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Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur cirka 75 elever i årskurs åtta upplevde 
S.M.A.R.T-begreppet som en ämnesintegrerad och pedagogisk bas i deras lärandeprocess 
inom ämnesområdet hållbar utveckling och hållbar livsstil utifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv. Denna kvalitativa studie innehåller insamlad data i form av en ämnesintegrerad 
undervisning i mellersta Sverige med en fenomenologisk forskningsstrategi och 
aktionsforskning där hela processen från början till slut har vägts in genom 12 
studiemotiverade elevers berättelser om deras upplevelser i öppna, semistrukturerade 
djupgående gruppintervjuer, samt loggböcker under processens gång. Resultatet av denna 
studie visar att studiemotiverade elever upplever lärandeprocessen som positiv och att denna 
metods största fördel var att eleverna redan var med på ämnesområdets bana när de klev in i 
lektionssalen. Uppstartstiden vid början av varje lektion upplevdes kortare för eleverna.  
Eleverna upplevde då att de fick mer tid till att fördjupa och befästa sina kunskaper. 
Slutsatser av detta examensarbete är att elever behöver tid till att införa nya rutiner och 
arbetsmetoder, så som t.ex. loggböckers funktion och ämnesintegrerad undervisning. Utöver 
detta upplever elever ämnesintegrerad undervisning som något positivt och en eventuell 
framtida forskning skulle vara ämnesintegrerad undervisning utifrån olika tidsepoker, 
ämnesövergripande över alla skolämnen, alternativt en jämförelse kring hur icke-
studiemotiverade elever upplever denna typ av undervisningsmetod. Genom tematiska 
arbetssätt, erfarenhetsträning och systematisk inlärning har eleverna genom detta 
examensarbete erhållit en holistisk syn på hållbar utveckling. Eleverna visar prov på 
kunskaper från ett livslångt och livsvitt lärande.  
 

______________________________________________ 
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Inledning  
Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp 
som hållbar utveckling och göra det till en verklighet för människorna 
över hela världen. - Kofi Annan, Johannesburg, 2002. 

Media målar upp en bild om att vi i framtiden inte kommer att ha någon gräsmatta 
att sparka boll på, eller några träd att plocka de svenska fina klarröda äpplena ifrån. 
Matkonsumtionen överöses med livsmedel som slängs på grund av att vi inte 
resurshushåller med våra råvaror. Vi kommer inte ha något bränsle att transportera 
våra bilar med (Edman, 2005). Inte heller kommer barnen i framtiden kunna plaska 
och leka i havet på sommarloven eftersom människors sätt att leva på förintar 
jordens resurser (SOU 2005:51). Vi människor konsumerar mer av jordens resurser 
än vad vi har råd med och vi bygger en livsstil på våra begär istället för våra 
mänskliga behov. Våra ekologiska fotavtryck ökar drastiskt och en förändring av 
människans naturbeteende är ett måste för att en hållbar framtid skall kunna äga 
rum (Sundqvist, 2003). 

Världen står ständigt inför problem som behöver bearbetas och hållbar utveckling är 
ett område som är väl debatterat i omvärlden, på många olika sätt och vis. Our 
common world (1987) benämner att hållbar utveckling består av tre olika 
dimensioner som delas in i en social, ekonomisk och ekologisk. Efter många olika 
exempel på naturkatastrofer som vi människor har erfarit som till exempel Tsunamin 
längs Asiens kust 2004, orkanen Katrina i USA 2005 och bränderna i Australien 2010 
så är det dags för en förändring hos människors attityder och livsstil, både globalt och 
lokalt. 

Det ställs nya krav på lärandet och att det är just genom utbildning som barn och 
unga kan erhålla kunskaper kring hållbar utveckling och på så vis också bland annat 
att upprätthålla ett kritiskt tankesätt och processorienterat lärandesätt (Sandahl & 
Nybäck, 2007). Många lärare är dock osäkra på hur hållbar utveckling skall läras ut 
och undervisas kring i skolans värld. Från och med första juli 2011 när läroplanen för 
grundskolan: Lgr11 träder ikraft, nämns det att ett av de fyra perspektiven som skall 
genomsyra undervisningens allmänna del är just hållbar utveckling. Däremot är 
metoderna för hur området skall undervisas kring fortfarande inte utvecklade eller 
bearbetade och många lärare känner fortfarande en viss osäkerhet till området, 
därför informeras och undervisas fortfarande allt för få elever kring detta område 
(SOU 2004:104).  

I detta examensarbete beskrivs en fenomenologisk studie på hur studiemotiverade 
elever upplever hållbar utveckling genom ämnesintegrering och S.M.A.R.T-begreppet 
som undervisningsbas. S.M.A.R.T-begreppet är ett begrepp som är framtaget av 
Stockholms läns landsting (2008). Varje bokstav symboliserar ett sätt att förändra 
våra matval till hållbara matvanor och en mer hållbar livsstil. Bokstaven S står för 
öka andelen vegetabilier, bokstaven M står för en minskning av tomma kalorier, 
bokstaven A för en ökning av andelen ekologiskt, bokstaven R för rätt typ av kött och 
grönsaker vid säsong och bokstaven T står för transportsnålt. S.M.A.R.T förklarar 
hur människor med relativt enkla medel kan lägga om sina kostvanor utifrån mer 
hållbara matval.  
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1.1 Syfte 
Hur upplever studiemotiverade elever i årskurs åtta lärandet kring hållbar utveckling 
genom en ämnesintegrerad lärandeprocess med en S.M.A.R.T-begreppsbaserad 
skolundervisningsform? 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Här nedan presenteras olika begrepp och definieras så att läsaren förstår innebörden 
och erhåller en förståelse för på vilket sätt dessa begrepp används i examensarbetet. 

1.2.1 Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling har över 300 definitioner. Den begreppsdefinitionen som har nått 
störst acceptans i världen är följande: hållbar utveckling består av tre delar.  En social 
del, en ekologisk del en ekonomisk del.  Our common world (1987) beskriver hållbar 
utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

1.2.2 Ekologiska fotavtryck 
”Ekologiska fotavtryck är ett begrepp som på ett pedagogiskt vis illustrerar om ett 
lokalt eller regionalt samhälle är hållbart” (Sundqvist, 2003. S. 68). Ekologiska 
fotavtryck mäter hur stor yta varje människa tar upp och konsumerar av jordens 
resurser utifrån denna människas sätt att leva. Den räknar inte bara ut hur stor yta 
som vi tar av jordens resurser utan också den yta som varje människa kan ta av 
jordens resurser utan bryta ner jordens resurser och därigenom bidra till en hållbar 
utveckling.  

1.2.3 Ämnesintegrerad undervisning 
Andersson (1996) beskriver ämnesintegrerad undervisning som lärande om världen 
där skilda delar kopplas samman till en helhet. I detta examensarbete används ordet 
ämnesintegrerad undervisning istället i det sammanhanget att du lär dig om ett 
område men bearbetar området i flera ämnen. Detta för att eleverna skall få lära sig 
genom att göra, skapa något och bilda ett helhetstänkande. I Lpo94 så står det att det 
är rektorns uppgift att se till att "undervisningen i olika ämnesområden samordnas så 
att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 
ämnesintegrerande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. 
Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra 
droger, "(s. 19). 

2. Litteraturgenomgång   
I detta examensarbete presenteras litteratur från olika källor för att skapa ett vidare 
spann och öka tillförlitligheten till källans ursprung. Litteratur till varför 
undervisning kring hållbar utveckling måste finnas och hur undervisningen skall gå 
tillväga är en områdespunkt. Olika inlärningsstrategier för att nå hållbar utveckling 
genom livslång och livsvid kunskapsinhämtning framställs. S.M.A.R.T- begreppet 
behandlas med en motivering till varför S.M.A.R.T-begreppet bör appliceras hos 
människor. Martyn Denscombe, Staffan Stúkat och Alan Bryman figurerar med sin 
litteratur kring forskning och hur ett examensarbete skrivs.  

2.1 Lärandeteorier 
Här nedan presenteras två kända och betydelsefulla pedagoger för vår dagliga 
verksamhet i skolans värld. Det är bland annat John Dewey och hans talesätt att vi lär 
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oss genom att göra (Learning by doing). Den andra pedagogen är Lev Vygotskij med 
sin filosofi att vi lär oss av varandra i samspel med vår omvärld. Dessa två 
lärandeteorier har valts ut ur det perspektivet att deras lärandeteorier bidrog till att 
ha möjliggjort elevers lärandeprocess i detta examensarbete, genom mötet med sin 
omvärld och lärandet av och med sin omvärld, vilket i detta fall handlar om elevernas 
klasskamrater. Även John Dewey och hans lärandeteori om holistiska helhetssynen 
samt lärandet genom görandet visar sig i detta utvecklingsarbete. Dessa två forskare 
har varit förespråkare genom min hela lärarutbildning och därmed är det två 
lärandeterorier som finns naturligt i mina undervisningstankar.  

2.1.1 John Dewey 
Många länder har hämtat inspiration från denne Amerikanske pedagog. Hans 
pedagogiska synsätt är förknippat med Amerikas historik. Under 1900-talets början 
immigrerade många till Amerika vilket också ledde till brister i språket hos de 
immigrerade. Detta ledde i sin tur att de immigrerade inte kunde välja arbetsmoment 
som byggde på språkkunskaper och en stark arbetslöshet drabbade landet. John 
Dewey insåg här problematiken och ifrågasatte att allt arbete behövde vara 
språkbaserat. Här föddes begreppet ”learning by doing”, inte enbart ur ett 
utbildningssyfte utan också för att skapa en god socialisation i landet.  De 
immigrerade lärde sig att utföra arbeten baserade på sina erfarenheter, och genom att 
göra erhöll de så småningom också språkliga kunskaper. Begreppet learning by doing 
figurerar först inte förrän i boken Schools of tomorrow som skrevs tillsammans med 
hans dotter, Evelyn Dewey. Detta begrepp anses ha mer tillhörighet med 
nästkommande generation och John Deweys pedagogik grundar sig mer åt 
samhällsproblematik och är ett holistiskt tänkande genom: individen och det sociala 
sammanhanget. ”Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig 
benämna denna värld, lär sig sociala regler, lär sig förstå sammanhang osv. ” (S. 17, 
Hartman mfl. 2007).  John Dewey menar på att det är ”genom vad vi gör i och med 
världen som vi förstår dess mening och mäter dess värde” (s.66).  

2.1.2 Lev Vygotskij 
Lev Vygotskij anses vara en av den viktigaste nytänkaren i sovjetisk psykologi. 
Vygotskij jämförs både med Freud och med Piaget. Strandberg (2006) menar på att 
Vygotskijs synsätt beskrivs genom att människor är beroende av vad som händer i sin 
omvärld, det vill säga vad som händer i de yttre faktorerna för att sedan tolka, förstå 
och omvandla de yttre faktorerna i människans inre faktorer. Om en människa inte 
upplever några yttre faktorer (något från sin omvärld), så finns det inte tillräckligt 
med material för att skapa en process i de inre faktorerna (hjärnan). Vygotskij 
placerar människan i förhållande till konst och litteratur och hans synsätt är att en 
kunskapsprocess liknar en mediering, det vill säga att den mänskliga arten skapar 
tecken som ett redskap för att tolka och förstå sin omvärld. Strandberg (2006) 
förklarar Vygotskijs tanke om mediering på ett sådant vis att människor inte möter 
världen direkt. För att förstå sin omvärld måste människan skapa verktyg och tecken. 
Dessa använder människan vid användandet av minnesfunktionen och 
tankeverksamheten men även också vid utförandet av arbetsuppgifter.   
 
Strandberg (2006) beskriver att Vygotskijs tankar handlar om vilken typ av 
interaktion som en människa har med sin omvärld och människor.  Lärande är en 
social faktor och sker först tillsammans med andra för att kunskapen sedan skall 
kunna fungera utan omvärldens inblandning. Vygotskijs tankar handlar också om att 
utöver medieringsfunktionen och den sociala aspekten, har även situationsfaktorn en 
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betydelse för lärandet. Detta betyder att lärandet bör vara i kontext med situationen 
som lärandet sker. Exempelvis att ”det är lättare att lära sig till bilmekaniker i en 
bilverkstad än vad det är på en öde ö. Det är lättare att lära sig tyska i Tyskland än i 
Ryssland”(Strandberg, 2006. s.12). Den sista faktorn som har betydelse för lärandet 
är den kreativa biten. Och lärandet är störst när de lärande får vara med och omskapa 
lärandeprocessen.  Vygotskij menar på att alla är kreativa men att det handlar om hur 
skapandet hör ihop med minnesbilden och hur dessa hör ihop med aktiviteten i 
omvärlden. Utan någon form av social aktivitet och kommunikation sker ingen 
utveckling. Tänkandet är starkt kopplat till känslor och behöver samspela för att 
kunna förklara en idé. Strandberg (2006) skriver att för att öka interaktionen i 
lärandeprocessen för elever och framförallt mellan lärare och elev kan 
undervisningen till exempel se på följande vis: ”inför ett nytt tema får varje elev en 
uppgift att fundera över och skriva ned vad det nya temat verkar handla om. De kan 
också ge exempel på hur han eller hon tror att man kan närma sig det nya temat” 
(s.55). Strandberg skriver också om att provtillfällen är något som eleverna skulle 
kunna göra tillsammans och inte individuellt för att se hur interaktionen mellan 
eleverna ökar.  

2.2 Tidigare och aktuell forskning inom hållbar utveckling och 
undervisningsmetoder 
Under detta kapitel redovisas tidigare och aktuell forskning inom området hållbar 
utveckling och dess undervisningsmetoder. Denna del är uppbyggd på ett sådant vis 
att först redovisas litteratur kopplat till hållbar utveckling ur ett 
utbildningsperspektiv, med andra ord, vad säger forskning om utbildning för hållbar 
utveckling. Sedan övergår litteraturdelen till att beskriva mot hur skolorna och 
lärarna bör undervisa kring hållbar utveckling för att stimulera elevernas livslånga 
och livsvida kunskapsinhämtning inom området hållbar utveckling. Därefter 
presenteras S.M.A.R.T- begreppet utifrån olika perspektiv. Sist redovisas en kort 
sammanfattning vad läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) säger om 
hållbar utveckling.  

