framtida tänkande (UNESCO, 2004). 

2.8 UTBILDNING 

2.8.1 Skolans styrdokument om HUT 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) och läroplanen för grund-

skolan Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) beskrivs vikten av att förmedla och förankra 

respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Vidare kan vi läsa om respekten och ansvaret för den gemen-

samma miljön.  I förskolans läroplan finns formuleringar om att förskolan skall lägga stor vikt 

vid miljö- och naturvårdsfrågor. Förskolan skall också medverka till att barnen tillägnar sig ett 

varsamt förhållningssätt till natur och miljö och att de skall förstå sin delaktighet i naturens 

kretslopp (Utbildningsdepartementet, 2010). I grundskolans styrdokument Lgr 11 formuleras 

att eleverna skall få ett visst övergripande perspektiv. Detta gäller såväl det historiska- som 

det miljömässiga perspektivet. I skolan skall eleverna få lära sig hur vårt sätt att leva och arbe-

ta kan anpassas för att skapa en HUT. Huvudansvaret för att detta görs ligger på rektor som 

skall se till att verksamheten inriktas mot de nationella målen för skolan och där bland annat 

miljö är ett område som skall integreras i undervisningen. (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Mål i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998 rev. 2010)  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (s.8) 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om väx-

ter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (s.10) 
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Mål i Lgr 11(Utbildningsdepartementet, 2011) 
Skolans mål är att varje elev 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv (s.12) 

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en HUT 

(s.14) 

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan, miljön och samhället (a.a) 

 

2.8.2 Utbildning en nyckel till HUT och lärande 

Björneloo (2007) för ett resonemang om utbildning kan ses som en nyckel till HUT och lä-

rande. Är utbildning en förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningarna? 

Vilka kompetenser ses som centrala och i vilka sammanhang ges eleverna möjlighet att tilläg-

na sig kunskaper kring HUT är något, som Björneloo frågar sig.  

Björneloo anser att mycket av undervisningen om HUT kan knytas till utomhuspedagogik, 

språkets utveckling, men också till samhällsinriktade frågeställningar. De här aspekterna ser 

de undervisande lärarna som trygga hörnstenar och som en bas i verksamheten. Enligt Björne-

loo tycks lärarna ta för givet att undervisa om HUT skulle passa in i det de alltid tidigare gjort. 

Hon resonerar också kring om frågeställningarna till lärarna hade haft en annan karaktär om 

frågorna handlat om demokrati och mänskliga rättigheter. Hade lärarnas svar blivit på samma 

sätt då? Björneloo betonar att det inte finns några belägg för resonemanget, men kan se ett 

hinder i fortsatt skolutveckling om lärare inte vet vad HUT är så har de svårt att få in det i den 

ordinarie undervisningen. Begreppet HUT ses fortfarande av många lärare som diffust. Ge-

nom skolans styrdokument ges lärare en större möjlighet att implementera hållbarhetsfrågorna 

i undervisningen. Men, konstaterar Björneloo, det tar tid att få in nya begrepp i undervisning-

en i en undervisningskultur som till stor del består av gamla och fasta strukturer.  

Fortbildning kan ses som en nyckel till framgång för att få HUT att få en tydligare roll i un-

dervisningen. Men fortbildningen som sådan kan inte stå ensam utan bör knytas till aktuell 

forskning inom området. 

I grunden, anser Björneloo, är det skolans strukturer som bör förändras. Den ämnesindelning 

som skolan består av i dag är skapad i inledningen av förra seklet. Samhällsutvecklingen i 

stort har minst sagt rusat i väg och det är snart dags att strukturera skolans innehåll på ett an-
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nat vis mer anpassat till dagens samhälle. Lärarnas beskrivningar av HUT har en önskan att 

flytta läraransvaret från kunskap om världen till ansvar för densamma. 

Ur Björneloss perspektiv beskrivs eleverna som att de har ett stort fokus på det egna jaget, 

men att byta elevperspektivet till ett samhällsinriktat synsätt i förhållande till HUT ses som 

centralt och en stor utmaning. I undervisningsperspektivet är det viktigt att få eleverna med-

vetna om vad de ska göra och vad det kan leda till.(Björneloo, 2007). 

2.8.3 Är prov ett mått på genomförd utbildning kring HUT? 

