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Sammanfattning 

Hem- och konsumentkunskapen beskrivs som ett viktigt ämne när det kommer till frågor om 

globalisering, konsumtion och hälsa. Den nya kursplanen som gavs ut år 2011, för hem- och 

konsumentkunskap, har enligt Skolverket fått ett stort fokus på hur den enskilde individen kan 

bidra till en hållbar utveckling genom olika konsumtions val och handlingar i hemmet. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur lärare i hem- och konsumentkunskap inom Örebro 

kommun arbetar med olika miljöfrågor i undervisningen samt undersöka hur miljöanpassade 

deras inköp är. Genom enkäter och intervjuer insamlades information av 13 hem-och 

konsumentkunskapslärare i Örebro, om hur de arbetar med miljön i undervisningen samt hur 

miljöanpassade deras inköp är. Resultatet visar att inköp av svenska råvaror har fått störst 

fokus medan inköp av ekologiskt, närproducerade och säsongsanpassade råvaror görs i 

mindre utsträckning. Flera utav lärarna, som har en äldre hem- och 

konsumentkunskapsutbildning, känner att de inte har tillräckligt med miljökunskaper för vad 

som krävs i undervisningen. Sju av de 13 lärarna använder sig av uppgifter där eleverna ska ta 

hänsyn till miljön medan de resterande fem gör det ibland. En återkommande faktor till varför 

inköp av säsongsanpassade, ekologiska och närproducerade råvaror är låg är enligt lärarna på 

grund av den bristande ekonomin. En slutsats som kan dras är att hem- och 

konsumentkunskapen får begränsat med tid och resurser för att kunna utveckla och anpassa 

undervisningen efter den nya kursplanen. 
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Förord 

 

Som måltidsekologstudent har jag i min utbildning erhållit kunskaper om bland annat mål-

tider, klimat, miljö och hälsa. Under utbildningens gång har jag insett att det kan finnas kun-

skapsbrister hos allmänheten när det kommer till att tänka och handla miljövänligt. Även om 

många kanske är medvetna om dagens miljöproblematik så tror jag många gör sina val av 

produkter utifrån reklam, låga priser, olika dieter som beskriver hur vi ska äta och att det ska 

vara enkelt och gå snabbt att laga. Att gå från att vara medveten om miljöproblemen till att i 

vardagen praktiskt göra något åt det är kanske inte alltid lätt. Att begränsa sina inköp och 

välja bort råvaror som har negativ påverkan på miljön kan idag vara svårt, då utbudet i affärer 

är stort och att det knappt finns några gränser på vad som är möjligt att köpa. 

Att förmedla kunskaper om de olika miljöproblemen och hur vi påverkar dem är enligt mig 

viktigt för en hållbar framtid. Trots att hem- och konsumentkunskapen har så pass få timmar 

är ämnet ett av de mest aktuella när det kommer till frågor om globalisering, konsumtion, 

hälsa och hållbar utveckling och kan enligt mig spela en betydelsefull roll att förmedla kun-

skaper om olika miljöproblem. 

Utgångspunkten för detta arbete har varit den nya kursplanen för hem- och konsumentkun-

skap, där miljöfrågor i koppling till konsumtion är i fokus. Med detta arbete vill jag undersöka 

hur hem- och konsumentkunskapslärarna i Örebro jobbar med att ta hänsyn till de olika mil-

jöproblemen i undervisningen. Gör de miljöanpassade inköp och finns det ett genomgående 

fokus på miljön? 

 

Jag vill tacka alla som jag har varit i kontakt med under skrivandet av uppsatsen, framför allt 

de hem- och konsumentkunskapslärare som ställt upp på intervjuer. Dessa intervjuer har till-

fört uppsatsen väsentlig information och har lett till en bättre förståelse kring frågorna som 

undersöktes. Jag vill även tacka Elin Axelsson, Måltidsekolog med examen i Måltidskunskap 

och värdskap, som har varit till stor hjälp vid bollande av idéer och gett mig stöd genom hela 

arbetet.  
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1. Inledning 

Hem- och konsumentkunskap är idag ett av de minsta ämnena i skolan och har enligt, Nation-

ellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF, 2011), 118 undervis-

ningstimmar per elev. Samtidigt beskriver Lärarförbundet (2005) ämnet som ett av de mest 

aktuella när det kommer till frågor om globalisering, konsumtion, hälsa och hållbar utveckl-

ing. Då skolan tar upp så pass stor tid i barn och ungdomars liv gör det skolan till en bety-

dande roll för elevernas utveckling kring dessa frågor. I kursplanen för hem- och konsument-

kunskap (se bilaga 1) har hälsa, ekonomi, miljön och att som konsument ska kunna göra med-

vetna val fått ett stort fokus. Valen som vi står inför när vi väljer olika produkter kan påverka 

människor och miljö över hela planeten både på gott och ont. 

 

 

2. Bakgrund 

 

 2.1 Hem- och konsumentkunskap 

Under läsåren 2011-2012 infördes en samlad läroplan, Lgr 11, för var och en av de 

obligatoriska skolformerna: grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. 

Läroplanen är uppdelad i tre delar: Skolans värdegrund, Övergripande mål och riktlinjer samt 

Kursplaner (se bild 1). 

 

Bild 1. Läroplanen för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Skolverket(2011a) 
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I Skolverkets kursplan beskrivs undervisning i Hem- och konsumentkunskapen och där tar 

man upp viktiga aspekter för att eleverna ska lära sig om ekonomi, hushållsarbete och 

konsumtion i hemmet (se bilaga 1). Eleverna ska också utveckla sin kunskap om mat och 

måltider genom sinnesupplevelse, tanke och handling, vilket bidrar till att deras 

initiativförmåga och kreativitet ökar vid matlagningen. Att få eleverna att bli mer medvetna 

om vilka konsekvenser deras val får och utveckla kunskaper om konsumtion är en del av 

syftet i Hem- och konsumentkunskapens nya kursplan. 