2.2.1 Allmänt om hållbar utveckling och utbildningsfrågor kring hållbar utveckling 
Utrikesdepartementet (2002) har sammanfattat världstoppsmötet i Johannesburg 
2002  och menar att för att en hållbar och fredlig värld skall kunna skapas måste 
kunskap existera. Ett hållbart samhälle bygger på befolkningens förkunskap och 
förmåga till att agera utifrån sin förkunskap. Detta innebär att elevers kompetens 
både socialt, emotionellt, psykologiskt och fysiskt bygger på hur och med vilka 
metoder som de fostras till ansvarsfulla medborgare.  I SOU 2004:104 skrivs det att  
unga människor i Sverige genomsnittligt har en bredare kunskap kring hållbar 
utveckling i jämförelse med övriga unga människor i världen, däremot så har de dock 
en sämre vilja till samhällsförändringar och politiska engagemang än vad äldre 
människor har. Detta kan bland annat bero på att de på något sätt misstror tidigare 
politiska förbund och dess politik och därför saknar de vilja till att engagera sig. Även 
om unga människor i allmänhet är intresserade av utvecklingsfrågor och miljöetik. 
Enligt SOU 2004:104 är det bråttom med ett agerande inom detta område. Frågorna 
är fler än svaren till hur en lösning på ett mer hållbart samhälle skall kunna ske, men 
något som måste beaktas i ett lärande är att det aldrig finns något slut och att 
tankarna bör bearbetas på ett processorienterat vis  
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2.2.1.1  Skillnaden mellan pojkar och flickors utbildningspåverkan kring hållbar utveckling 
och varför människor behöver utbildning för hållbar utveckling   
I utredningar (SOU 2004:104) som har gjorts upplevs flickor ha en starkare vilja och 
förståelse för att möjliggöra hållbar utveckling i praktiken än pojkar. En av 
anledningarna till detta kan vara att flickor upplevs vilja påverka sin utbildning 
genom att ha djupare kunskaper kring bland annat mänskliga rättigheter och 
helhetstänkandet. Vid diskussioner kring varför vi bör ha kunskap om hållbar 
utveckling skrivs det att människors livsstil och politiska intressen inte bara påverkar 
de människor i närområdet utan också världens befolkning och att en bevakning om 
människors behov och begär är viktigt. Problematiken och anledningen till varför 
människor behöver kunskap om hållbar utveckling har att göra med att jordens 
befolkning har fördubblats sedan 50 år tillbaka. Människors sätt att konsumera 
genom deras livsstil tär på jordens resurser: vi förbrukar 25 procent mer av jordens 
resurser än vad jorden har bärkraft att göra.  

2.2.2 Lärandet för hållbar utveckling 
När det kommer till utbildning för hållbar utveckling så menar SOU 2004:104 att de 
inte kan ge några färdiga modeller för hur området skall undervisas på, eftersom de 
gärna ser att lärare och de lärande lämnar ett utrymme för deras egna vinster inom 
området och erfarenheter utifrån deras sätt att leva. Detta betyder med andra ord att 
det kan finnas globala riktlinjer till hur och vad som skall innehålla utbildning för 
hållbar utveckling men att det är upp till läraren och de lärande på sin lokala nivå att 
upprätthålla en LPP (lektionspedagogisk planering) för arbetsområdet.  

Enligt SOU 2004:104 och Björneloo (2004) är det viktigt att kunna formulera ett 
tillvägagångssätt till hur en persons agerande kan påverka någon annan i framtiden. 
Med andra ord räcker det inte längre till att se på vad man skall undervisa om. 
Perspektivet på hur undervisningen skall gå till är lika viktigt som ämnesfakta. 
Björneloo (2004) menar att utbildning för hållbar utveckling är komplex men att 
elevers grundutbildning kan påverka hur fungerande landet blir i framtiden inom 
hållbar utveckling.  

Björneloo (2008) skriver att det finns sex olika punkter som ska känneteckna lärande 
för hållbar utveckling. Den första är att hållbar utveckling skall vara implanterad i 
läroplanen och hela undervisningen och inte figurera som ett enskilt ämne. Den 
andra är att den också skall vara värdegrundad, så att den kan utgöra debatter och 
tillämpas i undervisningen. Den tredje innebär att undervisningen skall medföra att 
elever erhåller ett kritiskt tänkande och problemlösning eftersom detta är något som 
elever stöter på i sin vardag. Den fjärde punkten menar på att hållbar utveckling skall 
bestå av olika undervisningsformer som ger utlopp för estetiska pedagogiska 
processer. Den femte punkten menar på att elever måste få utlopp för ett 
demokratiskt synsätt. Den sista och sjätte punkten belyser vikten om att hållbar 
utveckling skall vara förankrat på en lokal nivå såväl som på en global nivå för att 
göra undervisningen meningsfull för eleverna.  

2.2.2.1 Lärandet för hållbar utveckling globalt och lokalt 
I att lära för hållbar utveckling (2004) på s.11 står det följande ”utbildning för hållbar 
utveckling bör syfta till att de lärande erövrar förmåga och vilja att verka för hållbar 
utveckling lokalt och globalt.” Detta innebär att undervisningen också behöver 
förändras, inte bara attityden till vad som skall undervisas om utan också 
undervisningens tillvägagångssätt. Detta förutsätter att undervisningen inte enbart 
fokuserar på globala frågor och tankegångar utan också lokalt med både formella 
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(lärarstyrda lektioner) och icke-formella (möten i skolans allmänna delar) 
undervisningsmetoder. Däremot är det viktigt att sambandet mellan det globala och 
det lokala är tydligt. Även lärandet bör vara baserat på verkliga händelser och inriktas 
mot lösningar av problem vilket leder till att lärandet främjar ett kritiskt tänkande 
och agerande, både lärandeprocessen och skapandet är viktiga för de lärande. 

2.2.2.2 Byggstenar som kännetecknar lärande för hållbar utveckling i praktiken 
Fountain (1997) beskriver fem globala begrepp som elever bör ha kunskap om för att 
erhålla ett helhetsperspektiv kring hållbar utveckling. Björneloo, (2007) talar istället 
om tre övergripande områden som bör existera i undervisningen för hållbar 
utveckling. 
 
Fountain (1997) beskriver det första begreppet som ömsesidigt beroende vilket 
innebär att var vi än befinner oss i världen kommer vi på ett eller annat sätt att vara 
beroende av- och i samspelet med andra människor. Detta innebär att elever måste 
skapa en förståelse för hur vi alla är beroende av varandra. Björneloo (2007) 
benämner detta område som ett etiskt projekt där eleverna lär sig att ta ett ansvar för 
världen, genom att förstå andra människors livssituationer och varför människor 
tänker, upplever och agerar på det sättet som de faktiskt gör. Detta område tar även 
upp varför människors livsstil kan påverka framtiden både positivt och negativt. 
 
Fountains (1997) andra begrepp har att göra med hur användning av bilder och 
upplevelser kan fungera som en undervisningsmetod. Vår hjärna är uppbyggd så att 
vi skall minnas händelser i form av bilder och minnesupplevelser. I och med en 
användning av detta så ökar möjligheten till en ökad kunskapsförståelse för hur vi 
tolkar området hållbar utveckling. Det tredje begreppet är social rättvisa och 
innefattar vilka åsikter vi människor kan ha kring materiella och kulturella resurser 
samt mänskliga rättigheter i världen både på lokal och både global nivå. Det fjärde 
begreppet är konflikter och konflikthantering och detta innebär att elever bör ha 
kunskap kring hur konflikter uppstår samt vad som sker 
konflikthanteringsprocessen: hur det går till när två personer har olika åsikter om 
abstrakta eller konkreta föremål, för att sedan mötas på någon informell eller formell 
gemensam nivå. Björneloos (2007) andra området och som går in på Fountains 
(1997) byggstenar är kulturbygge vilket innebär att lärare är byggingenjörer och ser 
till att eleverna agerar som byggarbetare där de i byggandet av en bro ser, förstår och 
deltar i kulturer och människors olika sätt att leva. Detta kan visas eller uppenbaras i 
kreativa uttrycksformer.  
 
Fountains (1997) femte begrepp berör området framtid och förändring. När elever 
har behärskat de fyra ovanstående begreppen kan de också applicera en förändring i 
sitt eget och andras beteende. Detta leder då till att en förändring oftast leder till 
hållbar utveckling i framtiden hos oss människor. Björneloos (2007) tredje område är 
individens hållbara utveckling. När elever finner lust till att lära och känner 
meningsfullhet ökar också elevernas tillitsförmåga och självkänsla. 

2.2.3 Att tänka på vid ämnesintegrering och tematiskt lärande inom hållbar 
utveckling 
Det finns utrymme i skolans verksamhet att utöva ämnesintegrerade samarbeten, 
detta förekommer dock väldigt sällan i verksamheten. Den ämnesintegrering som 
existerar idag kring hållbar utveckling har generellt inte blivit slagkraftig i den 
svenska skolan eftersom många lärare fortfarande känner osäkerhet kring hur de 
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skall undervisa inom området (SOU 2004:104). UNESCOs (2004) internationella 
kommission för utbildning bygger sina tankar om lärande och hållbar utveckling med 
hjälp av följande delar. Den första delen innebär att lärande sker genom en 
nyfikenhet till att veta, genom den andra byggstenen sker lärandet genom att göra, 
medans den tredje byggstenen sker genom att vara och den fjärde byggstenen 
innebär att lärandet sker genom att lära för att leva tillsammans. UNESCO (2000) 
menar att utbildning för hållbar utveckling skall ske ämnesintegrerat. Detta leder till 
en problematik då undervisningen i den svenska skolan mestadels sker ämnesvis 
vilket då förutsätter att skolans personal ökar sitt samarbete. 

2.2.3.1 Tematisk inlärning, samarbetsinriktad inlärning och erfarenhetsinlärning 
Jacobs, (1989) menar att tematisk inlärning där olika ämnen får utlopp för 
gemensamma delar i form av ett projekt är mycket effektiva när det kommer till 
undervisning för hållbar utveckling och en förståelse för komplicerade begrepp. 
Ämnesintegrerad undervisning kan ses som ett hjälpmedel när det kommer till 
undervisningsområden som inte är nära anknutet till skolundervisningen och 
elevernas inlärningsmiljö. Genom denna undervisningsmetod kan elever finna en 
samhörighet med eller en motivation kring hur dessa kunskaper kan användas i 
världen utanför grundskolan. Utöver detta kan samarbetsinriktad inlärning skapa 
en positiv attityd till hållbar utveckling vilket behövs för ett funktionellt och 
godtagbart medborgarskap. När elever samarbetar kontinuerligt minskas 
användningen av fördomar eftersom elever erhåller en förståelse för andra (Johnson 
& Johnson, 1983). En metod som är funktionell när det kommer till att tillgodose och 
synliggöra abstrakta begrepp är att använda sig av erfarenhetsinlärning. Genom att 
lära genom att agera kan du här väcka intresse i frågor som ligger långt ifrån 
elevernas sätt att leva för att på så sätt skapa en angelägenhet till att berätta för andra 
om sina tankegångar. Denna metod bidrar till diskussioner där elever ställer öppna 
frågor till varandra (UNICEF, 1990).  

2.2.3.2 Socialisationsinnehållets inverkan på undervisningens meningsfullhet 
Sund (2008) har studerat undervisningens socialisationsinnehåll, med andra ord hur 
undervisning får mening och blir meningsfull. ”Lärande uppfattas ofta som en inre 
individuell process, medan socialisation kan betraktas som yttre påverkan eller 
fostran.” (Sund, 2008. S. 7). Slutsatsen i Sunds avhandling är att 
socialisationsinnehållet har betydelse för att undervisningen skall få mening. Sund 
menar också att det socialisationen måste samarbeta med ämnesinnehållet parallellt i 
undervisningen och detta kan uppnås genom att lärandet istället benämns som 
meningsskapande. Sund menar utöver detta att undervisning för hållbar utveckling 
inte skall leda till vad som är rätt typ av levnadssätt till att uppnå hållbar utveckling 
utan till regelbundna samtal och diskussioner till hur unga människor kan stödjas i 
deras tillvägagångssätt till skapandet av hållbar utveckling. Genom 
socialisationsinnehåll i undervisningen skapas mening för både lärare och elever och 
ett skapande av en bättre värld för alla (Sund, 2008).  
 

2.2.3.3 Den öppna dialogen med undersökningsbara frågor 
Utöver detta menar Dysthe (1996) att dialogen i klassrummet är bland det viktigaste 
redskapet till inlärning. Här talas det om en dialog som inte består av kontrollfrågor 
utan en dialog som består av undersökningsbara frågor. Denna typ av dialog skapar 
en inlärningsmiljö där diskussionen är i fokus och en horisontal miljö där lärare- 
elev- elev- lärare är funktionell. Detta leder då till en djupare kunskapsinhämtning 
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och uppnås genom att göra lärandet meningsfullt där uppgifter består av verkliga 
situationer och ingår i någon form av sammanhang. Lärandet sker inte enbart på 
individnivå utan också i gruppform, när vi lär av varandras beteendemönster (SOU 
2004:104). 

2.2.3.4 Inlärningsstrategier för att skapa ett livslångt och livsvitt lärande 
När unga människor lär sig använder dem sig av några aspekter. Den första har att 
göra med metakognition. Genom reflektioner så förstår människor sitt eget tänkande. 
Inre konversationer organiserar och kategoriserar sin förståelse och kunskaper. Detta 
leder då till att människan kan se hur kunskap och sammanhang hör ihop med ett 
visst samband. Sedan använder sig unga människor av konstruktion av abstraktioner. 
Det vill säga att användning av språk, siffror och bilder för att skapa kunskap, minnas 
kategorier och mönster. Människan kan då tänka abstrakt och ser världen i form av 
minnen.  Utöver detta så lagrar människor information utanför kroppen. Detta har 
skett ända sedan grottmänniskornas målningar och sker idag med hjälp av till 
exempel portabla hårddiskar, detta är ett hjälpmedel när inte våra interna 
lagringsminnen är tillräckliga. När människor skall komma ihåg saker så använder de 
sig av systemtänkande, det vill säga ett mönster som överensstämmer med helheten 
vilket leder till ett övervägande av perspektiv. Människor tycker om 
problemlösningar och söker därför efter olika problem att lösa. Genom 
ifrågasättningar uppfattar människan tvivelaktiga områden som kanske inte är helt 
lösta i sin omvärld. När detta sker försöker människor lösa problemet genom att 
använda sig av sin fördjupade kunskap. Genom ömsesidigt lärande, genom att lära av 
varandra och genom att visa hänsyn för andra så uppnår människor lärande i grupp. 
Människors kreativa ådra bör ständigt stimuleras till att skapa eller utveckla något, 
en uppfinning eller en idé där drivkraften är människans inre motivation. Reflektion 
och tid till utvärdering av sina erfarenheter är ett av de mest karaktäristiska dragen 
till att förstå hur människor lär sig av sitt görande. En utvärdering av den tidigare 
kunskapen utvecklas till nästkommande uppgift. Genom en förändring av 
människans beteendemönster kan människan utvecklas och agera annorlunda i 
mötet med nya människor, nya kunskaper och nya erfarenheter (Stoll mfl. 2003). 
 

2.2.3.5 Utforskarfasen, reaktionsfasen och aktionsfasen 
Fountain, (1997) beskriver också en inlärningsprocess hos de lärande för att nå 
hållbar utveckling. Denna inlärningsprocess togs fram av UNICEF, (1991).  I denna 
inlärningsprocess som består av tre olika nivåer: utforskarfasen, reaktionsfasen och 
aktionsfasen. Ingen fas är viktigare än den andra i inlärningen utan alla tre faserna är 
lika delaktiga för att nå kunskapen. I den första fasen så är det viktigt att eleverna få 
starta upp området genom att utforska det på eget hand. Insamlad information 
bearbetas och diskuteras. I denna fas utvecklas en förståelse och en medvetenhet till 
området som möjliggör att ta nästkommande steg till fas nummer två: 
reaktionsfasen. När eleverna har kommit hit har den insamlade informationen 
bearbetats så väl att eleverna kan sätta denna information i ett personligt perspektiv 
och på så vis skapat en åsikt. Empati och engagemang skapas i denna fas. Den tredje 
fasen är aktionsfasen. Det är här eleverna agerar och argumenterar för sin åsikt. I 
Denna fas kan eleverna ge utlopp för sin inhämtade kunskap kring området. Dessa 
tre faser bör ses som en cirkel där det inte finns någon klar början eller slut. De tre 
faserna går hand i hand och när eleverna väl har nått den tredje fasen känner de 
motivation till att vilja inspirera andra till att nå fas ett i inlärningsprocessen. I denna 
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inlärningsprocess ”kommer tematisk inlärning, samarbetsinlärning, aktiv inlärning, 
och erfarenhetsinlärning till användning” (s. 15).  