Lotz och Sisitka (2010) för ett resonemang kring hur utbildningen kring HUT bör utformas i 

skolan. Han menar att det finns ett starkt samband mellan utbildning och utveckling, vilket 

inte kan bortses från. Det finns också ett starkt samband mellan god utbildning och ett spekt-

rum av ekonomiska och sociala utvecklingsfördelar 

En stark social ställning i socialt väletablerade områden är också något som påverkar hand-

lingar och utbildningsresultat enligt Lotz och Sisitka. Barn med en bakgrund i sådana områ-

den har en bättre förförståelse för frågeställningar kring HUT och varför de egna handlingarna 

spelar någon roll i det sammanhanget. Lotz och Sisitka menar att utbildning är en av många 

variabler som kan påverka hushållen och samhällets förmåga att säkra överlevnad och för-

sörjning i framtiden. 

Likaså, säger Lotz och Sisitka, att det är utan tvekan inom utbildningssektorn som vi kan se 

komplexa kopplingar till faktorer som fattigdom, hälsa, politik, social relationer, värderingar 

och religion. Inom samhällen där utbildning har en framskjuten roll finns en tilltro till att kun-

skap skapar ett tryggt samhälle och motsatsen inom de samhällen där det inte är så. 

Utbildning inom området HUT måste ses på ett nytt sätt. Skolans styrdokument beskriver att 

frågorna skall lyftas in i undervisningen inom respektive ämnesområde. Lotz och Sisitka 

tycker att det inte i grunden förändrar ungas attityder till vad HUT verkligen står för. Det är 

därför viktigt att utbildningen också fokuserar på att i konkreta och ifrågasättande metoder få 

de som utbildas att känna delaktighet i dessa frågor. Detta för att kunna påverka attityder och 

inställningar för att förändringar skall ske i ett hållbart samhälle. Allt för många skolor värde-

rar i dag sin utbildning inom HUT enbart i de prov som genomförs. Det blir för dem en utvär-

dering av vad de presterat inom området HUT. En metod, som Lotz lyfter fram, är att utveckla 

den pedagogiska kvalitén genom exempelvis fortbildningsinsatser bland skolledare och peda-

goger. 
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En kortare sammanfattning av Lotz och Sisitka (2010) kan sägas vara att de elever som redan 

tidigt ges chansen att delta i lärandet och få en stark tilltro till samhällets utformning ges stör-

re möjlighet att på egen hand påverka sin framtida samhällsroll. 

Lotz och Sisitka resonemang hänger i vissa delar ihop med Almers (2009), som också ut-

trycker att en tidig insikt i vad Almers benämner handlingskompetens inom området HUT i 

stor utsträckning kan påverka kommande handlingar inom området HUT. 

2.8.4 Barns tankar kring miljö 

Alerby (1998) beskriver att pragmatiska perspektiv ses som centrala i ungas tankevärld, vilka 

kan synliggöras genom olika aspekter. Dessa aspekter kan exempelvis vara konkreta och di-

rekta handlingar, som mer abstrakta och indirekta. Till direkta och konkreta handlingar på 

individnivå kan nämnas att plocka skräp eller att inte skräpa ner. Alerby menar att de konkreta 

och direkta handlingarna är vanligare hos yngre åldersgrupper, medan de äldre ser handlande 

mer i indirekta perspektiv. Detta kan också beskrivas i stora och små system. I små system 

formas tankar, som fokuserar på miljön i den omedelbara omgivningen. Detta sker oftast hos 

de yngre barnen. Stora system rymmer flera länkar i miljökedjan. Det rymmer också ett glo-

balt och abstrakt tankearbete där handlingar kan få konsekvenser för hela det ekologiska sy-

stemet. Det stora systemtänkandet sker oftast hos de äldre barn- och ungdomarna. 

Alerby (1998) fortsätter och lyfter fram lärandeperspektivet. Hon beskriver att det framstår 

tydligt att det är något som barnen och ungdomarna tycker är viktigt. Lärandeperspektivet 

skall, enligt de intervjuade barn- och ungsdomarna, skapa förutsättningar för lärande med 

syfte att få en större medvetenhet om miljön och vara aktsam om densamma. Studiens re-

spondenter säger sig vara tveksamma till att de genom skolan får ökade insikter och bredare 

kunskaper inom området. Här lyfter de fram massmedia och då framförallt TV, som en stor 

källa till kunskap. 