Hem- och konsumentkunskapen är uppdelad i årskurserna 1-6 och 7-9 och har tre 

övergripande kunskapsområden: 

- Mat, måltider och hälsa  

- Konsumtion och ekonomi   

- Miljö och livsstil 

Kunskapsområdena ser olika ut för årskurserna 1-6 och 7-9 och inom varje kunskapsområde 

finns sedan flera centrala begrepp som kursen är uppbyggd av.  

I Hem- och konsumentkunskapens kursplan finns det långsiktiga mål som en elev bör 

behärska efter genomförd undervisning och dessa ligger till grund för kunskapskraven. 

- planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, 

- hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och 

- värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet 

hållbar utveckling.  

 

 2.1.1 Stödmaterial och litteratur för hem- och konsumentkunskap 

Till de nya kursplanerna som gavs ut utformade Skolverket stödmaterial som finns 

tillgängliga på deras hemsida (skolverket.se). De finns till för att underlätta införandet av 

bland annat den nya läroplanen men också den nya betygsskalan. Ett av dessa stödmaterial är 

ett kommentarmaterial där kursplanerna beskrivs med en djupare och bredare förståelse samt 

hur kunskapskraven är strukturerade och hur det centrala innehållet utvecklas under åren.   
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I Skolverkets(2011a) kommentarmaterial till hem- och konsumentkunskapen framkommer det 

att den nya kursplanen från år 2011har ett större fokus på hur den enskilde individen kan bidra 

till en hållbar utveckling genom olika konsumtions val och handlingar i hemmet. 

 

Diskussionsunderlaget är ytterligare ett stödmaterial som Skolverket (2011b) gav ut i sam-

band med den nya läroplanen och det finns ett diskussionsunderlag för grundskolans alla äm-

nen. Diskussionsunderlaget finns för att hjälpa lärarna att komma igång och sätta sig in i den 

nya kursplanen. Den fokuserar på den nya läroplanens uppbyggnad och struktur samt beskri-

ver hur den kan användas för planering i undervisningen. Diskussionsunderlaget ser likadan ut 

för de olika ämnena förutom under de ämnesspecifika avsnitten, där hem- och konsumentkun-

skapens kursplan, centrala mål och syfte beskrivs kortfattat. Det avslutas med diskussionsfrå-

gor som kan vara till hjälp för läraren att förstå och sätta sig in i den nya kursplanen. 

 

År 2011 gav förlaget Interskol ut en kurslitteratur som är helt baserad på 2011års kursplan och 

heter Hem- och konsumentkunskap åk 7-9,(Sjöholm, m.fl. 2011). Ambitionen med läroboken 

är enligt Sjöholm, m.fl. (2011) att utveckla elevernas kunskaper om ekonomi, arbete och kon-

sumtion, så att de i framtiden kan göra medvetna val med avseende för hälsa, miljö och eko-

nomi.  

”Tänk Grönt” är återkommande råd och påminnelser som återspeglar det som beskrivs i kapi-

talet och som upprepas genom hela kurslitteraturen. Råden ska hjälpa eleverna att få ett bättre 

perspektiv på miljö och miljöansvar samt social-, ekonomisk- och hållbar utveckling. 

Ett exempel är i kapitel 1 (s. 55-57) där olika bröd, flingor, gryn, pasta och ris beskrivs utifrån 

sorter, utseende och olika användningsområde. Senare i kapitlet (s.58) återkopplas det i råden 

”Tänk Grönt” där riskonsumtionens negativa sidor beskrivs, som till exempel långa transpor-

ter och metangasutsläpp som risodlingarna orsakar. Man uppmanas att minska konsumtionen 

av ris och ges istället tips om att använda sig av miljövänligare alternativ som matgryn. 

I kapitel 1 där olika livsmedel beskrivs, uppmanas man i ”Tänk Grönt” att köpa ekologiskt, 

närodlat och efter säsong. Det ges ibland en direkt förklaring till varför detta bör göras, till 

exempel att köpa närproducerad mat då transporterna för en del råvaror kan stå för 30 % av 

koldioxidutsläppen vid livsmedelsproduktionen.  Man uppmanas även att köpa mat efter sä-

song då till exempel tomater, gurka och sallad som köps under vintern oftast odlas i energi-

krävande växthus. 
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I kapitel 2 där hemarbete beskrivs uppmanas man i ”Tänk Grönt” (s.105 & 109) att välja 

diskmedel och tvättmedel som är miljömärkta. Man får också tips på hur man kan tvätta och 

diska på ett sätt som är mer miljövänligt, till exempel genom att köra maskinerna på ener-

gisparprogrammet (Sjöholm, m.fl. 2011).   

 

 2.2 Konsumtionens påverkan på miljön 

Den svenska riksdagen har infört ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som enligt 

Miljömål (2013) beskriver hur miljön i Sverige bör vara. Hem- och konsumentkunskap nämns 

specifikt i tre av de 16 miljömålen; ”Ingen övergödning, Giftfri miljö och Hav i balans samt 

Levande kust och skärgård”. Några exempel på ämnen som kan tas upp i undervisning av 

hem- och konsumentkunskapen är konsumtionsvanors påverkan på miljön, tillsatser i 

livsmedel, jämförelse av miljömärkta livsmedels och icke miljömärkt med avseende på 

kemikalieinnehållet och konsumentens roll för en hållbar utveckling. 