2.2.4 Allmänt om S.M.A.R.T  
S.M.A.R.T-begreppet är ett begrepp som är framtaget av Stockholms läns landsting 
(2008). Varje bokstav symboliserar ett sätt att förändra våra matval till hållbara 
matvanor och en mer hållbar livsstil. Bokstaven S står för öka andelen vegetabilier. 
Detta innebär att all mat som kommer från växtriket skall ökas, detta kan till exempel 
vara sädesprodukter, cerealier, olika fetter, grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter 
och frön. Bokstaven M står för en minskning av tomma kalorier. Vilket betyder att 
den så kallade utrymmesmaten i våra matvanor skall ses över. Intag av t.ex. chips, 
godis, läsk, bakverk, lagrade ostar minskas. Med detta sagt handlar det inte om att 
helt utesluta denna utrymmesmat men att förminska intaget. 40 procent av den 
summan som befolkningen lägger som matkostnad, spenderas på utrymmesmat.  
Bokstaven A står för en ökning av andelen ekologiskt, detta med tanke på 
miljöeffekten men också för att låta maten växa och produceras i deras egen takt 
vilket bidrar till att t.ex. C-vitaminerna frukt och bär får utvecklas och fullbordas. 
Även hantering av genmodifierade livsmedel förhindras med ekologiskt matval.  
Bokstaven R står för rätt typ av kött och grönsaker vid säsong. Denna del innebär att 
gris- och nötkött skall minskas och istället skall befolkningen öka intaget av lamm. 
Anledningen till varför lamm skall ökas har att göra med att lamm kan betas på 
mindre lämplig betesmark än vad t.ex. kor och grisar kan. Utöver detta handlar det 
också om att kor och grisar bidrar till mer miljödefekter än vad lamm gör i 
uppfödningen.  När det kommer till rätt typ av ”grönsaker” vid säsong handlar det om 
att få in tankegångarna på att inte köpa importerad frukt när det inte är säsong för 
den frukten eller grönsaken i Svergie. Genom att tänka säsongsbetonat får du också 
in bokstaven T, som står för transportsnålt. Om vi tänker säsongsanpassat tänker vi 
också transportsnålt vilket i sin tur leder till att människor börjar handla 
närproducerade livsmedel. S.M.A.R.T förklarar hur människor med relativt enkla 
medel kan lägga om sina kostvanor utifrån mer hållbara matval (Andersson mfl. 
(2009), Tivell (2005)). 

2.2.4.1 Vad krävs för att S.M.A.R.T skall fungera och grundpelare för S.M.A.R.T 
Edman (2005), skriver att en förutsättning för att S.M.A.R.T skall fungera, inte bara i 
den privata sektorn, utan också i den offentliga sektorn måste  kommunernas 
upphandlingsavtal ses över. Dessa upphandlingsavtal måste ses över att det blir 
möjligt för till exempel skolor att servera S.M.A.R.T- baserade skolluncher, att skolan 
blir en inspirationspunkt till konsumenternas konsumtionsval. Författaren skriver 
också att S.M.A.R.T vilar på tre grundpelare. Den första grundpelaren är den att 
S.M.A.R.T innebär rimliga proportioner i maten för oss människor, eftersom annars 
kan somliga uppleva kosten som svårbalanserad. Den andra grundpelaren är att 
produktionen av S.M.A.R.T- anpassad mat är miljöanpassad vilket leder till att 
människor inte bara är miljövänliga i sina matval utan även också i tillverkningen i 
livsmedelsprocessen. I och med att människor väljer miljöanpassad mat minskar 
även transporterna, vilket är den tredje grundpelaren.  

2.2.4.2 Fördelar och nackdelar med S.M.A.R.T 
Edman (2005), menar att S.M.A.R.T – begreppet har fördelar och vinster i alla tre 
dimensioner som hållbar utveckling består av. Den första vinsten är hälsovinsten, 
vilket leder till en mer hälsosam livsstil med minskad risk för bland annat övervikt, 
hjärtinfarkt och cancer och är en social dimension, men även en ekonomisk 
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dimension då folksjukdomar kostar samhället pengar. S.M.A.R.T medför ytterligare 
en ekonomisk fördel då hushållsekonomin och kostnaderna för mat minskar. Den 
ekologiska dimensionen återspeglas av att med S.M.A.R.T  så minskar 
övergödningen, försurningen och klimatförändringar.  S.M.A.R.T kan medföra både 
fördelar och nackdelar. Nackdelarna är bland annat att det är dyrt att vara ekologisk, 
eftersom priserna på ekologiska varor än idag ligger något högre än konventionellt 
odlade varor. Lokala producenter kan ha svårare att leverera i större mängd och kan 
därför vara något opålitliga i sina leveranser.  Men framförallt så stämmer inte 
konsumenternas generella syn på vad god mat är överens med S.M.A.R.T-begreppets 
innehåll.  Fördelarna är att när du väl har börjat tillaga S.M.A.R.T-anpassade 
maträtter så sjunker hushållsekonomin för utgifter kring mat eftersom det kan vara 
kostsamt att lägga om till denna typ av matlagning och tankesätt. Sedan kan du bidra 
till att utveckla det lokala jordbruket vilket skapar en hållbar landsbyggd.  

2.2.4.3 Konsumenternas möjlighet till skapandet av en hållbar livsstil genom S.M.A.R.T 
Enligt Ennefors (1999) har svenskarna blivit allt mer feta. Anledningen till detta är 
det ökade intaget av sötsaker och alkohol hos den svenska befolkningen samt en 
fördubbling av intaget av fett. Det är främst unga kvinnor som ökar i vikt, och de 
personer som väger något över normalvikten vilket kan leda till stora 
folkhälsosjukdomar, något som även Edman (2005) nämner. Människans matvanor 
kan spåras tillbakas till grottmänniskorna och stenåldern, men även till bonden som 
var självförsörjande. Vi har idag samma basbehov som en grottmänniska men vår 
omvärld har fostrat oss till även ha begär utöver våra basbehov som mat, sömn och 
motion. 1900-talet stod för den största förvandlingen i vår tids mathistoria. 
Tillgången till mat anses som säkrad, vi kommer med andra ord inte uppleva svält 
och hungersnöd på samma sätt som tidigare, i Sverige. Ändå förekommer vissa typer 
att näringsbrister när det kommer till vitaminer och mineraler, det handlar främst 
om folatbrist och järnbrist hos vissa grupper, framförallt hos kvinnor, på grund av 
bland annat menstruation och barnafödelse. En positiv aspekt är den att frukt och 
grönsaker har ökat i vår kost med nästan 400 procent. Detta beror på tillgången av 
transporter så att konsumenten kan bli tillfredsställd med frukt och grönsaker året 
om, även om vi i Sverige inte har möjlighet att odla denna typ av frukt. Den negativa 
aspekten av våra kostvanor är intaget av den mat som vi inte behöver ur egentlig 
näringssynpunkt, så kallad utrymmesmat. Exempel på detta är bland annat chips, 
läsk, godis, alkohol, tårta, glass med mera som utgör ungefär 25-30 procent av 
intaget, enligt en mätning på 1980-talet.  

2.2.4.4 S.M.A.R.T och befolkningens matkonsumtion 
Ennefors (1999) skriver också, som Edman (2005) att vår matkonsumtion bidrar till 
bland annat försurning, övergödning och hot mot ozonlagret. Men hon skriver även 
om att vår typ av matkonsumtion kan bidra till ekotoxiska effekter. Detta innebär att 
genom att äta konventionellt odlad (motsats till ekologiskt odlad, kemiskt besprutad 
odling) utsätter vi våra kroppar för kemiska bekämpningsmedel vilket i sin tur kan 
orsaka immunitet mot vaccin ifall vi skulle bli sjuka, eller hormonbehandlade och 
genimodifierade livsmedel vilket kan resultera i förändringar i beteendet hos 
människan. Ennefors (1999) menar att problematiken inom matindustrin inte enbart 
består av konsumenternas sätt att välja livsmedel och intag av näringsämnen utan att 
hela processen från jord till bord har betydelse. Det vill säga att sättet som livsmedlet 
produceras på bör ses över, likaså transporten till butikskedjan samt butikskedjans 
förmåga att ”sälja” livsmedlen. Däremot har konsumenterna en stor roll i vilket val 
som de väljer. Om en konsument informeras om vilket livsmedel som är bättre både 



11 

 

för naturen och för konsumenten menar Ennefors (1999) att konsumenten borde 
välja det livsmedlet som är bättre för naturen och henne, förutsatt att konsumenten 
besitter en vilja om att verka för hållbar utveckling och att ekonomin tillåter. 
Ennefors (1999) poängterar även vikten av att vi bortser från våra begär och istället 
ser till våra behov.  ”Det finns risk för att man genom sitt val av livsmedel ”gör sig 
skyldig till dubbelmoral”. Vissa importerade varor produceras under omständigheter 
som aldrig skulle accepteras i Sverige vare sig ekonomiskt, socialt, 
arbetsmiljömässigt, hälsomässigt eller miljömässigt” (Ennefors, 1999, s.14).  

2.2.5 Lpo94 om hållbar utveckling 
I läroplanen för den obligatoriska skolan: Lpo94 står det att ”genom ett 
miljöperspektiv får de 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 skall 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Lpo94, s. 6). I Lpo94 står det att 
internationalisering ökar möjligheter till relationer mellan gränserna vilket i sin tur 
leder till att människor behöver erhålla en förståelse för människors levnadsnormer 
och hur detta har betydelse för den kulturella mångfalden. En medvetenhet kring 
människors delaktighet i världen och en förståelse för hur saker och ting hör samman 
resulterar i en förståelse för andra människor liv och deras värderingar. Skolan skall 
agera som en kulturell mötesplats där stimulans i undervisningen och vid 
inhämtningen av kunskap skapas och upprätthålls genom deras utveckling till 
ansvarstagande medborgare. Utbildning och kulturarv skall överföras från individen 
och till nästa generation. Estetiska, praktiska och sinnliga inslag skall synliggöras i 
undervisningen. Detta skulle eventuellt kunna genomföras av att lyfta upp frågor 
kring hälsa och olika livsstilar, samt hur detta kan påverka människors sätt att leva i 
framtiden. 

2.3 Nyckelaspekter i litteraturen 

Nyckelaspekter i litteraturen är att undervisning för hållbar utveckling bör ske på en 
lokal nivå förankrat i miljön som eleverna befinner sig i och på den nivå som eleverna 
kan förankra till. Undervisningen bör inte bara se till informationshämtande utan 
även praktiska moment och perspektiv både till vad undervisningen skall handla om 
såväl som hur undervisningen skall utföras. Elevers olika inlärningsstrategier är 
viktiga vid elever kunskapsutveckling och för förståelsen för en meningsfull 
undervisning. Här handlar det bland annat om att involvera socialisationsinnehållet 
såväl som tematiska arbetssätt med erfarenhetsinlärning och systematisk inlärning 
samt olika fasnivåer (inledningsfasen, reaktionsfasen och aktionsfasen) för att skapa 
en holistisk tankegång vilket i sin tur också bidrar till ett livslångt och livsvitt lärande. 
Inte bara i elevens här och nu men även i elevens framtid.  

3. Metod 
Under en sex veckors period, våren 2011 (vecka 10-15) har ca 75 elever i årskurs åtta 
arbetat ämnesintegrerat i hem- och konsumentkunskap och svenska kring ett 
arbetsområde om hållbar utveckling och hållbar livsstil. Detta har skett med 
utgångspunkt kring S.M.A.R.T-begreppet som ämnesintegrerad pedagogisk bas.  

Elevers uppfattning och upplevelser om denna arbetsmetod beskrivs i form av 
introduktionsfråga, loggböcker, semistrukturerade gruppintervjuer, praktisk 
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provmåltid, slutlig skrivuppgift. De informella mötena i korridorerna samt under 
lektionstid när eleverna möter lärarna under mer jämlika förhållanden.  

3.1 Forskning i samband med utvecklingsarbete 
Forskningsstrategin är ett utvecklingsarbete med en aktionsforskningstrategi.  
Aktionsforskning utförs vanligtvis i praktiska småskaliga projekt där forskaren är 
delaktig i studien, den används för att förstå och lösa verkliga problem i 
verksamheten. Aktionsforskning uppstod av samhällsvetare om båda sidorna av 
Atlanten på 1940-talet. Huvuduppgiften var att forskaren inte bara skulle förstå hur 
de medverkade upplevde studien men också varför de medverkade upplevde studien 
på det sättet som de gör. Det finns fyra karaktäristiska dra som karaktäriserar 
aktionsforskning: praktisk inlärning, förändring, cyklisk process och deltagande 
(Denscombe, 2000). 

3.1.1 Aktionsforskningens fyra karaktäristiska drag 
Den praktiska inlärningen innebär att arbeta med verkliga problem i en befintlig 
verksamhet.  Förändringskaraktären handlar om att arbetet leder till någon typ av 
förändring genom lösning av det praktiska problemet samt en förändring när det 
kommer till en ökad kunskap inom ett fenomen eller en händelse. Den cykliska 
processen visar de resultat som forskningen får fram som används till möjliggörandet 
av förändring som också i sin tur kan ge utlopp för ny forskning. Deltagandet innebär 
att de människor som medverkar i forskningen är delaktiga i processen. De handlar 
då om en delaktighet som är aktiv och inte passiv (Denscombe, 2000). 

Aktionsforskning är mer en strategi än en egentlig forskningsmodell. En strategi där 
målet och syftet är att lösa verkliga praktiska problem. Aktionsforskningen måste 
vara en del av praktiken. Det räcker inte med att forskningen är praktisk för att 
klassas som aktionsforskning. Aktionsforskning kan ses som en forskning i två steg 
där forskningen först bedrivs praktiskt för att sedan utvärderas och analyseras i nästa 
steg. Slutsatserna i forskningen skall kunna förändra eller utveckla verksamheten, på 
ett långsiktigt vis (Denscombe, 2000). 

Aktionsforskning innehar tre olika inslag. Det handlar om den tekniska 
aktionsforskningen, den praktiska aktionsforskningen och den frigörande 
aktionsforskningen.  Den tekniska aktionsforskningen betyder att forskningen skall 
leda till ”att förbättra effektiviteten i pedagogisk eller ledningsmässig verksamhet” 
(Denscombe, 2000. s.77). Deltagarna i denna studie har noga valts ut för att passa 
studien. Dessa deltagare är dock beroende av att ha en forskare som främjar och 
underlättare för deras deltagande.  Den praktiska aktionsforskningen skall leda till 
att utöver den tekniska aktionsforskningen till att de deltagande ökar sin förståelse. 
Forskarens betydelse är att ”uppmuntra deltagarnas praktiska överläggningar och 
självreflexion” (Denscombe, 2000. s.77).  Den frigörande aktionsforskningen ser 
inte bara till att de två ovanstående inslagen frigörs utan också till att förändringar 
och förbättringar i större system (Denscombe, 2000). 