Alerby fortsätter och lyfter också fram de känslomässiga perspektiven. Här belyses särskilt de 

negativa känslorna gentemot vuxenvärlden, som enligt de intervjuade barnen och ungdomarna 

inte tar miljöfrågorna på allvar. Förhoppningarna om en bra värld är dock något som domine-

rar i barnen- och ungdomarnas svar. Ett högt uppdrivet levnadstempo är också något be-

nämns. Alerby menar med den sistnämnda kommentaren från intervjun med barn- och ung-

domar att de därmed ger uttryck för ett behov och en önskan om att leva ett lugnt liv, i sam-

klang med naturen, vilket ger möjlighet till tid över för tankar och reflektion (Alerby, 1998). 
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3.Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka vad trettonåringar vet om hållbar utveckling. 

 

3.1 Forskningsfrågor 

Våra forskningsfrågor blir: 

• Vad vet 13-åringar om HUT? 

• I vilka sammanhang uppfattar 13-åringar att de tagit till sig kunskap om HUT? 

• Vad gör 13-åringar konkret som en konsekvens av de kunskaper de har om HUT?   
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4.Metod 
 
För att få fram vårt forskningsresultat har vi valt att använda oss av fenomenografi som är en 

kvalitativ forskningsmetod. Ordet fenomenografi kommer från orden Faino som är grekiska 

och betyder bringa i dagen och Grafi som betyder beskriva. Fenomenografin vill fånga vilka 

skilda sätt det finns att uppfatta ett fenomen på och man uppfattar också ett fenomen utifrån 

sin förförståelse. Marton (2000) menar att det handlar om att studera hur vi erfar värden till 

exempel hur barn uppfattar hållbar utveckling. Olsson och Sörensen (2011) menar att den 

fenomenografiska ansatsen alltså gör skillnad mellan vad något är och vad det uppfattas vara. 

I det första fallet är intresset riktat mot företeelsen i sig. I det andra fallet fokuseras intresset 

på hur en individ uppfattar denna företeelse i verkligheten, hur just denna individ uppfattar 

världen.  

Fenomenografin beskriver och försöker förstå skillnader och likheter i människors sätt att 

uppfatta och förstå aspekter av eller företeelser i verkligheten (Alexandersson, 1994). Alexan-

dersson fortsätter och redogör för att det finns påtagliga variationer för hur den fenomenogra-

fiska metoden använts i olika undersökningar. Kanske är det variationen i ansatsen, som är 

dess kännetecken. Det innebär att fenomenografin befinner sig i ständig rörelse. Fenomeno-

grafin har framför allt återfunnits inom pedagogiken, men dess forskningsfält har kommit att 

utgöras av ett brett spektrum av problemområden. Sammanfattningsvis kan fenomenografin 

beskrivas, som en relation mellan människor och omvärlden och är dynamiskt till sin karaktär. 

Relationen förändras allt eftersom situation och sammanhang förändras (Alexandersson, 

1994). 

Figuren nedan visar på arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. Där fors-

karen i det första steget inledningsvis begränsar sig till en frågeställning som är relativt snäv 

för att få fokus på det som är huvudfrågan.  I steg två hålls intervjun som oftast spelas in och 

forskaren transkriberar det inspelade. Tredje steget i forskningsansatsen innefattar en analys 

av utsagorna, forskaren beskriver kategorier och slutligen samordnar dessa. 
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Figur 1. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. (Alexandersson, 1994))     

Våra kategorier är indelade i vad Uljens (1989) kallar ett horisontellt system. I ett sådant sy-

stem tillräknas alla kategorier samma värde oberoende av hur många som representerar re-

spektive uppfattning eller vad som det innehållsmässiga i respektive uppfattning beskriver. 

Fenomenografin vill beskriva vilka kvalitativt skilda uppfattningar som finns av ett fenomen. 

Den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord istället för siffror och har en induktiv syn 

på teori och praktik. För att ta reda på vad elever i år sex vet om HUT så valde vi att använda 

oss av den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet enligt Kvale (1997) med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att förstå områden från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades 

eget perspektiv. Kvale (1997) skriver att forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter där 

kunskapen konstrueras i interaktionen mellan två människor.  Genom den kvalitativa forsk-

ningsintervjun byggs kunskap upp. Alexandersson (1994) menar att inom den fenomenogra-

fiska forskningsansatsen gäller det att identifiera uppfattningar hos människor och att beskriva 

variationer av dessa. Det handlar inte om hur stor andel som har en viss uppfattning utan sna-

rare om kvalitativt olika uppfattningar.  