Som konsument i dagens samhälle står man inför många val när man är i affären. Enligt Na-

turvårdsverket (2010) finns det fyra miljöproblem som ofta kopplas samman med konsumtion 

av råvaror; förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan, utsläpp av kemikalier och utarm-

ning av naturresurser. Dessa fyra miljöproblem kan kopplas till Sveriges 16 miljömål och 

ligger till grund för hur det föreliggande arbetet belyser konsumtionens påverkan på miljön. 

 

 2.2.1 Biologiskt mångfald 

Rockström m.fl. (2009) beskriver i sin rapport Planetary Boundaries, nio olika gränsvärden 

för vad jorden kan klara av utan att det orsakar betydande miljöeffekter. Förlust av den 

biologiska mångfalden är det gränsvärde som har överskridits mest, av de man beaktat. 

Persson & Persson (2011) beskriver människans utbredning som orsaken till förlust av den 

biologiska mångfalden i naturen och Gliessman (2007) beskriver det konventionella 

jordbruket som orsaken för förlust av den biologiska mångfalden inom jordbruket. Detta på 

grund av vi har selekterat och förädlat fram arter som ska ge högre avkastning, vilket enligt 

Gliessman (2007) har medfört en högre användning av konstgödsel och kemiska 

bekämpningsmedel då grödorna kräver bättre odlingsförhållanden och är känsligare för 

skadeinsekter.  
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 2.2.2 Klimatpåverkan 

Koncentrationen av koldioxid, dikväveoxid och metan i atmosfären har enligt FN:s klimatpa-

nel (2007) överstigit alla tidigare värden som har beräknats. De misstänker även att de åtgär-

der som görs idag för att begränsa klimatförändringarna inte räcker, utan de globala utsläppen 

kommer fortsätta att öka under de kommande årtiondena.  

Matkedjan står enligt Sund & Florén (2012) för omkring en fjärdedel av de klimatpåverkande 

utsläppen som sker i Sverige. Kött och mejerier anses ha en högre klimatpåverkan än vegeta-

bilier på grund av djurhållningens utsläpp av metan, att man gödslar åkermarkerna där fodret 

har producerats med kvävegödsel och handelsgödselns utsläpp av lustgas vid produktion. 

Kyckling och pelagisk fisk (exempel sill) är de animalier med lägst klimatpåverkan men en-

ligt Sund Florén (2012) har frukt, grönsaker och rotfrukter som har odlats på friland allra lägst 

klimatpåverkan.  

 

Wretling Clarin (2010) beskriver i sin rapport, på uppdrag av Jordbruksverket, komplexiteten 

omkring råvarors miljöpåverkan, då en produkts totala miljöpåverkan är summan av alla ut-

släpp som sker genom hela livsmedelskedjan. När man köper närproducerat kött betyder det 

inte alltid att djuret har utfodrats med närproducerat foder och orsakat mindre miljöpåverkan, 

utan spannmålen kan ha odlats i en annan del av Sverige och sojan kan komma från Brasilien. 

Detta behöver inte alltid vara negativt menar Wretling Clarin (2010) som beskriver att vissa 

jordbruksvaror orsakar mindre utsläpp när de produceras i andra länder, än om det skulle ha 

producerats i Sverige. 

 

Som konsument beskriver mat & klimat (2009) att man kan minska sin klimatbelastning ge-

nom att köpa mer vegetabilier än animalier och att köpa råvaror efter säsong. Genom att köpa 

säsongsanpassade råvaror blir det enligt Lantmännen (2012) billigare, då utbudet är större av 

en råvara då den är i säsong. 

 

 2.2.3 Utsläpp av kemikalier 

I dagens industrisamhälle produceras och hanteras det tiotusentals kemikalier och enligt Ber-

nes (1998) så uppkommer en stor del av dem oavsiktligt vid olika tillverknings- eller förbrän-
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ningsprocesser. Spridning av kemikalier kan enligt Naturvårdsverket (2010) ske via vinden, 

levande organismer, vatten och människans olika aktiviteter. Det har blivit tydligare under de 

senaste åren att kemikalier påverkar människors hälsa och miljön.  

 

I en rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA, 2013) beskrivs olika 

rester av bekämpningsmedel som har förekommit i livsmedel inom EU under år 2010. Flera 

av de bekämpningsmedlen som hittades klassas som hormonstörande och kan göra skada även 

vid låg dos. De livsmedel som hade största andelen överträdelser av EU:s gränsvärden för vad 

som är tillåtet i livsmedel var havre följt av sallad, jordgubbar, persikor, äpplen, päron och 

tomater. I samma rapport framkommer det även att man har funnit rester från flera olika be-

kämpningsmedel i livsmedel. Jordgubbar, lever och citrusfrukter pekas ut som värst när det 

kom till högt innehåll och mängden olika bekämpningsmedelsrester.   

 

Som konsument kan man själv göra medvetna val när man handlar. Genom att köpa ekolo-

giska råvaror hjälper man enligt Jordbruksverket (2013a) Sverige att nå de svenska miljömå-

len eftersom man bland annat minskar riskerna att bekämpningsmedel hamnar i naturen då det 

inte får förekomma kemiska bekämpningsmedel i ekologisk produktion. Man minskar därmed 

också risken att få i sig bekämpningsmedelsrester 

  

  2.2.4 Utarmning av naturresurser 

Att vattenresurserna på jorden håller på att utarmas förklarar Food and Agriculture 

Organisations of the United Nation (FAO, 2011) beror på bland annat att grundvattenkällorna 

som finns runt om i världen har använts intensivt för det expanderade jordbruket. Som 

konsument kan man göra medvetna val för att minska vattenanvändningen. Till exempel kan 

man äta vegetariskt oftare, då ett kilogram nötkött enligt FAO(2013) kräver 15 000 liter vatten 

för att produceras i jämförelse med ett kilogram vete som bara behöver 1 500 liter vatten. 