3.1.2 Fenomenologi 
För att möjliggöra detta utvecklingsarbete har en kvalitativ forskning med 
fenomenologiska inslag också använts. Det är en ansats som belyser subjektiviteten 
mer än objektiviteten, där studien har mera beskrivande tillvägagångssätt än 
analytiska utföranden. Det är också en ansats som tolkar, i detta fall elevernas 
upplevelser istället för en mätning av elevers upplevelser. Fenomenologi belyser 
”människors uppfattningar, åsikter, attityder, övertygelser, känslor och emotioner” 
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(Denscombe, 2009, s. 109). Fenomenologi har hjälpt till att bringa förståelse för hur 
elever uppfattade och upplevde undervisningen kring hållbar utveckling. 
Fenomenologi är en term som används i förklarandet av hur människor upplever 
saker och ting (Denscombe, 2009). Fenomenologi upplevs direkt i samspel genom 
våra sinnen och erfarenheter, men även genom vardagsvärlden och genom att se 
saker och ting genom andras ögon. Fördelar med en fenomenologisk strategi är att 
som forskare kan du återspegla den sociala världens komplexitet genom att redogöra 
för verkliga händelser. Det är också en humanistisk forskningsstil vilket medför en 
respekt för människosläktet, vilket förutsätter att forskaren befinner sig nära studien. 
Denna forskningsstrategi är lämplig i ett småskaligt forskningsprojekt så som detta 
examensarbete och bygger vanligtvis på djupgående intervjuer. Den främsta fördelen 
med denna forskningsstrategi är att fenomenologi oftast redogör för fantastiska och 
vackra berättelser som många människor också kan relatera till. Nackdelar med 
denna forskningsstrategi är att den saknar vetenskaplig stränghet, att den associeras 
med beskrivning och inte analys och det görs generaliserar utifrån fenomenologiska 
studier (Denscombe, 2009).   

3.2 Dokumentation av utvecklingsprocessen 
En grupp om 12 elever, 6 flickor och 6 pojkar valdes ut i samråd med deras respektive 
undervisande lärare i ämnena svenska och hem- och konsumentkunskap i årskurs 8 
utifrån elevernas studiemotivation till skolan och skoluppgiften. I detta 
examensarbete redovisas inte bara intervjuerna utan även den praktiska 
provmåltiden och facktexten. Detta sker genom en teoritriangulering för att öka 
validiteten på arbetet, huvudfokus ligger dock på gruppintervjuerna (Denscombe, 
2009). 

För att få fram de elevernas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter har data 
samlats in genom djupgående semistrukturerade gruppintervjuer med tre 
fokusgrupper (Denscombe, 2009). 

3.2.1 Introduktionsfråga 
Introduktion till området hållbar utveckling introducerades med en 
introduktionsfråga där elever i årskurs 8 besvarade en fråga kring vad de trodde att 
begreppet hållbar utveckling innebar. Eleverna fick skriva ned frågan på lektionstid.  

Sedan fortskred arbetet med föreläsningar, diskussioner, värderingsövningar, 
skrivuppgift och tillagning av olika hållbara maträtter på hem- och 
konsumentkunskapen utifrån S.M.A.R.T-begreppet. 

3.2.2 Loggbok  
Loggboken användes för att skapa en förståelse för hur elever upplevde 
arbetsprocessen. Loggboken användes som ett stöd vid skrivandet av en facktext för 
att komma ihåg vad som hade hänt och hur eleverna upplevde detta. Här skrev 
eleverna ned sina tankar och idéer som uppkom. Loggboken skrevs under lektionens 
gång och även när eleverna kom på tankar som de skulle vilja ha med i sin skriftliga 
del sedan.  I elevernas loggbok har de försökt att vara så utförliga som möjligt genom 
att använda sig av känslouttryck och de retoriska frågorna, detta har underlättat för 
facktextskrivandet och förståelsen av elevernas egen kunskapsinhämtning. Frågor 
som besvarades vid första tillfället då loggboken introducerades var följande: hur 
upplevde du första veckan med arbetsområdet hållbar utveckling? och vad minns du 
från första veckan? 
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Eleverna fick sedan frågor att avsluta varje lektion med. Dessa fungerade som 
kontrollfrågor för den undervisande läraren för att se om undervisningen gav den 
förväntande effekten samt reflektionsfrågor för eleverna som stöd vid 
facktextsskrivandet. Eleverna fick besvara följande frågor: hur upplevde du denna 
lektion?, vad har du lärt dig idag?, vad saknade du vid denna lektion?, och vad var bra 
vid denna lektion?  

3.2.3 Praktisk provmåltid  
För att fånga kunskap i handling och se hur eleverna agerade utifrån de kunskaper de 
hade erhållit inom hållbar utveckling och S.M.A.R.T-begreppet genomfördes en 
praktisk provmåltid i hem- och konsumentkunskap. Eleverna skulle här tillaga en 
pizza utifrån S.M.A.R.T-begreppet, tillsammans med en kamrat. Eleverna hade 80 
minuter på sig att välja ingredienser och planera de momenten i köken så som till 
exempel, pizzadegen, jäsning av deg, och förberedelserna av tomatsås och fyllning till 
pizzan samt efterarbete. Eleverna fick välja fritt vilka ingredienser som skulle ingå i 
deras pizza av ett urval, både S.M.A.R.T-baserade och icke S.M.A.R.T-baserade 
livsmedel. Eleverna blev här bedömda utifrån deras kreativitet - det vill säga hur de 
löste problem på ett kreativt vis. Deras samarbetsförmåga och ansvarstagande – hur 
de planerade arbetets gång (före-, under-, och efterarbete). Deras skicklighet- på 
vilket sätt och hur de utförde arbetet på. Utöver detta blev eleverna bedömda på hur 
de praktiserade S.M.A.R.T-begreppet i deras måltid.  

3.2.4 Skriftlig uppgift 
Eleverna skrev en skriftlig uppgift i form av en facktext där IMRoD- strukturen 
disponerade textens uppbyggnad. Att veta hur en facktext skrivs är bra för elevernas 
framtida yrkeskompetens, inte minst eftersom kraven på människors skrivkunskaper 
och olika sätt att uttrycka sina tankegångar på har ökat inom yrkeslivet och i 
samhället. I inledningen målade eleverna upp en bild med problematiken kring 
hållbar utveckling och varför vi människor behöver ha kunskap kring området. I 
material och metod redogjorde eleverna för deras tillvägagångssätt och livsmedelsval 
i den praktiska provmåltiden. I Resultatdelen utvärderade eleverna sitt eget arbete 
och hur S.M.A.R.T pizzan blev. Diskussionen bestod av tankegångar och kunskaper 
från arbetsområdet men även hur och vad som behöver förändras och bearbetas för 
en hållbar utveckling skall kunna äga rum.  

3.2.5 Intervjuer 
De studiemotiverade eleverna som blev utvalda att medverka i intervjustudien 
benämns i fortsättningen för elever. Eleverna blev intervjuade i grupper om fyra 
personer, där de fick berätta om deras upplevelser kring skolan, undervisning, denna 
typ av lärandeprocess och arbetsområde genom semistrukturerade intervjufrågor. 
Semistrukturerade intervjufrågor innebär att den intervjuade har en färdig mall för 
de frågor som de intervjuande skall besvara men att intervjuaren även låter 
diskussionen vara öppen för andra olika inslag och på ett pedagogiskt vis slussar de 
intervjuande vidare i diskussionen (Stukát, 2005). 

När det kommer till uppbyggnaden av intervjufrågorna är tankegången att fråga 1-5 
är frågor som rör, namn, ålder, bostadsort, typ av skola samt familjeförhållanden. 
Dessa är kvantitativa kontrollfrågor som utgör basen vid databearbetningen, och är 
frågor där eleverna är välbekanta med svaren. Den intervjumetoden är sluten och 
strukturerad. Fråga 6-7 är så kallade slussningsfrågor från kontrollfrågorna till de 
djupgående intervjufrågorna. Slussningsfrågornas syfte är att vara öppna frågor som 
elever kan besvara men som inte direkt riktar sig till den enskilda elevens svar. Fråga 
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8-14 är istället frågor som berör examensarbetets frågeställning. Där eleverna tankar 
och åsikter kring hållbar utveckling, ämnesintegrering och S.M.A.R.T-begreppet 
diskuteras. Dessa frågor är semistrukturerade med tendenser till ostrukturerad 
intervjuform vilket innebär att eleverna  får möjlighet till att använda sig av en så 
kallad ”life-story telling”- teknik. Det innebär att de får möjlighet att uttrycka sina 
reflektioner utan att någon avbryter eller styr eleverna till ett specifikt svar (Stukát, 
2005). 

Enligt Denscombe (2000) är en intervjuundersökning fördelaktig eftersom forskaren 
kan se elevernas djupgående tankegångar, använda sig av enkel utrustning samt en 
hög svarsfrekvens. Däremot kan nackdelen med intervjuundersökningar visa sig vara 
tidskrävande, både i utförandet av intervjun samt vid efterarbetet.  

3.2.4 Informella möten i skolans värld 
Något som anses vara mycket viktigt att bearbeta och underhålla när du arbetar som 
lärare i skolans värld är de informella mötena som sker i korridoren, innan lektionen 
startar, under lektionen, efter lektionens slut, i matsalen samt i lärarrummet. I de 
informella mötena möts elever och lärare i mer jämlika förhållanden. Självklart går 
det aldrig att komma ifrån att en lärare är äldre än vad en elev är men i de informella 
mötena blir rollerna inte elev - lärare utan istället yngre - äldre. I dessa informella 
möten får eleverna möjlighet till att uttrycka sig kring sina känslor och upplevelser i 
sin skolundervisning. Denna metoddel kan användas som ett komplement till 
loggboken och intervjun, därför att här fångar du elevernas tankar i handling, i deras 
nu och utan att tankarna bearbetas allt för mycket både språkmässigt och 
skriftmässigt. Dessutom kan du utveckla dessa tankegångar och erhålla en förståelse 
för deras upplevelser på plats.”Läraren visar sin skicklighet genom att i olika 
sammanhang handla så att den enskilde eleven kan lära sig och växa” (Kernell, 
2002).  

3.3 Urval 

Den främsta orsaken till varför denna skola valdes ut till mitt examensarbete har att 
göra med att den undervisande personalen redan innan arbetet startade var positivt 
inställd till att genomföra och bedriva  ämnesintegrerad undervisning. Därefter har 
denna fenomenologiska studie utförts på en grundskola som är närliggande från min 
bostadsort. Detta urval baseras på ett bekvämlighetsskäl. Närheten till denna 
grundskola är en avgörande faktor, eftersom då kunde jag lätt kunna vara snabbt på 
plats under tiden studien applicerades i verksamheten. Utöver detta kunde jag också 
om något behövde kompletteras i databearbetningen ha nära tillgång till skolans 
verksamhet (Denscombe, 2009). 

Urvalet har skett genom ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2000. s. 38). Detta 
betyder att jag har bett de undervisande lärarna om hjälp och råd för att välja ut de 
elever som de kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuerna utfördes på. Att 
studien har utförts på studiemotiverade elever har att göra utifrån två aspekter. Den 
första aspekten är att elever med studiemotivation och en vilja till att lära sig och 
utvecklas ofta glöms bort i pratet om de icke studiemotiverade eleverna. Den andra 
aspekten är att studiemotiverade elever anses kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, 
vilket skulle bidra till mer djupgående diskussioner i intervjuerna och under de fem 
veckor som studien applicerades i verksamheten. 
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3.4 Databearbetning och analysmetoder 

I examensarbetet har en narrativ analysmetod använts. Detta är en funktionell 
analysmetod att använda när de studerande personerna har fått använda sig av ”life-
storyteknik”. Narrativ analysmetod bidrar till att berättelsen inte blir avstyckad och 
visar istället en holistisk syn (Bryman, 2001).  All information har granskats vid 
flertal tillfällen och på olika vis. Allt ifrån översiktsgranskning till djupgranskning, vid 
olika klockslag, i olika miljöer, både i högskolans bibliotek, i hemmet och i 
verksamheten där studien utfördes. Detta för att minska risken för påverkan av 
omgivningsmiljöer, yttre faktorer och eventuella analysmissar. Den information som 
kunde avläsas och kopplas till examensarbetets frågeställning och syfte 
sammanställdes från elevers upplevelser under respektive mätmetod. Det vill säga att 
de datainsamlingsmetoder så som introduktionsfråga, loggbok, praktisk provmåltid, 
skriftlig uppgift och gruppintervjuerna redovisas separat i valda delar som 
innehållsmässigt är aktuellt för examensarbetet.  Bearbetningen av 
gruppintervjuerna skedde genom att transkribera de delar i intervjuerna som är 
väsentliga för frågeställningen och syftet utifrån gruppintervjuerna och elevernas 
upplevelser. Därefter sammanställdes elevernas upplevelser systematiskt i teman 
utifrån hållbar utveckling, ämnesintegrering och S.M.A.R.T-begreppet. Elevernas 
svar i teoritrianguleringen är medvetet inte kodat då denna studie inte syftar till 
språksociolistisk vetskap om till exempel elevers förförståelse kring hållbar 
utveckling och hållbar livsstil utan istället vill redogöra för deras upplevelser under 
arbetets tid (Denscombe, 2009) 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Validiteten på examensarbetets mätmetoder är högt förlitligt för denna studies 
resultat. Detta för att resultatet inte enbart kunde avläsas utifrån vad eleverna sade i 
intervjuerna utan också på vilket sätt de valde att göra sina praktiska provmåltider 
samt vad de har skrivit i sina facktexter. Det vill säga studien visar inte enbart på vad 
eleverna säger utan även också hur de agerar och argumenterar i text för hållbar 
utveckling, en så kallad teoritriangulering.  Däremot när det kommer till 
tillförlitligheten på studien räknas denna studie som låg. Detta med tanke på att 
författaren till arbetet har varit delaktig i arbetsprocessen och arbetsgången. Detta 
innebär att även om författaren har försökt vara objektiv i sina slutsatser och 
arbetsmetoder så finns möjligheten att författaren har påverkats av studiens 
omgivning på ett eller annat vis. Författaren är med andra ord subjektiv med studien 
vilket är ett resultat av en fenomenologisk studie. Utöver kräver denna studie att de 
medverkande är från familjer med medelinkomst, bosatta i ett villaområde och några 
lägenhetshus och beläget på landsbygden för att få en liknande resultat. Däremot är 
författaren till arbetet kritisk till om denna studie skulle erhålla ett liknande resultat 
om studien gjordes igen, kvalitativa studier brukar inte gå att genomföra på nytt 
(Denscombe, 2009).  Något som också kan ha påverkat examensarbetets slutsats är 
bristen på elevers skrivuppgift.  På grund av tidsbrist när det kommer till den 
skriftliga delen av examensarbetet kunde inte alla elevarbeten redogöras i resultatet. 
Tre elever var helt enkelt inte färdiga med sina skriftliga texter och behövde längre 
skrivtid.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet (1999) har tagit fram för 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
forskningsetiska principerna återkopplas och upprätthålls i forskningsprocessen samt 



17 

 

bearbetningen av elevernas upplevelseanalyser.  Dessa krav har informerats via ett 
missivbrev (se bilaga) men även under utvecklingsarbetets gång.  

Informationskravet innebär att jag som forskare skall ha informerat deltagarna om 
forskningens syfte det vill säga varför vi har arbetat kring hållbar utveckling och hur 
vi har arbetat kring det samt även vad arbetets innehåll skall användas till, det vill 
säga mitt examensarbete.   