4.1 Urval 

Inför vår studie konstaterade vi utifrån litteraturstudier där barn och ungdomar fått besvara 

frågor om HUT varit inriktade dels mot barn i förskolan och de tidigare skolåren, dels mot 

ungdomar i gymnasieåldern. Därför tyckte vi det skulle vara intressant att intervjua elever i 

13-årsåldern och ta reda på vad de vet om HUT.  

Vi valde ut tre av varandra oberoende skolor att genomföra våra intervjuer på. En av skolorna 

har fått miljöutmärkelsen Skola för hållbar utveckling. De andra två har inte någon sådan.  

Avgränsning av förete-
else i omvärlden 
 
Urskiljning av aspekter 
av företeelsen 

Intervju om företeelsen 
 
Utskrivning av förete-
elsen 

Identifiering av uppfatt-
ningar av företeelsen ge-
nom analys av utsagor 
 
Redovisning i beskriv-
ningskategorier 
 
Samordning av beskriv-
ningskategorier i ett gemen-
samt utfallsrum 



16 
 

Vi har intervjuat 22 elever jämt föredelat på de tre skolorna. Dessa elever valdes ut av respek-

tive klasslärare med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Innan intervjuerna genom-

fördes informerades klasslärarna om undersökningens syfte och hur den skulle genomföras.  

4.2 Datainsamling och genomförande 

Vi bestämde oss för att använda oss av intervjun för att samla in data. Vi valde att intervjua 

elever på var sitt håll. Här var intervjuguiden ett stöd för att intervjuerna skulle bli så likvärdi-

ga som möjligt. Intervjuguiden hjälpte oss att se till att frågorna kom i rätt ordning under in-

tervjun och att vi höll oss inom vårt ämnesområde. Intervjuguiden tar upp de ämnen eller om-

råden för undersökningen, som kommer att belysas i intervjun (Kvale, 1997). 

 En intervjuguide (bilaga A)  upprättades. Vi valde den semistrukturerad intervjun. Valet av 

en semistrukturerad intervju gjorde vi för att kunna ställa ytterligar frågor på de svar vi fick. 

Vi genomförde ett par provintervjuer. Provintervjuerna visade att våra intervjufrågor fungera-

de i stort, men vi var tvungna att göra några justerringar.  

Innan vi påbörjade intervjuerna kontaktade vi skolornas rektor via telefon för att få rektorer-

nas godkännande för att intervjua eleverna på respektive enhet. Därefter tog vi kontakt med 

klasslärarna för att bestämma en tid som passade. Innan intervjuerna skickade vi ut en förfrå-

gan på en blankett (bilaga B) om föräldrarna medgav att vi kunde intervjua deras barn. Vi 

fördelade intervjuerna mellan oss, vilket innebar att intervjuerna genomfördes vid olika tillfäl-

len. 

Innan intervjuerna gjordes informerades respondenten om intervjuns syfte och att de skulle 

förbli anonyma. Efter 22 intervjuer kände vi att en mättnad var nådd i de svar vi fick. Direkt 

efter intervjuerna transkriberade vi det insamlade materialet för att vi skulle få en så bra bild 

som möjligt av de genomförda intervjuerna.  

4.3 Analys 

Utifrån våra frågeställningar analyserade vi vårt intervjumaterial. Vi läste noggrant igenom 

våra transkriberade intervjuer. Då fann vi framträdande drag i materialet. Utifrån detta kunde 

vi se ett mönster i materialet, som gjorde att vi delade upp det i tre kategorier med en variation 

av elevernas uppfattningar om HUT. Uljens (1989) beskriver en sådan kategorisering som ett 

horisontellt system där kategorierna är inbördes likvärdiga. Det är inte antalet uppfattningar 

som är centralt utan den kvalitativa skillnaden, som lyfts fram. 
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4.4 .Etiska överväganden 

 
Vi har använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) i samband med de 

frågor, som ställdes till respondenter och föräldrar i anslutning till intervjuerna med eleverna.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer bygger på fyra huvudkrav. De är: 

� Informationsbrev, som innebär att informanten informeras om syftet med 

deltagandet i intervjun och att de när som helst kan avbryta sin medver-

kan. 

En tid innan intervjuarna påbörjades informerades klassläraren om varför intervjuerna skulle 

genomföras. Innan själva intervjun startade gav intervjuaren eleven information om syftet 

med intervjun och i vilket sammanhang den skulle användas. 

� Samtyckeskrav, som innebär att informanten samtycker till det de ska 

delta i. 