Skogen är en förnyelsebar naturresurs som Persson & Persson (2011) beskriver som en del av 

människans ursprungliga försörjning och något vi idag tar för givet. Men i och med att 

jordens befolkning har ökat har skogsmarker avverkats för det växande samhället och 

expandering av jordbruksmarker. 
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Att samhället har industrialiserats och utvecklats skriver Persson & Persson (2011) har en stor 

sammankoppling med utnyttjandet av de icke förnybara naturresurserna olja, kol, naturgas, 

mineraler och metaller. Enligt Jordbruksverket (2013b) så har användningen av fossila 

bränslen bidragit till negativa klimatförändringar, exempel utsläpp av växthusgaser.  

 

 2.3 Miljöfrågors historia i undervisningen 

Sedan 1960-talet har det funnits undervisning om olika miljöfrågor i skolan. Enligt Skolverket 

(2002) låg fokus mest på naturmiljön och vilken skada som vållats den. Under FN:s konferens 

om miljö, som ägde rum i Stockholm år 1972, fastställdes det att: ”undervisning om miljöfrå-

gor för den unga generationen så väl som vuxna … är väsentlig” (Skolverket 2002). Efter det 

fick miljöundervisningen en ökad betydelse inom skolan. Alla länder som deltog i konferen-

sen blev dock inte nöjda med innehållet och detta ledde till att ytterligare två konferenser 

hölls, en i Belgrad år 1975 och en i Tbilisi år1977. Dessa konferenser kom att kallas UNE-

SCO konferenserna, (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur) och ledde till att 

innehållet i miljöundervisningen breddades så att det berörde sociala, politiska, kulturella och 

ekonomiska frågor också. Skolverket (2002) skriver dock att detta inte fick något större ge-

nomslag och därför genomfördes en ny konferens i Rio de Janeiro år1992. Konferensen resul-

terade i en handlingsplan, Agenda 21(2002), som är en långsiktig plan där målet är att alla 

individer och grupper i samhället ska arbeta med miljö- och utvecklingsfrågor för en hållba-

rare framtid. Baltic 21E (2002) är en vidareutveckling av Agenda 21där de samtliga nordiska 

länderna ingår plus länderna runt Östersjön. I Baltic 21E´s handlingsprogram framhävs ut-

bildning som en betydelsefull del för att främja hållbar utveckling runt Östersjöområdet.   

 

Myndigheten för skolutveckling (2004) beskriver hållbar utveckling som komplext då det 

berör ekologiska, sociala och ekonomiska frågeställningar på lokal, regional och global nivå. 

Detta är viktiga begrepp som ställer krav på de pedagogiska yrkena där målet är att eleverna i 

förskolor, skolor och vuxenutbildningar efter sin utbildning ska ha utvecklat sin handlings-

kompetens. Eleven ska på ett medvetet sätt kunna värdera olika alternativ, aktivt arbeta för ett 

hållbart samhälle och kunna ta ställning till olika frågeställningar som berör hållbar utveckl-

ing 
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 2.4 Miljöfrågor i Örebro kommun 

Under hösten år 2009 arbetades en klimatplan fram för Örebro kommun (2010), som den 23 

juni 2010 antogs av kommunfullmäktige. Klimatplanen är uppdelad i tre huvudområden: 

energi, transport och konsumtion av livsmedel. I klimatplanen utgår man inte bara från de 

utsläpp som sker inom kommunen utan även vad konsumtionen ger upphov till utanför 

kommunens gränser. 

Örebro kommun(2010) har en vision om att varje person inom kommunen ska ha en 

klimatbelastning som ska vara på en nivå som är globalt hållbart och som inte äventyrar 

jordens klimat. Det innebär att deras mål är att minska varje invånares klimatbelastning med 

50 % under perioden år 2000-2020. Strävan är att Örebro kommun ska bli en föregångare i 

frågan om att ”förena ekologisk hållbarhet med industriell förnyelse, innovation, tillväxt och 

stärkt konkurrenskraft”. Örebro kommun (2010) beskriver att de verksamheter som kommer i 

kontakt med barn och ungdomar har ett betydande ansvar att förmedla dessa kunskaper, för att 

barnen och ungdomarna som vuxna ska kunna ta ställning och göra värderingar som är 

hållbara för miljön i längden. I klimatplanen finns olika delmål för olika insatsområden. I 

insatsområde 07, som berör konsumtion av livsmedel, finns ett mål där klimatbelastningen 

från lunch och middagar ska minska till hälften mellan år 2008-2020. Detta ska uppnås med 

hjälp av ökad kunskap och att ett planeringsverktyg (som inte beskrivs i klimatplanen) ska 

finnas tillgängligt för att göra det lättare att tillaga miljösmart mat. Om barn och ungdomar 

blir positivt inställda till den förändrade maten skulle detta kunna medföra en positiv 

förändring för samhället. 