Samtyckeskravet handlar om att eleverna i undersökningen har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan, i detta fall behövs målsmans underskrift på grund av 
att de medverkande är under 15 år. Detta har upplysts för målsman och medverkande 
genom missivbrevet men också innan och efter intervjun. De medverkande blev 
informerade att ifall någon av de intervjuande inte vill att deras åsikter skall finnas 
med i examensarbetet har jag skyldighet att ta bort och inte påverkas av deras 
medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som de medverkande utlämnar skall 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta har jag tänkt på vid 
datainsamlingen och databearbetningen och även något som kommer att finnas i 
bakhuvudet vid redovisningen av utvecklingsarbetet. Spårbarheten skall vara 
minimal och uppgiftsinsamlingen bearbetats enbart av författaren till arbetet.  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 
utomstående inte kan ta del av dem samt att de uppgifter som är insamlade om 
enskilda personer endast får användas för detta forskningsändamål. Insamlade 
uppgifter har förvarats på min portabla hårddisk, min mobil och min e-post samt i 
mitt hem. Dessa är platser där utomstående inte når utan min tillåtelse. Dessa 
uppgifter har endast och kommer endast att användas i min forskning.  

4. Resultat 
Resultatet redovisas i form av en narrativ analysmetod (Bryman, 2001). Här 
presenteras elevernas upplevelser från början till slut. Huvudfokus ligger på 
elevernas upplevelser från gruppintervjuerna och loggböckerna. Övriga mätmetoder 
så som introduktionsfråga, skriftlig uppgift och praktisk provmåltid redovisas även i 
texten men uppstår då som stillsamma statiska inslag.   

4.1 Utvecklingsarbetets introduktion och elevernas utforskarsfas 

Elevernas upplevelser till deras skolgång redovisas för att skapa en bild om hur 
attityden till skolan ser ut. Sedan presenteras huvudpunkter som underrubriker för 
att visa på vilka faktorer som har haft en avgörande roll i elevernas inledningsfas. 

4.1.1 Elevers upplevelser kring deras skolgång 
Skolan upplevs som rolig och dessa elever vill vara i skolan. När dessa elever blir 
sjuka uppger de att de längtar tillbaka till skolan. Men de får också någon form av 
ångest. En ångest för att de har missat något intressant eller ångesten över att ligga 
efter i deras skolarbeten. Att vara i skolan är bra för då får de träffa alla vänner. I 
årskurs åtta tycker de dock att det har blivit större press på dem själva i och med 
betygsdelen. De uppger också att en negativ sak är att de flesta skolarbeten skall 
avslutas ungefär vid samma tidpunkt vilket medför att de upplever skolan som 
stressig, och att de då lägger mer energi på de ämnen som har mer avgörande 
betygsfaktor som till exempel ett kärnämne. Eleverna önskar att lärarna borde 
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samarbeta mer för att minska denna situation. När skolan upplevs som jobbig är det 
oftast också på grund av att de inte förstår området, uppgiften eller lärarens 
instruktioner. När eleverna inte förstår lärarens instruktioner eller uppgiften lägger 
de inte heller ned så mycket tid och ork på deras arbeten. Lärare som är otydliga i 
sina instruktioner, bara rabblar information och instruktioner utan att behandla och 
berätta hur uppgiften skall utföras på klassas enligt dessa elever som dåliga lärare 
medan en bra lärare är en lärare som är tydlig i sina instruktioner och i arbetet med 
uppgifter. Lektioner och arbeten med tydliga lärare upplevs också som mer 
intressanta. Eleverna menar på att en lärare är en bra lärare om läraren har disciplin i 
klassrummet och förklarar på ett bra och enkelt vis.  

En lärare är bra när han/hon förklarar med ett enkelt språkbruk, direkt vad vi 
ska göra och vad vi ska göra för att lära oss, och när läraren förklarar på vår nivå 
utan att krångla till det med en massa fina ord. – Elev 1 

4.1.2 Elevernas förkunskap kring hållbar utveckling 
I inledningsfasen visade eleverna att de hade några ytliga kunskaper kring vad 
området hållbar utveckling handlade om. Förkunskapen varierade något men 
elevernas tankar kring vad hållbar utveckling var på en liknande nivå när det kom till 
att de ansåg att hållbar utveckling handlade om natur, miljö och människor. 
Elevernas svar från introduktionsfrågan handlade om att de trodde att hållbar 
utveckling hade något att göra med något som ”vi lever med varje dag”, någonting 
med hur ”människor behandlar sina kroppar, naturen och jorden”. Att hållbar 
utveckling har att göra med olika ”livsstilar, världsmiljö och ekologi”. En elev skrev 
att hållbar utveckling är något som är ”långsiktigt”. En annan elev skrev att genom 
hållbar utveckling blir allt bättre, det blir ”miljövänligare” och maten blir billigare. 
Ytterligare en elev skrev att hållbar utveckling har att göra med” hur vi konserverar 
saker och ting och hur det utvecklas under konserveringstiden”. Eleven skrev också 
att det hade något med ”naturen” att göra.  Två elever frågade om de fick googla 
hållbar utveckling på sina mobiler. Jag tillät detta och deras svar på frågan vad de 
trodde att hållbar utveckling löd: Hållbar utveckling består av tre delar: social 
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbar het.  

4.1.3 När eleverna inte förstår känner sig de förvirrade och uttråkade 
När eleverna skrev i sina loggböcker och när de diskuterar arbetsområdets 
inledningsfas i intervjuerna berättar de att inledningen upplevdes som tråkig på 
grund av att de inte visste något om hållbar utveckling. Någon elev tyckte att det 
fanns ”bättre saker” att göra i skolan än att lära sig om hållbar utveckling.  På frågan, 
ur loggboken vad de mindes från första veckan svarade eleverna att de fick titta på 
bilder och diskutera bildernas innehåll. Eleverna skrev också att de fick tillaga 
rotfruktsmaträtter enligt S.M.A.R.T i hemkunskapen. De mindes också att vi har 
samma behov som grottmänniskorna på stenåldern. Många elever poängterar vikten 
av innebörden av orden behov och begär.  

Inledningarna i elevernas skrivuppgift är väldigt personliga och många börjar med en 
fråga. Två elever inleder sina texter med att det är vi ”människor som är orsaken till 
att polarisen smälter, att vi har bidragit till att skövla regnskogen och överfisket i 
haven.” Dessa elever menar på att transporter av mat och olika varor är ytterligare en 
problematik i hållbar utveckling. 

När eleverna hörde ordet hållbar utveckling för första gången i detta arbetsområde 
berättar de att de upplevde ordet som tråkigt, komplicerat, segt och jobbigt. Enligt 
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eleverna beror detta på att de aldrig förut hade hört talas om ordet och inte heller 
visste vad begreppet innebar. Eleverna upplevde att de inte fattade så mycket, kände 
sig förvirrande och uttråkade.   

4.2 Utvecklingsarbetets vändpunkt och elevernas reaktionsfas 

Eleverna menade på att S.M.A.R.T-begreppet innebar ”att laga mat efter hållbar 
utveckling som är bra för både sig själv och miljön”. Att det innebar att maten skulle 
lagas från grunden och inte helfabrikatsmatlagning. De andra två eleverna menade på 
att S.M.A.R.T hjälper konsumenten till att tänka kritiskt var ifrån maten är 
producerad och också hur maten är producerad. Produkterna skulle helst vara 
närodlade varor som köps och kravmärkt alternativt ekologiskt. Då begreppet 
kartläggs på ett strukturerat vis är det också enkelt att se hur de skall leva för att 
bidra till hållbar utveckling. Eleverna redogör att området blir desto roligare att 
arbeta med när de får lära sig mer om begreppet och att i början var det inte så roligt.  

Intresset hos eleverna ökade desto mer som de fick arbeta med området och desto 
mer kunskap som de erhöll. Desto längre tid som eleverna arbetade med detta 
arbetsområde desto mer förändrades elevernas attityd till området hållbar utveckling. 
Alla elever ansåg att lektionerna blev roligare och mer givande. En del tyckte att det 
var skönt att få sitta på lektionstid och arbeta med sina arbeten medan de som inte 
riktigt hade kommit igång i sitt skrivande ansåg att det var givande att få höra när 
läraren läste upp andra elevers elevtexter som exempel på hur eleverna kunde 
påbörja sina facktexter.  

4.2.1 Den praktiska provmåltiden – lära genom att göra 
Det praktiska provet gjorde att de fick tänka till och deras handlingar har greppat sig 
djupare. Eleverna uppger att genom att göra förstår de också hur de ska tänka och 
agera.  

 Vid provet förstod jag: jaha, det är så här som jag skall tänka. - Elev 2  

Innan den praktiska provmåltiden så var majoriteten av alla elever väldigt nervösa 
och de ansåg att deras måltid skulle bli nästintill oätlig. Många elever kom och 
frågade mig i korridoren ifall de ens behövde äta sin måltid. Detta resulterade i en 
diskussion kring resurshushållning. När eleverna skulle välja ingredienser till deras 
S.M.A.R.T-pizza uppstod många intressanta diskussioner, inte enbart med elevernas 
samarbetspartner utan också i hela gruppen. Diskussioner kring var ifrån livsmedlen 
kommer ifrån, hur de är tillverkade och även paketerade och transporterade. Vid 
elevernas praktiska provmåltid var det många elever som överträffade sig själva 
utifrån sin tidigare kunskapsnivå och eleverna upplevdes mer självsäkra i köket. 
Eleverna blev även förvånade över sin egen prestation och resultatet av elevernas 
praktiska provmåltid var att de färdiga pizzorna upplevdes som goda och de såg 
”läckra och färgglada” ut.  Många elever utbrast: ”det här var juh gott, juh” och ”Man 
kunde visst laga god mat av S.M.A.R.T, det trodde jag inte”.  

4.2.2 Elevers upplevelser på människors behov och begär 
Ytterligare tre elever skriver i sin inledning att världen förstörs av oss människor och 
våra begär. Att vi har glömt bort vilka egentliga behov människan har vilket gör att vi 
människor tar upp alldeles för stor ekologiska fotavtryck än vad jorden klarar av. 
Medan bara en av dessa tre elever redogör för sina upplevelser genom att skriva i sin 
loggbok att hållbar utveckling verkade vara ett segt och tråkigt arbetsområde, men att 
det efter hand blev betydligt mer intressant. 
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De berättar också att när de förstod begreppet så blev också undervisningen rolig. 
Ordet hållbar utveckling är enligt eleverna ett bra och intressant begrepp.  

De är alla överens om att människor måste börja tänka på vad vi äter, vad det kostar, 
vad det kommer ifrån, det vill säga börja tänka efter mer och  handla efter behov och 
inte begär.  De kom överens om att hållbar utveckling betydde att deras barnbarn 
skall ha möjlighet till att leva på jorden, vilket också betydde att de skulle bevara 
miljön till nästa generation. Om detta görs skulle också människor få möjlighet till att 
leva ett längre liv. Problematiken ligger också hos attityden hos politikerna när de 
kommer till kraftkällor och bestämmelser, angivelser samt regler gällande 
kärnkraftverk och bilar. När de fick höra ordet hållbar utveckling för första gången lät 
det tråkigt eftersom de inte var helt insatta i ämnet. 4 elever har dock arbetat med 
begreppet hållbar utveckling i årskurs 6 och kände därför igen begreppet något. 
Eleverna hade också hört begreppet genom media.  

4.3 Utvecklingsarbetets avslutning och elevernas aktionsfas 

Elevrespondenterna resonerar att lösningarna på problemen kring hållbar utveckling 
är att någon gång motionera, istället för att ta bilen korta sträckor vilket skulle leda 
till att utsläppen minskade. Fabriker i Asien skulle minska produktionen av 
överflödiga plastleksaker. Mindre skog skall även skövlas. När det kommer till fisket 
så skall fisket begränsas till fiskarter som har snabb förökningsmöjlighet och en ökad 
kontroll av tjuvfiske.  

4.3.1 Enligt eleverna är medvetenheten och bristen på kunskaper om hållbar 
utveckling problemområdet 
Tre elevrespondenter menar att själva problematiken kring hållbar utveckling är att 
alltför få människor inte är medvetna och införstådda med själva begreppets 
betydelse för denna generation och framtidens befolkning. Vilket är ett måste för att 
jorden skall finnas kvar. Eleverna anser att hållbar utveckling är ett viktigt 
arbetsområde att arbeta om, gärna tidigt, ämnesintegrerat, praktiskt och 
kontinuerligt i skolundervisningen. Dessa elever menar att en eftertanke krävs hos 
konsumenten vid konsumtion och att en förändring och en vilja måste börja hos 
befolkningen för att nå hållbarhet. Dessutom skriver denna elev att politiska 
förändringar behöver ske och då framförallt kring upphandlingsavtal inom export 
och import i EU. Politiska förändringar måste ske Eleven menar på att det är fel att 
ett livsmedel blir desto billigare desto längre den transporteras och att detta inte 
bidrar till ett produktionsrikt land.  

4.3.2 Eleverna har blivit påverkade genom detta arbetsområde 
Eleverna skriver i sin diskussion att detta arbetsområde har gett eleverna en 
tankeställare kring matkonsumtionen och matinköp. Efter detta arbetsområde är 
eleverna med och påverkar matinköpen, så att de skall bli mera S.M.A.R.T och 
hållbara. Utöver detta menar de att uppgiften nu blir till att informera andra med den 
kunskapen som erhållits under arbetsområdet.  

4.3.3 Vem styr över matinköpen i hemmet 
Det visar sig att den person som oftast inhandlar all mat i hemmet är deras mamma. 
Faderrollen figurerar mest som stöd åt mamman vid större inköp. Eleverna ville helst 
inte hjälpa till vid inhandling av mat, men kunde tänka sig att följa med vid 
storhandling. De upplevde mest att de var i vägen när de skulle hjälpa till varför de 
hellre gjorde något annat än följde med. Däremot kunde några mindre inköp som 
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t.ex. ett mjölkpaket på väg hem från skolan vara något som de kunde inhandla. I 
elevernas familjer är det båda föräldrarna som handlar mat, när det kommer till 
storhandlingen. En elev uppger att denna kan handla småföremål så som t.ex. ett 
paket mjölk efter skolan, eller om det saknas något till frukosten.  Alla elever uppger 
att de gärna följer med och storhandlar. Ytterligen en elev uppger att det främst är 
eleven och mamman som handlar eftersom denna då alltid får filmer när denna följer 
med och handlar, som en typ av belöning. En elev berättar att ”jag bestämmer vad jag 
vill ha, men då handlar det mest om godis eller kakor medan mamma bestämmer 
vilket typ av smör som skall köpas.” Eleverna berättar att de har möjlighet till och kan 
påverka matinköpet men då handlar det mest om snacks till helgerna. Eleverna hade 
någon form av matlista som styrde hur måltiderna i hemmet såg ut. För att skapa 
någon form av variation och inte enbart ”äta spagetti fyra dagar i veckan”, alla var 
dock överens om att de åt lite mer lyxig mat till helgen. Utöver detta var den en elev 
som i deras familj handlade sina matvaror genom något som heter ”Linas matkasse”. 
Detta innebär att det är en matkasse som levereras till hemmet med färdiga recept 
och ingredienser som skall räcka en hel vecka. Det är både soppor, fiskrätter, 
kötträtter och vegetariska alternativ.  Enligt eleven är detta något som ”fungerar 
jättebra, allt är jättegott. Nu är maten mer varierad, förut åt vi liksom alltid samma 
mat”. Efter detta arbete berättar alla eleverna att de har erhållit ett tankesätt och en 
mer inblick kring hur de kan agera.  Orden begär och behov har även fått en starkare 
innebörd och betydelsen av att leva efter våra behov och inte efter våra begär har ökat 
en medvetenhet hos eleverna. Majoriteten av eleverna berättar också att efter detta 
arbetsområde upplever de själva att de är mer benägna att påverka deras föräldrar 
och matinköpen och då är det framförallt ekologiska varor som de vill påverka. En 
elev menar på att om ”ingen förändring kommer ske så kommer Nederländerna att 
sjunka, polarisen kommer att smälta och naturkatastroferna kommer öka”. Eleverna 
menar på att användningen av bil behöver minskas och att bilens driftresurs måste 
ses över. Kommunaltrafiken borde också öka och medborgarna måste bli intresserade 
av att samåka kommunalt.  