Ett samtyckeskrav beskrivs att eleven har sin fulla rätt att när som helst under intervjuarbetet 

be om att inte få vara med och bli intervjuad. Även om eleverna och deras vårdnadshavare 

inte tidigare hade några invändningar mot intervjuerna informerades eleven innan vi påbörja-

de intervjun om de här rättigheterna. 

� Konfidentielitetskrav, som beskriver att informanternas identitet ska han-

teras på ett sätt så att det inte kommer till utomståendes kännedom. 

Det här tog klassläraren upp och informerade eleverna om i klassrummet. Det var också något 

som jag upprepade innan själva intervjun startade. Jag visade också för respondenten att jag 

namngav intervjuerna med fingerade namn. I och med det såg också de att vi inte använde 

deras riktiga namn varken i den här situationen eller när vi sedan skulle skriva om intervjun i 

vårt uppsats. 

� Nyttjandekrav, vilket beskriver att det eleverna sagt endast kommer att 

användas i den här studien. 

Vår avsikt med intervjumaterialet är att det bara kommer att användas för den här studien. 
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5.Resultat 
Här följer en sammanställning av våra 22 elevintervjuer med 13-åringar, som genomfördes 

under vårterminen 2012. Eleverna vi intervjuade gick på tre olika skolor. Vi redovisar vad 

elever vet om HUT. Undersökningen visar att elever vet olika mycket om våra frågeställning-

ar. Elevernas svar beskrivs i tre kategorier. 

5.1 Beskrivning av utfallsrummet 

Vi har delat upp intervjuerna i tre likvärdiga kategorier. En av kategorierna har fått rubriken 

att bevara jorden som den är för kommande generationer (1). En annan kategori har rubrice-

rats, konkreta miljöfrågor (2). Den tredje kategorin har fått rubriken sociala dimensioner (3). 

I den första kategorin finns svaren från de respondenter, som har beskrivit att det är viktigt för 

oss som lever nu att använda jordens resurser så att kommande generationer har samma möj-

ligheter som vi har i dag. 

I kategori 2 återfinns svaren från de respondenter, som visar på konkreta handlingar för mil-

jön. I den kategorin har vi tre underrubriker. Dessa beskriver växthuseffekten, återvinning och 

energiproduktion.  

Den tredje kategorin återfinns respondentsvar, som handlar om sociala dimensioner. 

5.1.1 Att bevara jorden som den är för kommande generationer 

I kategorin att bevara jorden som den är för kommande generationer beskriver 13-åringar 

HUT att det är viktigt att vi som lever på jorden nu skall hushålla med jordens resurser för att 

få en balans i det ekologiska systemet. En del av respondenternas resonemang tog också upp 

jordens ändliga resurser, som till exempel fossila bränslen. Ett par av eleverna visste att oljan, 

som bensinen kommer från, inte är för evig utan att dessa källor tar slut. 

Jag tänker på miljö och att vi ska lära oss saker som fortsäter att gå vidare 

och att vi tar hand om varandra.  

Vi ska vara rädda om jorden. Vi ska se till att jorden är lika fin som den 

är nu för de som kommer efter oss. 

Det är när man skall kunna göra samma saker om typ hundra år. 

Man kan inte bara hitta tillfälliga lösningar, man kan inte bar hitta på nå-

got som bara funkar ett år utan det måste fungera länge. Det ska liksom 

fungera. 

Om man har bränsle som är väldigt omiljövänligt till exempel bensin, det 

är inte hållbar utveckling för dels kommer oljan att ta slut någon gång, 

dels så släpper det ut så mycket. Det går inte i det långa loppet. 
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5.1.2 Konkreta miljöfrågor 

I den här kategorin nämnde respondenterna sådant som berör dem direkt i vardagen och hur 

de just nu kan vara med och påverka miljön och HUT. Respondenterna exemplifierade det 

genom att ta upp aspekter som växthuseffekt, återvinning och energiproduktion.  

5.1.2.1 Växthuseffekten 

Flera respondenter visste att bensindrivna fordon släpper ut gaser och kopplade ihop det med 

växthuseffekten och hållbar utveckling. De beskrev att bensindrivna fordon inte var bra för 

miljön. En del elever talar om att deras föräldrar planerar skjutsandet till olika aktiviteter för 

att minska bilåkandet. Andra miljövänliga åtgärder tycker eleverna är att åka buss och cykla i 

stället för att skjutsas. Ett sätt att begränsa växthuseffekten var att använda sig av alternativa 

energikällor till bensin. 