Örebro kommun har som hjälp för att uppnå klimat och miljömålen tagit fram broschyren 

Smartare Mat (2011). Med smartare mat menar Örebro kommun att maten inte bara ska vara 

av god kvalitet och smaka gott, utan även ha en så liten påverkan på miljön och klimatet som 

möjligt. Broschyren ska ge inspiration och tips för hur man i sin vardag kan minska matens 

miljö- och klimatpåverkan. Örebro kommun (2013) beskriver på sin hemsida några viktiga 

anvisningar till konsumenterna som väljer råvaror. Man bör välja: 

- ”grönsaker och frukt som hör till säsongen 

- fisk och kött med omsorg 

- använda mera grönsaker och mindre kött 
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- välja ekologiska, miljömärkta och rättvisemärkta varor 

- laga mat från grunden och prova nya recept 

- inte slänga mat i onödan” 

  Örebro kommun (2013) 

 

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i hem- och konsumentkunskap inom 

Örebro kommun arbetar med olika miljöfrågor i undervisningen samt undersöka hur 

miljöanpassade deras inköp är.  

 

 3.1 Frågeställning 

Frågeställningar som är centrala för arbetet är: 

- Tas det hänsyn till ekologiskt, närproducerat och säsong vid råvaruinköpen till 

undervisningen? 

- Köper hem- och konsumentkunskapslärarna in miljömärkta 

rengöringsprodukter? 

- Ger hem- och konsumentkunskapslärare, i Örebro kommun, sina elever 

uppgifter som berör olika miljöaspekter? 

- Upplever lärarna att de har en kunskapsbrister när det kommer till 

undervisning av olika miljöaspekter? 

 

 



 

13 

 

4. Metod 

De skolor som skulle bli kontaktade letades upp via Örebro kommuns hemsida (orebro.se), 

därefter kontaktades hem- och konsumentkunskapslärarna på skolorna. De tillfrågades om att 

delta i enkätundersökningen samt fem av dem tillfrågades också om att delta i intervjuer. 

Enkäten och intervjuerna berörde den nya kursplanen och den tillhörande litteratur där den 

ökade omtanken för miljön är i fokus. Informationen som införskaffades med hjälp av 

enkäterna och intervjuerna kunde sedan sammanställas via Excel.  

 

4.1 Metodval 

De metoder som valdes för arbetet var enkäter och intervjuer. Motivet till att använda både 

enkäter och intervjuer var för att kunna få en kvantitet av svar och samtidigt också få mer kva-

litativa svar från en intervju, som det inte finns möjlighet till i en enkät. I intervjun finns det 

enligt Bryman (2002) också möjlighet att ställa följdfrågor och respondenten får större möj-

lighet att fördjupa sina svar. 

Grunden för frågorna i enkäten kom från Hem- och konsumentkunskapens kursplan (se bilaga 

1) och kurslitteraturen Hem- och konsumentkunskap åk 7-9 (Sjöholm, m.fl. 2011). För att 

frågorna i enkäten skulle vara relevanta och kunna kopplas till om lärarna har en omtanke för 

miljön vid inköpen valdes aspekter som ekologiskt, säsong, närproducerat och miljömärkta 

produkter. Detta gjordes då dessa aspekter går att koppla tillbaka till Naturvårdsverkets (2010) 

beskrivning av de miljöproblem som kopplas till konsumtion. Hur inköpen gick till, elevernas 

miljöintresse och om eleverna får göra uppgifter där de ska ta hänsyn till miljön undersöktes 

också. Frågorna var enkelt formulerade och bestod till största delen av slutna frågor med fasta 

svarsalternativ vilket enligt Bryman (2002) underlättar för respondenten. För att intervjun bäst 

skulle kunna kopplas ihop med svaren från enkäten valdes enkäten som grund för de struktu-

rerade intervjuerna. Under intervjun gavs det även tillfälle att få en bättre uppfattning om lä-

rarnas miljöintresse och kunskaper. 

 

4.2 Urval 

 För att göra begränsningar i arbetet valdes skolor som hade klasserna 7-9, då de under de 

sista åren i högstadiet garanterat har hem- och konsumentkunskap som ämne. Detta ledde till 



 

14 

 

att 22 skolor hittades i Örebro kommun och lärare för hem- och konsumentkunskapen 

försökte under en veckas period nås via telefon för att få en förfrågan om att delta i en 

enkätundersökning. Att kontakta lärarna via telefon gjordes för att minska bortfallet och för 

att få ett ökat förtroende. Detta skulle även ge en bättre kontakt och möjlighet att besvara 

eventuella frågor som lärarna kunde tänkas ha. Samtalet gav också möjlighet för förmedling 

av eventuella kontaktinformationer, som inte fanns på skolans hemsida samt tider för 

intervjuer kunde bokas med fem av lärarna. Detta resulterade i en kontakt med hem- och 

konsumentkunskapslärare på 12 av de 22 skolorna, där samtliga ville ställa upp i 

undersökningen. Av de 10 skolor som inte kunde kontaktas fanns mejladresser till 8 av hem- 

och konsumentkunskapslärarna. Därför gjordes beslutet att mejla dessa vilket resulterade i att 

enkäter skickades ut till 20 av de 22 skolorna. Efter att två veckor hade passerats hade svar 

från 11 av lärarna inkommit. Då skickades en påminnelse ut till de som ännu inte hade svarat, 

där enkäten bifogades igen. Detta resulterade i att ytterligare två svar inkom vilket innebar att 

13 av 20 lärare svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 65 %. 