4.3.4 Elevers upplevelser om hur de kan gå vidare med detta arbetsområde och hur framtida 
utbildning kommer att se ut 

 Detta arbete kan du ta med dig och sprida till så många som du kan! - så 
avslutas elevernas slutord och deras sammanfattning av mitt arbete.  

De tror att de kommer behandla begreppet även på gymnasiet och högskolan. 
Eleverna tycker att detta har varit ett bra område att arbeta ämnesintegrerat.  Flera 
elever vill gärna lära sig mer om området. ”Hållbar utveckling har i allra högsta grad 
med våra matval att göra och något som vi också kan relatera till”. Eleverna menar på 
att detta är något som de kan ha nytta av när de går och handlar och i framtiden när 
de själv får egna barn. Begreppet är viktigt för att våra barn och barnbarn faktiskt 
skall ha en värld att leva på.  

4.3.5 Elevernas upplevelser kring hur framtiden kommer att se ut och vilka 
erfarenheter som de tar med sig efter arbetet med hållbar utveckling och hållbar 
livsstil 
Eleverna tror att det kommer bli kaos i framtiden, ozonlagret kommer att spricka om 
alla inte börjar tänka på hur vi ska agera för att nå en mer hållbar omvärld. EU och 
politiker måste ta tag i problemet och förstå värdet av närproducerade matvaror. 
Snabbmatskjedjor kommer att öka. Omvärlden och människor kommer att lockas till 
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att köpa efter begär istället för behov vilket kommer leda till folkhälsosjukdomar och 
världen kommer gå under.  

En elev uppger att tankar på hur maten är producerad och varifrån är en klar tanke 
som kommer följa med i framtiden. Två elever berättar att tankegångar på 
återvinning och omskapande av klädesplagg har förändrats. Nu förtiden använder de 
istället begagnade kläder till tyg istället för att köpa nytt tyg när de ska sy nya eller 
göra om kläder till dem själva. De uppger också att de kommer sluta köpa bananer, 
paprikor, kaffe och kanske vindruvor eftersom detta är några livsmedel som icke är 
hållbara att producera och besprutas hårt om de inte är ekologiska.  

En elev summerar framtiden med att den kommer att se ut som ”Starwarsfilmerna, 
punkt slut!” Sedan kommer eleverna gemensamt fram till att de mänskliga behoven 
kommer fortfarande att se ut som de gör idag och som de har gjort sedan 
grottmänniskornas tid. Men att människornas begär kommer att se annorlunda ut. 
De menar att vi människor i framtiden kommer att tänka ekologiska tankar och att 
eventuellt några djurarter som vi inte äter så mycket av kommer att dö ut. De menar 
också att med den kunskap som de har erhållit under detta arbetsområde kan de 
påverka sina kompisar, sina egna familjer här och nu men också deras framtida 
familjer.   

4.4 Elevers upplevelser kring ämnesintegrering, hållbar utveckling och 
S.M.A.R.T 
Eleverna upplevde den ämnesintegrerade undervisningen som att de fick mer tid och 
mer lektionstillfällen till att fördjupa sig i ett ämne. Med fler undervisande lärare 
kunde de få olika åsikter och olika information på olika sätt utifrån både elevernas 
och lärarnas lärstilar. De upplevde att ämnesintegrering i just hem- och 
konsumentkunskap och svenska var en bra kombination. För i dessa ämnen får de 
möjlighet till att läsa och diskutera kring ett område i svenskan för att sedan agera 
praktiskt i hem- och konsumentkunskapen. De upplevde detta arbetsområde som 
tråkigt och segt i början, sedan blev det lättare och därför också mer intressant. Det 
blev roligt efter några lektioner. En elev menar att den förstod vikten av att 
människor börjar tänka på sitt sätt att leva när storleken på våra ekologiska 
fotavtryck liknades med antalet fotbollsplaner.  Eleverna upplevde också att ”det var 
roligt att få göra det man hade lärt sig teoretiskt och sedan göra de nyttiga snacksen 
och wok i hemkunskapen”. Dessa elever anser att det var en bra metod att arbeta 
ämnesintegrerat för om de bara hade skrivit om ämnet hade det blivit tråkigt, och om 
de istället bara hade fått tillaga maträtter hade de inte förstått helheten. De upplevde 
denna metod som ”lagom” och att det var skönt att få hjälp av läraren i skolan under 
lektionstid istället för hemarbete där föräldrarna inte besatt ämneskunskapen och 
därför inte kunde var så delaktiga. Denna grupp har arbetat ämnesintegrerat tidigare. 
De tycker att det är bra och att man får mer tid till uppgiften, det blir tydligare i och 
med att det är fler lärare som pratar och diskuterar. De tycker att denna typ av 
ämnesintegrerad undervisning när de både får göra något praktiskt och teoretiskt är 
bättre för att de upplever att de lär sig mer och även på en djupare nivå, kunskaperna 
finns kvar och är inte bara något som de lär sig och sedan glömmer bort när provet är 
färdigt. En elev uppger att det är skönt att få det förklarat av fler lärare då en lärare 
kanske förklarar på ett sätt som är tydligare för denna elev medan en annans lärare 
förklaring passar en annan elev bättre. 4 elever drabbades oturligt nog av att deras 
ordinarie lärare var borta mycket vilket resulterade i att de hade många olika vikarier. 
De är mycket missnöjda med de vikarier som de hade.  
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4.4.1 Elevers upplevelser av deras eget görande i ämnesintegrerad undervisning 
Eleverna menar på att det upplevdes som trögt att komma igång med deras skrivande 
i början av arbetsområdet. Men att tillagningen av den praktiska provmåltiden 
(pizzan) var ett moment som gjorde eleverna mer engagerade och intresserade till 
området och då gick det även lättare att skriva facktatexten, arbetsområdet blev då 
roligt. De menar också på att detta moment var avgörande för att förstå helhetsbilden 
kring hållbar utveckling.  Eleverna själva resonerar kring att anledningen till att 
pizzamomentet hade en sådan avgörande del var att de fick göra något praktiskt på 
det som de hade lärt sig teoretiskt. Fördelar med ämnesintegrerad undervisning 
enligt eleverna är att det blir enklare för dem själva att förstå och se helheten och 
sammanhanget i ett visst område.  Undervisningen upplevs inte lika uppdelad som 
den annars kan göra. Eleven där de i familjen använde sig av Linas matkasse 
upplevde att det var svårt att beskriva ett problemområde inom hållbar utveckling 
eftersom det finns otroligt många olika delar och att problematiken var att avgränsa 
sig till ett problemområde.  Eleverna uppger att det inte behövs några förändringar i 
detta sätt att undervisa kring hållbar utveckling, att det var ett bra sätt att förstå och 
komma ihåg hållbar utveckling och S.M.A.R.T på. Eleverna tycker att detta är ett 
arbetsområde och arbetsätt är en färdig modell som kan återundervisas på andra 
skolor och med andra elever. 

5. Resultatanalys 
I resultatanalysen ges en förklaring till tolkningarna av elevernas upplevelser med 
stöd från den aktuell litteratur och tidigare forskning som har bearbetats till detta 
område.  

5.1 Resultatanalys av utvecklingsarbetets introduktion och elevernas 

utforskarfas 

I början av detta arbetsområde var många elever negativt inställda till begreppet 
hållbar utveckling. Elever har redovisat att anledningen till detta var att de inte visste 
vad begreppet innebar. Många elever hade hört talas om begreppet tidigare men 
kunde inte redogöra vad det betydde. Även när eleverna tilläts att googla begreppet, 
medförde inte den förklaringen som de kunna finna någon klarhet i vad hållbar 
utveckling egentligen betydde. Det visar på vikten om att ständigt bearbeta och 
förklara ord som inte är familjära för eleverna, samt vikten av ett holistiskt tänkande.  
Enligt Utrikesdepartementet (2002), SOU 2004:104 och Björneloo (2004) så har 
befolkningens förkunskaper en betydande roll när det kommer till hur hållbart ett 
samhälle skall vara. Genom att bearbeta hållbar utveckling på flera olika vis och 
undervisa kring detta område kan eleverna fostras till ansvarsfulla medborgare och 
inte bara samhället utan även världen kan bli fredlig och hållbar. Detta kräver dock, 
att undervisningen sker med ett tillvägagångssätt där eleverna blir stimulerade både 
på ett socialt, emotionellt, psykologiskt och fysiskt vis. I detta fall och i denna 
inledningsfas handlar det om att intressera eleverna och ha ett tydligt syfte till varför 
de skall lära sig om detta område. Här handlar det om  SOU 2004:104 och Björneloos 
(2004) tankegångar om att låta eleverna förstå undervisningens hur- och 
vadperspektiv så att undervisningen blir meningsfull. 

5.2 Resultatanalys av utvecklingsarbetets vändpunkt och elevernas 

reaktionsfas 

Eleverna upplevde detta arbetsområde som positivt när det kommer till att samarbete 
inom hem- och konsumentkunskap och svenska. Eleverna upplevde att de hade mer 
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tid över till att fördjupa sig på kunskaperna och att när lektionen startade var de 
redan med på banan vad undervisningen skulle handla om. Detta resulterade i att 
startsträckan förkortades och eleverna också fick tid till att slutföra sina uppgifter. 
När eleverna uppgav att det tyckte att lärarna samarbetade bra eftersom de var 
samspelta oavsett i vilket ämne de normalt sett undervisade i menade de på att de 
kunde välja att fråga den lärare som de för stunden hade bäst relation till. Detta tyder 
på att elever har ett behov av att ha en relation, trygghet och tillit till en vuxen i sin 
skolgång. Eleverna tyckte också att det var ett bra sätt att närma sig kunskap på, både 
genom lärande och agerande men även genom att lära med sin omgivning, vilket 
bevisar betydelsen av lärandeteorier i verksamheten.  

5.2.1 Lärandeteoriernas tillämpning och synbarhet 
I denna fas handlar det mycket om att eleverna använder sig av mediering, det vill 
säga att här använder sig eleverna av sina redskap och verktyg för att kunna välja de 
livsmedel som är lämpade för att göra en S.M.A.R.T-pizza.  John Deweys perspektiv 
att lärandet sker genom görandet (learning by doing) visas tydligt i denna fas, vid 
själva pizzabakandet. När eleverna fick i uppgift att tillaga en pizza ur S.M.A.R.T 
perspektivet får de möjlighet till att praktisera sina teoretiska kunskaper i den 
befintliga verksamhet som de närmar sig varje dag. Strandberg (2006) beskriver 
Vygotskijs tankegångar och visar exempel med vikten av att kunskapsprocessen och 
närmandet av kunskap sker i en aktiv lärandemiljö: ”det är lättare att lära sig till 
bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är på en öde ö. Det är lättare att lära sig 
tyska i Tyskland än i Ryssland”(Strandberg, 2006. s.12). Dessutom menar Strandberg 
(2006) att Vygotskij beskriver vikten av att elever själva får vara med och omskapa 
processen. Genom pizzabakandet fick eleverna öka interaktionen mellan eleverna och 
i samspelet av livsmedelsdiskussioner men också i reflektionstänkandet och 
utvecklandet av skapandet av S.M.A.R.T-pizzan.  

5.3 Resultat av utvecklingsarbetets avslutning och elevernas aktionsfas 

När eleverna tillagade deras praktiska provmåltid var det många elever som 
upplevdes mer självsäkra i köken, detta kan bero på att eleverna hade en förkunskap 
till hur de skulle agera och genom att göra det som de hade erhållit kunskaper om 
kunde de också relatera till sig själva på ett annorlunda vis än vid tidigare 
matlagningsuppgifter. Många elever anser att det är genom S.M.A.R.T-begreppet som 
vi människor kan bidra till, genom matval och matvanor att hållbar utveckling 
uppstår. Eleverna anser att en början till hållbar utveckling kan vara att genom små 
medel som att t.ex. äta minde tomma kalorier eller att välja något livsmedel som är 
närproducerat, ekologiskt och säsongsanpassat i sin kost.  

5.3.2 Behov och begär 
Eleverna både berättar och skriver mycket om människors behov och begär och att 
människor måste bevaka sina egna behov och begär och ifrågasätta vilka som är ens 
behov och vilka som är ens begär. Eleverna menar på att en eftertanke måste ske 
innan våra handlingar sker i praktiken. Detta överensstämmer med vad SOU 
2004:104 skriver och utredningen menar på att en bevakning av människors behov 
och begär är en viktig faktor vid skapandet av hållbar utveckling.  

5.4 Inlärningsstrategiernas medverkan och betydelse för elevernas upplevelser 
i arbetet 
Björneloo (2008) skriver att det finns sex olika punkter som ska känneteckna lärande 
för hållbar utveckling. Undervisningen skall vara implanterad och inte figurera som 
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ett enskilt ämne, vara värdegrundad, bidra till att elever erhåller ett kritiskt tänkande 
och problemlösning. Undervisningen skall ge utlopp för estetiska inslag, ett 
demokratiskt synsätt och vara förankrad på en lokal nivå. Dessa sex olika punkter har 
haft en betydande roll för elevernas upplevelser. Att undervisningen inte var 
implanterad i undervisningen och istället undervisades som ett enskilt ämne har att 
göra med tidsomfattningen på examensarbetet. Detta arbete har istället lett till att 
arbetet med hållbar utveckling kan fortskrida och vara implanterad i hela 
verksamheten. Elever har erhållit ett kritiskt tänkande när det gäller livsmedelsval 
och hur de har producerats, de har också erhållit problemlösningar när de istället 
väljer andra livsmedelsalternativ. De estetiska, demokratiska och lokala inslagen, 
med värderingsövningar och elevernas eget skapande i hem och 
konsumentkunskapen anser jag är de viktigaste inslagen för att eleverna skulle förstå 
helheten och också erhålla ett holistiskt tänkande. 
 

5.4.1 Björneloos tre övergripande områden och Fountains byggstenar 
Även Björneloos (2007) tre övergripande områden: etiskt projekt, kulturbygge och 
individens hållbara utveckling tillsammans med Fountains (1997) byggstenar som 
kännetecknar hållbar utveckling: Ömsesidigt beroende, bilder och upplevelser, social 
rättvisa, konflikt och konflikthantering och framtid och förändring har visat sig i 
detta arbete. Det etiska projektet är arbetsområdet i sig självt och hade aldrig 
uppstått på detta sätt om inte jag vid denna tidpunkt skulle skriva ett examensarbete. 
Kulturbyggandet hade aldrig fullgjorts om inte lärarna och eleverna visade en 
motivation till att vilja skapa och lära sig. Om dessa inte hade fungerat hade inte 
heller individens hållbara utveckling visat sig i formen av att eleverna efter 
arbetsområdet erhållit viljan att fortsätta lärandet om hållbar utveckling. Genom att 
erhålla kunskaper om hållbar utveckling får eleven också en förståelse för hur alla 
människor faktiskt hör samman och om hur vi alla människor är delaktiga och 
ansvariga över den värld som vi alla lever i. Genom bilder och upplevelser så erhåller 
eleverna en förståelse för hur vi faktiskt alla hör samman och hur problematiken ser 
ut i vår gemensamma värld. Här kommer social rättvisa, konflikt och 
konflikthantering och framtid och förändring in. Eleverna måste erhålla en förståelse 
för hur världen ser ut och hur vi alla hör samman innan eleven kan komma med 
problemlösande och ett kritiskt tankesätt. Eleverna har visat på en långsiktig lösning 
och ett långsiktigt tankesätt.  