 

Att inte släppa ut så mycket gaser så att man ökar växthuseffekten.  

Många bilar är inte bra för miljön.  

Allt med miljön så att det inte blir så med isen att den smälter.  

Vi pratar om hur det blir om man eldar, då blir det koldioxid i luften, 

växthuseffekten. 

Om man inte kör så mycket bilar så kommer det inte så mycket avgaser 

och då blir det inte så varmt. 

Använder man eldrivna bilar blir det kanske bättre. 

När man släpper ut en massa olika gaser som värmer upp jorden så att 

isarna på nordpolen smälter och så. 

Global uppvärmning, det är utsläpp från bilar och då blir det jättevarmt och 

då smälter isarna. 

För att minska på utsläppen kan man använda etanolbilar, dieselbilar och 

biogasbilar. 

 

5.1.2.2 Återvinning 

Att sortera sopor och matavfall återkommer ofta i intervjuerna.  Här beskriver eleverna vikten 

av att sortera på rätt sätt. De uttrycker att det är bra för miljön. De avskiljer matavfall från 

övrigt avfall. Även övriga sopor sorteras i olika behållare som glas, plåt och farligt avfall. En 

del tänker på återvinning av PET-flaskor och läskburkar. Pappersåtervinning är en annan hand-

ling som de ofta beskriver. Här handlar det om att det i familjens hushåll finns möjligheter att 
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sortera på rätt sätt där papper oftast har en speciell plats för att sedan återvinnas. Några beskri-

ver också att de åker med sina föräldrar till sortergården och sorterar där.  

 

Återvinning spar på träd. Det är inte roligt om Sverige blir ett enda stort 

kalhygge. 

 

När man typ sorterar något för miljön och så där. 

 

Ja, när vi sorterar sopor då tänker jag på milön. 

 

5.1.2.3 Energiproduktion 

Flera elever berör sådant som har med energianvändning att göra. De förklarar att de släcker 

lampor och att inte datorn skall stå i standby läge. Flera nämner att de använder energilampor 

hemma för att minska familjens energiförbrukning. En elev säger att han inte duschar länge för 

att spara både energi och vatten. Någon av respondenterna nämnde att det är bra att använda el 

som kommer från vindkraftverk eller vattenkraftverk.  

El kommer från till exempel solfångare sedan finns det vindkraftverk och 

vattenkraft. 

 

I värsta fall får vi el från kärnkraftverk. 

 

Om solen lyser på solpaneler så värms vattnet upp och då kan man du-

scha istället för att det värms upp av el eller till och med olja. 

 

Jag duschar inte överdrivet länge, det går åt mindre el. Det går åt el att 

värma upp vatten. 

 

En del på ön kör med vindkraftverk och på skolan har vi solceller. 

 

5.1.3 Sociala dimensioner 

Eleverna sa att vi ska tänka på dem som inte har det så bra som vi har det. I den här kategorin 

beskriver respondenterna också att HUT inte enbart handlar om jordens resurser utan om att vi 

människor måste tänka på andra människor på vårt jordklot. 

 

Vi hjälper barnen i Sierra Leone och skicka böcker och sånt för de har 

inte råd med det. 
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Kunna om andra människor som har det svårare och inte glömma bort 

det. 

 

Att ha fred på jorden helt enkelt och ta hand om varandra och inte bråka. 

 

Att man tänker på varandra på de som inte har det lika bra som oss. 

 

Vi hjälper andra och bryr oss om andra som inte har det så bra. 

 

5.4 Resultatanalys 

Med utgångspunkt i Uljens (1989) beskrivning av ett horisontellt kategorisystem visar resulta-

tet i vår undersökning att det finns en spridning i uppfattningar om vad 13-åringar vet om 

HUT. Spridningen i vårt resultat täcker de tre dimensionerna av HUT, den sociala, ekonomis-

ka och ekologiska.  

 



22 
 

6.Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod. Vi bestämde oss för att intervjua elever, ef-

tersom vi ville ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor där eleverna kunde utveckla sina svar. 

Den kvalitativa forskningsintervjun ger oss möjligheter att utifrån respondenternas kontext 

tolka svaren från intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i en för eleverna känd och trygg mil-

jö på deras skola. Att intervjua elever i årskurs sex grundade sig i att vi ville veta vad 13-

åringar vet om HUT.  