Urvalet av hem- och konsumentkunskapslärare som skulle intervjuas valdes genom ett 

slumpmässigt urval som enligt Bryman (2002) görs för få ett generellt urval där alla har 

samma möjlighet att komma med i urvalet. Dessa skolor ringdes upp allra först, så att det 

fanns möjlighet att ringa en annan skola ifall läraren inte ville ställa upp på en intervju. Av de 

fem skolor som slumpmässigt valts ut för intervjuer ställde alla lärarna upp och med fyra av 

dem bestämdes det en tid och plats direkt. Den femte läraren hänvisade till tidsbestämning via 

mejl men svarade sen aldrig på mejlet. Då läraren först angav att han skulle ställa upp för på 

en intervju frågades därför ingen ytterligare. Detta resulterade i att intervjuerna bara 

genomfördes med fyra lärarna. 

 

4.3 Litteratursökning 

Litteratursökning gjordes bland annat via databasen DiVA och SwePub där sökorden hem- 

och konsumentkunskap användes. Skolverkets hemsida låg till grund för fakta och länkar till 

läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och diskussionsunderlag. Örebro kommuns hemsida låg 

till grund för Örebro kommuns klimatplan (2010) samt information om Smartare Mat (2011) 

och de olika skolorna inom kommunen. I övrigt har vetenskapliga rapporter använts som un-

derlag för bakgrundsinformation och bakgrundsdata. 
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4.4 Pilotstudie 

När enkäten hade utformats för första gången visades den för sex andra studenter som läser 

Självständigt arbete 15 högskolepoäng på Örebros universitet samt en student som läser 

Examensarbete 15 högskolepoäng på Stockholms universitet. Efter att ha fått tips och 

synpunkter på enkäten arbetades en ny version (bilaga 2) fram och visades för handledare 

Johanna Björklund samt biträdande handledare Ingela Wernheden Boberg, hem- och 

konsumentkunskapslärare i en särskola i Motala kommun. 

Eftersom intervjuerna är uppbyggda på enkäterna gjordes en testintervju med Ingela 

Wernheden Boberg. Det framkom då att vissa frågor skulle formuleras om eller strykas samt 

att en fråga om hur inköpen går till skulle läggas till. 

 

4.5 Etiska aspekter 

De fyra etiska aspekterna som har beaktats i detta arbete hänvisar Bryman (2011) till Diener 

och Crandalls bok, Ethics in socioal and behavioral research från 1978, där dessa fyra etiska 

aspekter ses som viktiga och att man bör ta hänsyn till dem. ”1. Om det förekommer någon 

skada för deltagarna, 2. Om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida, 3. 

Om man inkräktar på privatlivet, 4. Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska 

förespeglingar eller underhållande av viktig information.” 

1. Personerna behandlas konfidentiellt.  

2. Det var frivilligt att delta. 

3. Frågorna berörde undervisningen och intervjuerna ägde rum under lärarnas arbetstid.  

4. Inte relevant i detta arbete. 
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5. Resultat 

Av de 13 lärarna som deltog i undersökningen har åtta av dem en hem- och 

konsumentkunskaps utbildning. Fem av de åtta lärarna genomförde sin utbildning under 80-

talet eller tidigare och under intervjuerna framkom det att det inte fanns något större fokus på 

miljöfrågor i deras utbildningar. Detta återspeglades i svaren på enkäterna då fyra av lärarna 

som har en hem- och konsumentkunskaps utbildning från 80-talet eller tidigare svarade att de 

skulle vilja ha mer kunskap om olika miljöaspekter, för att förbättra undervisningen. De 

resterande tre lärarna som genomfört utbildningen gjorde det under 2000-talet och svarade i 

enkäterna att de inte var i behov av mer miljökunskaper eller att mer kunskaper alltid är bra 

att ha då det alltid finns mer att lära sig. 

Av de fem lärarna som inte hade en lärarutbildning inom hem- och konsumentkunskap så 

svarade två av dem att de skulle vilja ha mer kunskaper om olika miljöaspekter, medan de 

resterande tre lärarna svarade att de inte behöver det. 

 

 5.1 Litteraturen och uppgifter 

De lärare som intervjuades tillfrågades om och hur de har använt sig av stödmaterialen: 

Kommentarmaterialet och Diskussionsmaterialet, som finns till för att underlätta införandet av 

bland annat den nya läroplanen men också den nya betygsskalan för undervisningen. Svaren 

blev då väldigt olika, från att diskussions- och kommentarmaterialet har diskuterats mellan 

hem- och konsumentkunskapslärarna på sin egen skola eller med lärare på andra skolor till att 

inte ha används alls. 

Vid förfrågan om vilken litteratur som användes, svarade 10 av de 13 lärarna att de använder 

sig av Interskol Hem- och konsumentkunskap och flertalet använder den nyaste upplagan som 

enligt Sjöholm, m.fl.(2011) är helt baserad på kursplanen som kom ut år 2011 för hem- och 

konsumentkunskap. 

I enkäten frågades lärarna om de utnyttjade litteraturens uppgifter som belyser olika 

miljöaspekter i undervisningen, vilket sju av de 13 lärarna gjorde. De resterande gjorde detta 

ibland och inga lärare svarade att de inte använde sig av uppgifter som belyser olika 

miljöaspekter. En del kombinerade litteraturens uppgifter med att göra egna uppgifter. 

Exempel; att eleverna skulle planera en måltid där de skulle ta hänsyn till olika aspekter som 
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hälsa, ekonomi och miljö eller att eleverna fick fritt val att kombinera en måltid, sen fick de 

motivera och värdera valen utifrån om det var hållbart för miljön. Andra miljöanpassade 

uppgifter som var mer återkommande i undervisningen var att eleverna skulle anpassa 

kastrullen till rätt storlek på plattan, använda sig av lock och vattenkokare samt att de inte 

skulle diska under rinnande vatten. Då eleverna inte hade så lång tid på sig att tillaga måltiden 

skulle de även tänka smart med tiden, exempel att skära ner grönsaker i mindre bitar. Detta 

sparade både tid och energi menade lärarna. 