5.5 Betydelse av den ämnesintegrerade undervisningen 
Genom att undervisa ämnesintegrerat kring området hållbar utveckling så upplevde  
eleverna att samarbetet fungerade bra. När undervisning sker inom ett område som 
lärarna kan känna sig osäkra i är det en fördel att undervisa ämnesintegrerat. 
UNESCOs (2004) tankegångar om hur lärandet för hållbar utveckling skall gå till är 
just med en ämnesintegrerad undervisningsbas men utöver detta menar de också på 
att lärandet skall ske genom nyfikenhet, genom att göra, genom att vara och genom 
att leva tillsammans. Att detta har visat sig i undervisningen är tydligt då 
inledningsfasen gjorde eleverna nyfikna på området, pizzabakandet är ett exempel på 
att göra och elevernas egna reflektioner bidrar till att de utvecklar ett tänkande kring 
hur deras agerande påverkar deras sätt att leva men också människors sätt att leva 
tillsammans och i framtiden.  

Jacobs (1989) och hans syn på tematisk inlärning har varit mycket effektiv för att få 
eleverna till att förstå ett, för många elever, icke anknutet område så som hållbar 
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utveckling. Den samarbetsinriktade inlärningen (Johnsson & Johnsson, 1983) när 
eleverna använde interaktionen vid pizzabakandet har hjälpt eleverna till att erhålla 
en förståelse för andra och en minskad fördomsfullhet kring vad hållbar utveckling 
är. När eleverna har använt sig av erfarenhetsinlärning (UNICEF, 1990) har det 
hjälpt eleverna till att väcka ett intresse kring frågor som inte är direkt anslutna till 
deras levnadssätt men som istället leder till att de kan påverka andra och berätta för 
andra om deras nyinhämtade kunskaper.  

5.5.1 Elever ha olika inlärningsstrategier 
De inlärningsstrategier som Stoll m.fl. (2003) tar upp och diskuterar i litteraturen 
har visat sig på ett tydligt sätt hos eleverna både i sättet som de talar, skriver och 
agerar i arbetsområdet. Något som dock är viktigt att komma ihåg är att alla elever 
använder sig av olika inlärningsstrategier beroende på vilken utvecklingszon som de 
befinner sig i och elever har olika metoder för att närma sig en kunskap beroende av 
situationssammanhang. Däremot kan jag tydligt se hur de tre olika faserna som 
UNICEF (1991) tog fram har påverkat elevernas utveckling. I utforskarfasen hade 
eleverna en mycket negativ attityd till området. I reaktionsfasen skapades en 
motivation och eleverna blev stimulerade till att utveckla kunskaper i området. 
Eleverna har sedan en vilja till att agera på egen hand vilket är aktionsfasen. Eleverna 
vill påverka både sig själva till vidareutveckling men även andra människor i deras 
omgivning, som till exempel inköp av matvaror i familjen.  

 5.6 Sammanfattning av resultatanalys  

När eleverna fick möjlighet till att både diskutera, praktisera, agera och argumentera 
S.M.A.R.T  och hållbar utveckling blev undervisningen meningsfull. Arbetsområdet 
kopplades samman med teori och praktik vilket gjorde att den livslånga och livsvida 
kunskapen kunde befästas inom eleven för att sedan vara användbar i elevens här och 
nu men även i elevens framtid. Utöver detta var det väldigt intressant att se hur 
eleverna kunde omvandla deras teoretiska kunskaper till praktiska och användbara i 
deras vardag. Det var väldigt tydligt hur både Vygostkijs och Deweys pedagogik 
synliggjordes i examensarbetets verksamhet. 

Två elever skriver i sin inledning respektive diskussion i faktatexten om varför vi 
behöver ha kunskaper om hållbar utveckling och vad eleverna har lärt sig kring detta 
arbetsområde på följande vis:  

Människor har blivit sämre och sämre på att skilja på sina behov och begär. Man 
tänker helt enkelt inte på vad det är som man faktiskt behöver för att överleva 
utan bara på vad man vill ha fast det egentligen inte är nödvändigt. Man tänker 
inte heller på varken vad som är nyttigt för sig själv eller bra för naturen. 
/.../Besluten man tar påverkar alltså inte bara sig själv utan även andra 
människor som man inte ens känner och naturen. Elev 4 

När vi har arbetat med begreppen hållbar utveckling och S.M.A.R.T har jag 
verkligen börjat tänka till. Vi människor har som uppgift att ta hand om vår 
planet, vårt hem, den enda plats där vi kan leva. Egentligen är det ju bara 
småsaker som behövs/.../ Nu är det dags att hjälpas åt! För ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något. Elev 5 
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6. Diskussion 
I denna del knyts problem, teori, metod och resultat samman genom tolkningar, 
värderingar och slutsatser av arbetets resultat. Det är i denna del som teoridelen och 
empiridelen kopplas samman och tillsammans skapar något nytt (Denscombe, 2009). 

6.1 Metoddiskussion 

Denscombe (2009), menar på att en av riskerna med gruppintervju kan vara att män 
tar över och säger mera medans kvinnor låter det gå eller instämmer i männens 
utsagor. En annan risk med gruppintervju kan vara att det som sägs i intervjun kan 
vara det som anses vara acceptabelt att uttrycka sig om inom gruppen och bland 
eleverna. Då måste den intervjuande vara lyhörd på de lite tystare eleverna och deras 
personliga åsikter. När det kommer till gruppintervjuerna så anser jag att detta var en 
bra metod för att på djupet kunna förstå deras upplevelser kring denna studie. Jag 
upplevde eleverna som mycket trygga i och med varandra i denna intervjuform vilket 
också ledde till att det blev en givande diskussion.  

När någon börjar prata om något så kommer jag på saker att säga om det också. 
Det hade jag liksom inte kunnat göra om vi hade intervjuats ensamma. Och så 
blir det inte så tyst utan att allt flyter på, då kommer man liksom på mera saker 
att säga – Elev 6.  

När det kommer till loggböckernas funktion, anser jag att loggböcker måste 
introduceras på ett intressant vis och att eleverna finner mening med varför de bör 
skriva i deras loggböcker så att loggböckerna inte blir något som skrivs i för någon 
annans skull, till exempel läraren. Loggböcker måste behandlas värdefullt eftersom 
det är i dem som elevernas tysta kunskap och upplevelser skall få beskrivas. Om 
läsaren av loggboken behandlar denna information på ett hänsynsfullt vis kommer 
också eleverna att lägga mer energi på vad som skrivs i loggboken. Detta bör dock 
samspela med att eleverna får möjlighet till att skapa rutin i hur en loggbok skrivs, 
eftersom övning ger färdighet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Personligen så upplever jag detta arbetsområde på ett liknande vis som eleverna. I 
början av studien upplevdes den lektionspedagogiska planeringen och innehållet som 
lite rörigt och svårbegripligt, framförallt utifrån det sätt som eleverna tog sig an 
begreppet hållbar utveckling. Jag upplevde att eleverna på grund av att de inte hade 
arbetat kring hållbar utveckling tidigare och därigenom inte hade kunskap kring 
begreppet erhöll en negativ attityd till undervisningen. Efter att ha bearbetat 
begreppet i hem- och konsumentkunskap samt i svenskan började det att hända 
något hos eleverna– en mjukare och mindre negativ attityd skapades, och de började 
också bli stimulerade i sitt lärande. Genom att tillaga hållbara maträtter i hem- och 
konsumentkunskapen och informationsinhämtning av begreppet både genom 
läsning, skrivning och muntliga diskussioner fick eleverna lära genom att göra och i 
samspel med sin omgivning inhämta livslånga och livsvida kunskaper om hållbar 
utveckling. Detta innebär att det globala tankesättet kring hur hållbar utveckling bör 
undervisas om har applicerats på en lokal nivå utifrån verksamhetens behov. 

”S.M.A.R.T har varit ett bra begrepp att jobba ämnesövergripande med, för att förstå 
vad hållbar utveckling är och hur vi kan bidra till att H.U (hållbar utveckling) skall 
kunna fungera” – Elevers upplevelser och sammanfattning med hur det har varit att 
arbete med detta arbetsområde. 
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6.2.1 Arbetets betydelse för min framtida lärarroll och för andra lärare 
Detta utvecklingsarbete och detta examensarbete har i allra högsta grad en 
pedagogisk relevans eftersom detta är ett område som kan påverka och inspirera 
eleverna inte bara till kunskap utan också till kunskap utanför skolan.  Detta 
examensarbete är inte enbart skrivet för min skull utan också för andra verksamma 
lärare som exemplifierar hur elever upplever hållbar utveckling genom 
ämnesintegrerad undervisning med S.M.A.R.T-begreppet som pedagogisk 
undervisningsbas. Detta exempel är ett funktionellt undervisningsområde baserat på 
hållbar utvecklings nya funktion i Lgr11.  

Detta arbete har en positiv betydelse för min framtida lärroll. Examensarbetet har 
visat vikten av att undervisa om hållbar utveckling i skolan. Att undervisa om detta 
område i årskurs 8 anser jag har varit fördelaktig. Framförallt anser jag att 
undervisning om hållbar utveckling på vårterminen har varit fördelaktig för dessa 
elever då de erhåller sitt första betyg. Detta arbete har berört punkter i ett område 
som eleverna inte värderar som betygsavgörande (men som faktiskt kan visa en 
naturlig bild av elevernas kunskaper både i skrift, tal och agerande), vilket har 
resulterat i att eleverna har greppat en fördjupad kunskap som istället är direkt 
kopplat till elevernas eget agerande och levnadssätt. Under hela min utbildning hade 
jag en önskan om att någon gång få arbeta ämnesintegrerat under min VFU-period. 
När det var dags att skriva examensarbetet kändes detta som ett självklart val. 
Arbetet har stärkt min uppfattning om att ämnesintegrerad undervisning och även 
tematisk undervisning stärker elevernas kunskapsinhämtning. Elevernas 
kunskapsinhämtning blir processorienterad och djupgående. Det är med andra ord 
inga faktakunskaper som glöms bort så fort provet är skrivet utan leder till en 
självreflektion i elevernas agerande. Detta är för mig ett optimalt vis att arbeta på och 
följer läroplanens mål om att fostra eleverna till ansvarsfulla medborgare.  

Detta examensarbete har betydelse för andra lärare. Betydelsen är främst ur två 
aspekter. För det första visar detta arbete på vikten av ämnesintegrerad undervisning. 
Elevernas berättelser och upplevelser, tillsammans med litteraturen visar på att 
eleverna förmodligen inte hade erhållit en lika djupgående kunskap och attityd till 
detta område om de inte hade skett ämnesintegrerat. Examensarbetet kan med andra 
ord användas som ett motiveringsexempel för lärare som önskar att arbeta 
ämnesintegrerat men som inte får medhåll från sin ledning alternativt kollegor. Den 
andra aspekten är den att examensarbetet kan exemplifiera hur ett arbete kring 
hållbar utveckling kan se ut och inte enbart ur aspekten vad som skall undervisas om 
utan också ur hur undervisningen kan se ut. Detta examensarbete kan ”lugna” många 
lärare som kan uppleva en osäkerhet till hur undervisning för hållbar utveckling kan 
se ut.  

6.2.2 Anledningen till varför många lärare inte arbetar ämnesintegrerat idag 
En förutsättning till att ämnesintegrering skall fungera i dagens skola är att lärare 
samarbetar. För att lärarna skall kunna samarbeta måste två saker hända. För det 
första måste  lärare ges utrymme och tid till att planera tillsammans. En lösning på 
detta skulle kunna vara mindre undervisningstid eller att fördelning av 
arbetslagsmötena sker på ett annorlunda vis. Den andra saken är den att lärare måste 
ha viljan till att planera tillsammans med andra och då eventuellt avsätta sin egen 
planeringstid och kanske förlägga den på arbetsplatsen. I Lpo94 står det att det är 
rektorns uppgift att se till att ämnesområden som ligger utanför ramen för skolans 
verksamhet ges tillfälle till ämnesintegrering. Detta är också en bakomliggande faktor 
till varför många lärare inte arbetar ämnesintegrerat idag. Många skolor, ur ett 
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generellt perspektiv ges inte möjlighet från skolledningens sida till att arbeta 
ämnesintegrerat. Det som också kan vara ytterligare en bakomliggande faktor är den 
att lärare eventuellt måste ta bort något från sin terminsplanering för att rymma plats 
för ämnesintegrerad undervisning vilket gör att rädslan för att inte hinna med allt 
som står i kursplanen blir starkare än tanken om att arbeta ämnesintegrerat. Dessa 
tankebanor måste brytas och detta examensarbete är ett exempel på att en 
ämnesintegrerad undervisning fungerar och ger utdelning i elevernas 
kunskapsutveckling. I examensarbetet avsattes tid till gemensam planering från de 
medverkande lärarna. Denna tid togs från min egen och deras enskilda planeringstid. 

6.2.3 Hållbar utveckling som en integrerad del i hela undervisningen 
Litteraturen och framförallt SOU 2004:104 menar på att för området hållbar 
utveckling skall fungera som en integrerad del i undervisningen och inte figurera som 
ett enskilt ämne. Detta är något som jag håller med om men något som också är värt 
att poängtera är att för att eleverna skall erhålla en förståelse för hållbar utveckling 
och för att elevernas arbete med detta skall kännas meningsfullt anser jag att området 
borde behandlas som ett enskilt och eget område. Först när eleverna har kunskaper 
om hållbar utveckling kan eleverna se hur deras agerande påverkar sin omvärld och 
också människorna i världen. Eleverna kan också med denna kunskap och förståelse, 
på egen hand, eller tillsammans med lärare och elever komma på lösningar eller 
förslag till hur hållbar utveckling kan figurera som en integrerad del i 
undervisningen. Se exempel i nästa rubrik.   

6.2.4 Elevers självutveckling och förståelse för skolan i relation till världen 
De undervisande lärarna har berättat för mig att eleverna, efter detta arbetsområde, 
fortfarande är har tankarna på hållbar utveckling och S.M.A.R.T-begreppets funktion. 
Elever funderar och diskuterar med sina lärare hur de skulle kunna arbeta vidare 
med detta område med den kunskap som de har erhållit under denna tid. En del 
elever har höga ambitioner på att kunna påverka politiker och statsstyre med sina 
åsikter, medan andra elever visar konkret på hur deras kunskap kan fortleva i 
undervisningen och i matlagningen av måltider i ämnet hem- och 
konsumentkunskap. Ett väldigt tydligt exempel på detta är att eleverna har erhållit en 
annan attityd mot resurshushållning och tar inte längre den hela paprikan utan den 
halva paprikan om de skall använda paprika i sin matlagning. De minskar också på 
mängden kött i sina maträtter och ökar gärna på intaget av vegetabilier.  