Vår bakgrund och erfarenhet från skolans värld har varit en tillgång under intervjuerna. Båda 

uppsatsskrivarna har arbetat som lärare i den åldersgrupp av elever som intervjuades.  Detta 

gör att det finns en erfarenhet i att samtala med elever i den här ålderskategorin. Vid flera 

tillfällen har vi mot bakgrund till detta kunnat ställa relevanta följdfrågor till respondenterna, 

som enligt oss utvecklade intervjuerna. Det som många gånger avgör hur intervjun gestaltar 

sig är intervjuarens förmåga att kunna lyssna in respondentens svar och dess innebörd. Detta 

kräver ett samspel mellan respondenten och intervjuaren (Kvale, 1997). 

Det var skillnad i hur intervjuerna fungerade på grund av att eleverna hade olika mycket kun-

nande om HUT. En del elever knöt an direkt till vår fråga och hade mycket att prata om me-

dan andra inte hade lika mycket att säga.  

Respondenterna fick inte i förväg någon information om vad intervjuerna skulle innehålla. 

Informationen om intervjun gavs i samband med intervjutillfället. Då informerade vi respon-

denterna om intervjuns syfte och att samtalet spelades in digitalt. Detta för att vi sedan skulle 

kunna lyssna till dem och tolka vad som hade sagts. Anledningen till varför vi inte i förväg 

informerade respondenterna om ämnesområdet var den att de inte skulle ges möjlighet att 

förbereda sig. Studiens  syfte var att få veta vad respondenterna hade för kunskaper runt vår 

frågeställning. 

En styrka med vår undersökning är att vi fått en spontan bild av vad 13-åringar vet om HUT. 

Med det vill vi främst peka på att respondenterna inte gavs några möjligheter att förbereda sig 

i ämnet. Vi förmodar att vi hade fått ett annat undersökningsresultat om respondenterna fått 

information i förväg om vad som skulle tas upp under intervjuerna.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad trettonåringar vet om hållbar HUT. I våra intervjuer 

med respondenterna kom vi fram till att det fanns en spridning om uppfattningen om HUT 

och dess innebörd. Bakgrunden till vår frågeställning ligger i att frågan om HUT över tid har 

utvecklats från att vara en fråga om enbart miljö till att få ett bredare samhällsperspektiv. Ef-

tersom det vidgade begreppet HUT är benämnt i våra styrdokument ville vi se om det fått 

genomslagskraft även hos 13-åringar.  

I intervjuerna framträdde tre huvudkategorier av uppfattningar. Dessa var att bevara jorden 

som den är för kommande generationer, konkreta miljöfrågor och sociala dimensioner. Ele-

verna visade på olika uppfattningar om HUT. Deras associationer gjorde att vi kunde urskilja 

de tre kategorierna.  I vårt material som vi fick fram kunde vi inte se någon skillnad i kunnan-

de på de tre skolorna vi var på och genomförde våra intervjuer. I vissa fall märkte vi att ele-

vernas föräldrar kunde vara en stor påverkansfaktor när det gäller i vilka sammanhang 13-

åringar uppfattar att de tagit till sig kunskap om HUT. Andra påverkansfaktorer är skola och 

olika typer av media. 

Lotz och Sisitka (2010) pekar på att barns sociala bakgrund spelar roll i hur stor insikt barn 

har i exempelvis frågeställningar med fokus på HUT. Med deras resonemang menar vi att 

skolan har en viktig uppgift att se till att alla barn ges lika goda förutsättningar att förstå inne-

börden av HUT.   

Genom respondenternas beskrivningar kan vi konstatera att skolan enbart förmedlar det mil-

jömässiga perspektivet av vår huvudfrågeställning. Intervjuerna visar att skolan bidrar endast 

med en liten del. Eleverna har fått sina kunskaper om HUT i andra sammanhang. Det är nöd-

vändigt att skolan lyfter det sociala- och ekonomiska perspektivet för att eleverna skall få en 

mer heltäckande uppfattning om HUT. 

Här kan vi knyta an till Alerby (1998) som menar att de konkreta och direkta handlingarna är 

vanligare hos yngre åldersgrupper, medan de äldre ser handlande mer i indirekta perspektiv.  I 

vår undersökning kan vi se att många elever har lämnat de små systemen och anknyter till de 

större systemen och kan se HUT i ett större sammanhang. Vi ser det när eleverna knyter an till 

globala frågor som berör växthuseffekten och när man bryr sig om andra människor i andra 

delar på vår jord. 