 

 5.2 Elevernas omtanke för miljön 

Svaren var väldigt varierande när lärarna frågades om de tycker att det är svårt att få eleverna 

att tänka miljövänligt. Fyra av de 13 lärarna anser att det är svårt att få eleverna att ta hänsyn 

till miljön då många elever tänker att så länge det inte drabbar dem (fysiskt) så behöver de 

inte tänka miljövänligt. Detta leder till att en del eleverna har det svårt att ta hänsyn till miljön 

i undervisningen samt ger olika motiveringar till varför de inte behöver tänka miljövänligt. 

Fem av de 13 lärarna anser att det inte är svårt att få eleverna att tänka miljövänligt då de har 

fått den kunskapen med sig hemifrån. Därför är det mer naturligt för dessa elever att tänka på 

miljön samt att de har en mer välvillig inställning och vill göra nått för miljön. De resterande 

fyra lärarna anser att det är väldigt varierande mellan olika elever. Många är miljövänliga i 

teorin och när det kommer till de skriftliga uppgifter, men sedan när det kommer till de 

praktiska uppgifterna där eleverna ska göra medvetna val så gör de ofta bekväma val och låter 

smaken styra. 

 

 5.3 Källsortering 

Att källsortera är vanligt förekommande på skolorna då 12 av de 13 lärarna svarade att de 

källsorterar under lektionerna. Under intervjuerna framkom det att eleverna själva hade 

ansvaret för källsorteringen. I lektionssalarna fanns olika källsorteringskärl som eleverna 

skulle slänga soporna i, sen efter varje lektion var det en eller flera elever som ansvarade för 

att soporna skulle tas från klassrummet till en källsorteringsstation på skolan. Det som 

sorterades var plast, papper, kartong, metall, glas och kompost. 
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 5.4 Råvaruinköpen 

Råvaruinköpen till lektionerna görs främst av hem- och konsumentkunskapslärarna själva och 

oftast i utvalda butiker. En del lärare kombinerar att köpa färska råvaror själva en gång i 

veckan och beställa basråvaror av en grossist en gång i månaden. 

Svenska råvaror beskrevs under intervjuerna som något de vill satsa mer på att köpa. De 

svarade också att de hade mer fokus på att köpa svenska råvaror än att köpa ekologiskt, 

säsong eller närproducerat.  På frågan om hur stor mängd av de inköpta råvaror som hade 

svenskt ursprung svarade fyra lärare 40-60 %, fem av lärare 60-80 % och två lärare svarad 80-

100 %. 

 

 5.4.1 . Inköp av säsongsanpassade råvaror 

Inköpen av säsongsanpassade råvaror är väldigt varierande (se Figur 1). Under intervjuerna 

framkom det att under hösten är det som lättast att köpa säsongsanpassade grönsaker, då det 

finns gott om grönsaker och olika rotfrukts-teman skapas för undervisningen. Men under 

resten av året är det svårare, vilket resulterar i att inköpen generellt får en lägre procentenhet 

när man kollar på inköpen för hela året. 

Svenska höstäpplen och rabarber som eleverna tar med sig hemifrån är vanligt förekommande 

på skolorna som intervjuades och är varmt välkomnande då det både lär eleverna att ta vara på 

det som växer i trädgården samt att det blir en billig råvara. Bär används inte i större 

utsträckning i undervisningarna, men om de gör det så är det oftast frysta. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv så är det enligt en del lärare inte hållbart med bär i undervisningen, om man inte 

plockar dem själv. 

Den dåliga ekonomin som hem- och konsumentkunskapen är tilldelade är en återkommande 

orsak till de låga procentenheterna för säsongsanpassade inköp samt att säsongsanpassade 

råvaror inte har fått tillräckligt stort fokus vid inköpen. 
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Figur 1. Hur inköp av säsongsanpassade råvaror ser ut i hem- och konsumentkunskapen. 

 

 5.4.2 Inköp av ekologiska råvaror 

Inköp av ekologiska råvaror var i överlag låg (se Figur 2) och lärarna som intervjuades 

förklarade att det var på grund av att de inte har råd att köpa ekologiskt. Då många lärare 

själva köper in en del råvaror från affären är det utbudet i affären som styr samt priset. Om de 

ska köpa råvaror i storförpackningar blir det krångligare och dyrare att köpa ekologiskt än 

konventionellt, då ekologiska råvaror sällan finns i storpack.  Att köpa kött som är ekologiskt 

är enligt lärarna svårt, då det är en stor prisskillnad från det konventionella köttet. De 

fokuserar i stället på att köpa kött som har svenskt ursprung. 

Ett problem som lärarna också kan ställas inför är när de ska beställa ekologiska grönsaker via 

sin leverantör, är att det inte alltid står varifrån råvaran kommer. De måste då överväga om 

det är bättre att köpa en okänd ekologisk råvara eller en råvara som är närproducerad men 

som inte är ekologisk. 
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Figur 2. Hur inköp av ekologiska råvaror ser ut i hem- och konsumentkunskapen. 

 

 5.4.3 Inköp av närproducerade råvaror 

Inköpen av närproducerade råvaror var generellt låga och särskilt låga resultat var det för me-

jerier, spannmål och kött (se Figur 3). Den största orsaken till det beskrevs i intervjuerna vara 

att man inte visste vilka producenter som fanns i närheten samt att man hade ett större fokus 

på att köpa svenskt. Grönsaker vill och försöker man köpa in närproducerat och morötter och 

potatis beskrivs av intervjuarna som det lättaste att köpa in närproducerat. 