6.3 Slutsatser 

Elever skall, enligt läroplanen (Lpo94) kunna reflektera och erhålla ett kritiskt 
förhållningsätt till saker och ting i sin omvärld. Denna uppsats och detta 
examensarbete visade att elever fick möjligheter till att uppnå detta mål, tillsammans 
med de fyra övergripande målen i den allmänna delen ur Lpo94. Elever gavs i detta 
arbetssätt även möjligheter till att fundera över deras roll och framtida plats i 
världen. Elever fick också reflektera över hur deras agerande kunde påverka både 
dem själva som individer och även deras nästkommande generations livsstil utifrån 
deras behov och begär. Eleverna uppger att detta arbetsområde har gett dem positiva 
kunskaper så att de kan dels på deras individnivå i nutiden och dels i framtiden 
inspirera andra och makt till ett eget agerande kring hållbar utveckling.  
 
I detta examensarbete har eleverna fått möjlighet till att arbeta med hållbar 
utveckling, hållbar livsstil och S.M.A.R.T-begreppet på en lokal nivå förankrat på ett 
sådant undervisningsätt som lämpar sig i den närmiljö som de eleverna undervisas i. 
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Undervisningen har inte enbart varit ur ett informationsinhämtande perspektiv utan 
har också bestått av praktiska moment. Vad- och hurperspektivet  har med andra ord 
applicerats i arbetsområdet. Både socialisationsinnehållet såväl som 
interaktionsperspektivet hos eleverna har ökat. Genom tematiska arbetssätt, 
erfarenhetsträning och systematisk inlärning har eleverna genom detta 
examensarbete erhållit en holistisk syn på hållbar utveckling. Eleverna visar prov på 
kunskaper ur ett livslångt och livsvitt lärande. 
 

6.3.1 S.M.A.R.T är god mat 
Att S.M.A.R.T-begreppet inte skulle stämma överens med vad Edman (2005) skrev 
om vad konsumenterna anser är god mat, känner jag att jag har motbevisat i 
examensarbetet, eftersom majoriteten av alla elever i årskurs åtta (ca 75 elever) som 
deltog i den praktiska provmåltiden utbrast  följande: ”pizzan blev juh god juh, det 
trodde jag inte” och ”det går alltså att laga god mat som är bra för alla”. För mig så 
tror jag det handlar om hur man introducerar något nytt för individer och sedan är 
det nya som har introducerats beroende av vilken typ av attityd som figurerar i 
individernas omgivning. S.M.A.R.T är ett begrepp som kan användas i 
skolundervisningen för att närma sig eleverna och skapa tankegångar och förståelse 
för hur deras sätt att leva kan påverka nästkommande generation. Detta kan även 
användas som en ingångsport och en förförståelse för begreppet hållbar utveckling 
med sin komplexitet. 

6.3.2 Hållbar utveckling behöver en förankring till personers livssituationer 
Det finns ingen riktigt klar definition till hur utbildning för hållbar utveckling skall gå 
till. Begreppet hållbar utveckling har funnits ända sedan 1970-talet men blev alltmer 
allmänt känd efter Our common world och mer informellt känt som 
Brundtlandkommissionens uppkomst 1987. Genom denna definition blev det också 
märkbart att hållbar utveckling och dess dimensioner behövde ett samband till 
verkligheten och förankras till personers livssituationer när det utbildades om detta 
område. Hållbar utvecklings inlärningsstrategier, bör under lärprocessen för att 
resultatet skall bli framgångsrikt och långsiktigt bevaka de lärandes motivations- och 
stimulansnivå som god. Detta uppstår då de lärande upplever sig som materiellt 
trygga i sin inlärningsmiljö och en framtida inlärningsmiljö. Genom goda 
sociokulturella gemenskapsaspekter och genom ett tydligt syfte till uppgiften kan 
denna miljö skapas.  

6.4 Nya forskningsfrågor 

All forskning skall kunna leda till vidare forskning och här nedan presenteras tre nya 
forskningsfrågor och förslag till hur denna forskning skall kunna utvecklas 
(Denscombe, 2009). En frågeställning används i en forskning för att avgränsa 
området eftersom en forskning utan en frågeställning kan anses bli för omfattande 
vilket leder till att forskningen inte når sitt tänkta djup och istället blir otydlig. En 
frågeställning skall bland annat kunna styra litteraturgenomgången, valet av 
datainsamlingsmetod och skapa en inriktning. En frågeställning skall även vara tydlig 
och lättförstådd, den skall vara genomförbar och inte för abstrakt samt ha någon 
form av koppling till aktuell teori och forskning. Om en forskningsfråga bygger på 
flera faktorer och frågor skall de höra samman med varandra. En forskningsfråga 
skall även leda till något nytt inom forskningen och den får inte vara för snäv eller 
omfattande (Bryman, 2001). Nya forskningsfrågor kan vara följande: 
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1. På vilket sätt kan olika tidsepoker  ingå i grundskolan? 

2. På vilket/vilka sätt kan det allmänna perspektivet i läroplan för grundskolan 
(hållbar utveckling) figurera som en integrerad del i hela undervisningen och inte 
som ett enskilt ämne med ett socialisationsinnehåll? 
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Bilaga  
Hej vårdnadshavare och elever, 

Det här är Sofia Rundqvist, lärarkandidat i arbetslag A på XXXXXXXXXX.  

Jag läser nu min nionde och sista termin på lärarutbildningen. I och med detta skall jag 
skriva ett examensarbete med pedagogisk inriktning på avancerad nivå.  

I mitt examensarbete kommer jag skriva om ämnesintegrerad undervisning. Jag skulle jag 
vilja skriva om hur några elever på XXXXXXXXX i årskurs 8 upplever hållbar utveckling 
genom en ämnesintegrerad lärandeprocess med en S.M.A.R.T-begreppsbaserad 
skolundervisningsform. För att erhålla en förståelse för hur elever upplever denna 
arbetsmetod som vi har arbetat med från vecka 10 till vecka 15, med undantag för v.11 då 
eleverna var ute på PRAO, behöver jag intervjua 10-12 elever där intervjuerna kommer att ske 
i grupp om cirka fyra personer.  

De forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet har tagit fram för humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning återkopplas och upprätthålls i forskningsprocessen samt 
bearbetningen av elevernas tankeanalyser. Detta innebär bland annat att jag som forskare 
skall informera deltagarna om forskningens syfte,  att eleverna i undersökningen har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan, att uppgifterna som framgår i undersökningen 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och skall förvaras på ett sådant sätt att 
utomstående inte kan ta del av dem samt att de uppgifter som är insamlade om enskilda 
personer endast får användas för mina forskningsändamål.  

Elever som jag önskar medverka i denna intervju har valts ut i samråd med deras 
undervisande lärare i ämnena svenska och hem- och konsumentkunskap och kommer 
informeras om detta den 6-7 april 2011.  

Om det nu är några vårdnadshavare som har några invändningar mot att era barn skall ingå i 
denna intervjustudie så omber jag er att kontakta mig med omedelbar verkan, då 
intervjuerna kommer att äga rum onsdagen den 6 april och torsdagen den 7 april.  

Tack på förhand för att ni bidrar till att en lärarstudent inom kort blir utbildad lärare.  

Vänliga hälsningar om en färgglad och varm vår , 

Sofia Rundqvist 

Mobil: 0707-915 722 

E-mail: srt06002@student.mdh.se 
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Bilaga 
Instruktioner Praktisk provmåltid: Pizza ur S.M.A.R.T-begreppet. 

Inledning 

Ni ska nu göra en praktisk provmåltid där ni ska baka en pizza utifrån S.M.A.R.T-begreppet. 
Ni ska koppla era teoretiska kunskaper med era praktiska och göra en måltid med 
utgångspunkt från hållbar utveckling.  Ni gör en deg tillsammans men fyller ½ pizzan på 
egen hand, och därigenom får ni möjlighet att på egen hand visa era kunskaper kring hållbar 
utveckling samt att ni har förstått S.M.A.R.T-begreppet.  Tänk på att få in så många av 
bokstäverna i er Pizza.  

Lathund 

S – Större andel vegetabilier 

M – Mindre tomma kalorier 

A- Andelen ekologiskt ökar 

R- Rätt typ av kött och grönsaker vid rätt säsong 

T –Transportsnålt 

Instruktioner 

1. Skriv ned ALLA era ingredienser på ett papper så att ni kommer ihåg vad ni har 
använt. Behövs till ert skrivande sedan!! 

2. Gör en pizzadeg, kavla ut och låt den jäsa på plåten. 

3. Gör en tomatsås. 

4. Förbered er fyllning till pizzan.  

5. Gör i ordning pizzan och grädda i ugnen. 

6. Duka gärna fint och gör snyggt i köken under tiden pizzan gräddas i ugnen. 

Bedömning 

- Ni blir bedömda utifrån er kreativitet – hur ni löser problem på ett kreativt vis. 

- Ni blir bedömda utifrån er samarbetsförmåga och ansvarstagande – hur ni planerar 
arbetets gång (före-, under- och efterarbete). 

- Ni blir bedömda utifrån er skicklighet – hur ni utför arbetet. 

- Ni blir bedömda utifrån hur ni kan praktisera S.M.A.R.T-begreppet i er måltid. 

 

 

Lycka till! 
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Bilaga  
Instruktioner i Facktextskrivandet 

Inledning 

Att veta hur man skriver facktexter är bra för framtidens yrkeskompetens inte minst 
eftersom kraven på människors skrivkunskaper och olika sätt att kunna uttrycka sina 
tankegångar på har ökat inom yrkeslivet och i samhället. Därför skall vi nu, enskilt 
skriva en facktext inom området hållbar utveckling utifrån det arbetsområdet som vi 
har arbetat med.  

IMRoD-strukturen 

När du skriver en facktext är den uppbyggd på ett speciellt vis. Genom såkallad 
IMRoD- strukturen. Detta innebär att en text innehåller: inledning, material och 
metod, resultat och diskussion.  

Inledning 

Här beskriver du problematiken med hållbar utveckling och varför vi människor 
behöver ha kunskap om hållbar utveckling. Du beskriver problemområdet i form av 
en bild för läsaren och därmed ger du en överblick om området.  

Material och metod 

Här redogör du för den praktiska provmåltiden och utvärderar den utifrån 
S.M.A.R.T-begreppet. Vilka råvaror använde ni? Hur gick ni tillväga? 

Resultat 

Här presenterar du ditt resultat utifrån den praktiska provmåltiden, hur S.M.A.R.T 
blev din pizza? Hur hade du kunnat göra annorlunda för att göra den mer S.M.A.R.T 

och 

Diskussion 

Här diskuterar du utifrån dina tankegångar och den kunskap som du har erhållit, hur 
rubrikerna material, metod och resultat kan leda till en hållbar utveckling. Utöver 
detta redogör du för tankegångar över vad och vilka som behöver förändras för att en 
hållbar utveckling skall vara fungerande. Här sammanfattas också dina tankegångar 
och den röda tråden skall knytas ihop. Här har du möjlighet att visa din förmåga att 
tänka kreativt och fundera över framtida val som kommer att behövas för att en 
hållbar utveckling skall kunna äga rum. 

Utöver detta, för högre betyg är det här som du skall redovisa och redogöra för 
intervjun med en äldre persons matvanor. Här kan du diskutera denna persons 
matvanor och jämföra dessa matvanor med dina matvanor. Jämför dessa utifrån ett 
hållbart perspektiv. 
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Värderingsövning: Introduktion: Berätta för eleverna att det i klassrummet finns som en termometer, och att i 
ena ändan stämmer det helt med påståendet och i den andra ändan stämmer det inte alls med påståendet. Elevernas 
uppgift är i och med att de besvarar påståendet att ställa sig på linjen baserat på om de håller med om påståendet eller 
inte.  

� -----Stämmer inte alls med påståendet-------------------- Stämmer helt med påståendet ----------���� 

2. Frågor till värderingsövning kring H.U och H.L 

1. I världen har alla människor samma basbehov, dvs, tillgång till mat, vatten, tak över huvudet, utbildning och vård.  

2. I Sverige har alla människor samma basbehov gemensamt, dvs tillgång till mat, vatten, tak över huvudet, utbildning och vård.  

3. I världen har många hushåll (hem) tillgång till media i form av dator, tv och mobiltelefoner. 

4. I Sverige har många hushåll (hem) tillgång till media i form av dator, tv och mobiltelefoner. 

5. I min ort har många hushåll (hem) tillgång till media i form av dator, tv, och mobiltelefoner. 

6. I min familj har vi tillgång till media i form av dator, tv och mobiltelefon. 

7. I min familj har vi tillgång till flera datorer, tv-apparater och mobiltelefoner.  

8. I världen kan många människor välja vilka kläder som de ska köpa utifrån deras begär. 

9. I Sverige kan många människor välja vilka kläder som de ska köpa utifrån deras begär. 

10. I min ort kan många människor välja vilka kläder som de ska köpa utifrån deras begär. 

11. I min familj kan vi välja vilka kläder vi ska köpa utifrån vilka begär vi har. 

12. Många människor köper kläder från second-hand i världen. 

13. I Sverige köper vi mycket kläder från second- hand.  

14. I min ort köper vi mycket kläder från second-hand. 

15. I min familj köper vi kläder från second- hand. 

16. I Världen så äter många redan utifrån S.M.A.R.T- begreppet. 

17. I Sverige så vet många vad S.M.A.R.T-begreppet är. 

18. I min familj så har vi börjat tänka utifrån S.M.A.R.T-begreppet genom denna uppgift i skolan.  

19. Jag har ett klädesplagg på mig eller i min garderob som är tillverkat i Sverige 

20. För mig är det viktigt att ha fina kläder istället för kläder som är bra för miljön.  

21. För mig är det viktigare att passa in med mina kläder än att tänka på de människornas liv som har tillverkat mina kläder.  

22. För mig är det viktigare att jag kan leva mitt liv precis så som jag vill utan att tänka på nästa generation.  

23. Jag är tacksam över att mina far- och morföräldrar har värnat om miljön så att jag har en jord att leva på.  

24. Jag väljer hellre frukt i affären som är skinande, hela än frukt  som börjat bli  kantstötta och  därför börjat bli bruna.  

25. Jag väljer ibland ekologisk val framför icke-ekologisk val. 

26. Om jag fick välja skulle jag vilja äta närproducerad mat. 

27. Jag har börjat tänka på att välja mat som är anpassad efter säsong. 

28. Jag vill välja val när det kommer till mat, kläder, transport och boende som är miljömedvetna så att nästa generation kan få 
det bra. 
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Intervjufrågor – ostrukturerad intervju 

1. Vad heter ni? 

2. Hur gamla är ni? 

3. I vilken skola går ni? 

4. Var bor ni? 

5. Hur ser era familjer ut? 

6. Vem är det som handlar hemma? 

7. Hur upplever ni er skolgång? 

8. Vad är hållbar utveckling för er? 

9. Vad är S.M.A.R.T-begreppet för er? 

10. Vad tycker ni om ämnesintegrerad undervisning, d v s när man 
arbetar med ett område i flera ämnen? 
11. Hur har ni upplevt dessa veckor med ämnesintegrerad 
undervisning, hållbar utveckling och S.M.A.R.T-begreppet? 
12. På vilket sätt hade vi kunnat arbeta annorlunda med detta 
arbetsområde? 
13. Har ni efter att ha arbetat med detta arbetsområde förändrat era 
sätt att tänka kring mat, kläder och livsstil? På vilket sätt?  
14. Hur tror ni att framtiden kommer att se ut?  
 

 

 

 

 

 

 

 