Vi har också kunnat se att det är främst undervisning om miljö- och natur som förknippas med 

HUT. Vi anser att skolan behöver arbeta mer med att sätta in HUT i ett större och globalt 

sammanhang.  
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Ovanstående resonemang kan knytas till begrepp som handlingskompetens. Handlingskompe-

tens beskriver vad som förväntas av ungdomar för en hållbar framtid. Almers (2009) har i sin 

avhandling Handlingskompetens för HUT visat att tidiga insatser för att få en ökad förståelse 

för HUT spelar roll. Almers lyfter hållbarhetsfrågan till ett vidare plan med att inte enbart 

fokusera på vad skolan gör inom området utan att också att andra faktorer är viktiga, som till 

exempel fritidsintressen. Almers slutsatser tycker vi kan kopplas samman med de resultat vi 

kommit fram till i våra intervjuer. 

I de intervjuer där respondenterna inte kunde svara på vår huvudfråga ställde vi frågor som 

anknöt till HUT. Vi upplevde att när ordet miljö nämndes så förstod respondenten vad HUT 

bland annat handlade om. Anledningen till att vi fortsatte intervjun var vår egen nyfikenhet att 

se om det var själva HUT eller kunskapen om miljöfrågor som saknades. Vi kan konstatera att 

merparten av de elever som lotsades angående ordet miljö hade ett kunnande om miljö.  

Björneloo (2007) lyfter fram intressanta faktorer, som kan ha inverkan på uppfattningar och 

kompetens inom HUT. Björneloo beskriver särskilt att undervisningen om HUT med fördel 

kan knytas till exempelvis utomhuspedagogik. Vidare beskriver Björneloo språkets utveckling 

tillsammans med samhällsinriktade frågeställningar, som andra viktiga faktorer för att elever 

skall få ökade insikter kring HUT. Att flytta undervisningen utanför traditionella ramar är en 

stor utmaning för skolan, men säkert en faktor som främjar barns inlärningsmöjligheter i olika 

sammanhang. 

Det är viktigt att poängtera att oavsett vilken kategori eleverna hamnade i så finns det ingen 

inbördes jämförelse med svaren utan vi kan endast konstatera att respondenternas förståelse 

för HUT ser olika ut.  

Vi vill lyfta fram skolans styrdokument med sina formuleringar kring HUT. Vi menar att 

hållbarhetsfrågorna bör få ett större utrymme i skolan för att eleverna skall förstå de viktiga 

samband som finns i begreppet HUT. Med djupare insikter i dessa frågor ges eleverna möjlig-

heter att göra medvetna val nu och i framtiden. 
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7.Vidare forskning 
 
Vår studie har medfört ett ökat intresse hos oss om hållbarhetsfrågor. Det vore intressant att 

göra en bredare forskning i frågan med fler elever i andra åldrar. Har äldre elever en djupare 

förståelse för HUT? Hur kan informationstekniken hjälpa elever till att öka kunskapen om 

HUT? Påverkar integrering av ämnen i skolan elevers uppfattning av HUT? Detta är bara en 

del av de frågor, som gör att vidare forskning vore intressant 
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Figurer 

Figur 4:1 Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. (Alexandersson, 1994)  
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Bilagor 
 

Bilaga A 

 

Intervjuguide 

 

1. Vad vet du om HUT? 

2. Berätta mer för mig om HUT. 

3. Beskriv i vilka situationer som du har tagit (fått kunskap om) till dig om HUT?  

4. Har du fler exempel på situationer där du har (utvecklat ditt kunnande) lärt dig mer om 

HUT? 

5. Hur arbetar ni med HUT i skolan? 

6. I vilket eller vilka ämnen i skolan arbetar ni med HUT?  

7. Påverkas din vardag utifrån det du kan om HUT?  

8. Vad gör du som är bra för en HUT? 

9. Ser du någon koppling mellan miljöundervisning och HUT?  På vilket sätt? Varför 

inte? 

10. Räkna upp saker som du gör som är bra för HUT. 
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Bilaga B 

Medgivande till intervju 

 

Hej! 

Vi är två studenter, som studerar på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 

Just nu håller vi på med vår uppsats och skall intervjua elever. Vi skriver om hållbar utveck-

ling och hoppas att ni tycker att det går bra att vi intervjuar din son/dotter. 

Med vänlig hälsning Kjell Andersson och Lars Öster 

 

Jag/vi tillåter att min son/dotter blir intervjuad. 

Datum: ____________________ 

 

Elevens namn: _________________________         Målsman: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