Trots det låga resultatet förklaras det under intervjuerna att det är något som de tar upp i 

undervisningen och pratar om. De vill väcka intresset hos eleverna och de diskuterar kring 

vilka produkter som finns lokalt i Örebro. 

Närproducerad frukt beskrivs som svårt att få tag på och att det bara är under säsong som ra-

barber och äpplen tas från elevernas trädgårdar. Vilket gör att resultatet blir lågt när man drar 

ut det över hela årets inköp (se Figur 3). 

Vid frågan om vilket avstånd som lärarna själva ansåg vara närproducerat skiljde sig svaren 

från 1-20 mil. Det var två klara uppdelningar där fem svar låg mellan 1-3 mil och åtta svar låg 

mellan 10-20 mil. 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

spannmål 

grönsaker 

frukt 

ägg 

mejeri 

kött 

Inköp av ekologiska råvaror 
Antal svar 

Alternativ 



 

21 

 

 

Figur 3. Hur inköp av närproducerade råvaror ser ut i hem- och konsumentkunskapen. 

  

 5.4.4 Miljövänlig rengöring 

Att använda sig av miljömärkta rengöringsprodukter görs på åtta av de 13 skolorna, förutom 

när det kommer till tvättmedel där det bara är sju skolor (se Figur 4). Bara en lärare av de 13 

svarade att de inte använder miljömärkt diskmedel och de resterande svarade att de använder 

sig av det ibland. Lärare som intervjuades tyckte att det är lättare att köpa olika rengörings-

produkter som är miljömärkta än mat och beskriver att det är viktigt för dem att ha miljö-

märkta rengöringsprodukter. Medan en lärare som inte köper miljömärkta rengöringsproduk-

ter förklarar att det är priset som bestämmer och väljer det billigaste alternativet. 

Att köra disk- och tvättmaskinerna på energisnåla program görs alltid på fem av de 13 sko-

lorna och på åtta av skolorna görs det ibland. Orsaken till att det inte alltid görs är bland annat 

på grund av tidsbrist mellan lektionerna, fler som delar på maskinerna eller att disken kräver 

ett tuffare program på grund av smuts. Lärarna beskriver att i undervisningen tar de upp 

mycket om hur man ska tvätta miljövänligt genom exempel fylla tvättmaskinerna, lufttorka 

tvätten, diska smart och tappa upp vatten samt om de olika energisnåla programmen som 

finns. 
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Figur 4. Om miljömärkta rengöringsprodukter används i hem- och konsumentkunskapen. 

 

 

6. Diskussion 

 Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare i hem- och konsumentkunskap inom 

Örebro kommun arbetar med olika miljöfrågor i undervisningen samt undersöka hur 

miljöanpassade deras inköp är. I texten nedan kommer arbetet att diskuteras med en 

återkoppling till arbetets frågeställningar och syfte. 

Att ta hänsyn till ekologiskt, närproducerat och säsong vid råvaruinköpen till undervisningen 

är inte något som görs i större utsträckning hos hem- och konsumentkunskapslärarna i Örebro. 

Lärarna anser att ekonomin är den största orsakerna till detta medan jag, utifrån mitt resultat, 

bedömer att brist på kunskap och engagemang är de största orsakerna. 

Eleverna uppmanas i kurslitturen (Sjöholm, m.fl. 2011) att välja ekologiskt, närproducerat och 

säsonganpassade råvaror, men de ges inte alltid den möjligheten i undervisningen. Jag anser 

att lärarna ser för mycket hinder och problem när det kommer till att göra miljövänligare 

inköp. Bristen på kunskap blir också tydlig då lärarna skyller på den dåliga ekonomin, när det 

Ja Nej Ibland 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

diskmedel 

rengöringsmedel 

tvättmedel 

Inköp av miljövänliga rengöringsprodukter 
Antal svar 

Alternativ 



 

23 

 

kommer till att köpa säsonganpassade råvaror. De blir enligt lantmännen (2012) billigare att 

köpa råvaror som är i säsong, vilket enligt mig medför att lärarna inte kan skylla på 

ekonomin. Skulle de även köpa mer säsonganpassade råvaror skulle skolorna kunna öka 

inköpen av ekologiskt, då ekologiska råvaror kan ibland vara dyrare än att köpa 

konventionella. 

Utbudet av närproducerade råvaror verkade lärarna inte känna till. På grund av okunskap 

antar jag att detta är anledningen till att det inte har varit en väsentlig faktor vid inköpen. 

Eftersom lärarna ofta gör inköpen själva ser jag en stor möjlighet för dem att kunna köpa 

närproducerat, då de har möjligheten att i affären kunna läsa sig till var produkterna kommer 

ifrån. 

Att använda sig av miljömärkta rengöringsprodukter görs i stor utsträckning av hem- och 

konsumentkunskaps lärare i Örebro. Lärarna beskrev att det var lättare att köpa miljövänligare 

rengöringsprodukter än med mat, då det ofta inte skiljer så mycket i priset, men jag förmodar 

även att det större utbudet av miljömärkta rengöringsprodukter är en stor faktor.  

Att källsortera ses ofta som en självklarhet på de olika skolorna och möjligen skulle Örebros 

miljöengagemang kunna vara orsaken till detta. Genom att både källsortera och använda sig 

av miljömärkta rengöringsprodukter minskar man risken för spridning av skadliga kemikalier 

till naturen vilket hjälper Sverige att uppnå miljömålen. 

I de uppgifter som eleverna får ska de ta hänsyn till miljön på olika sätt, till exempel kunna 

värdera och motivera sina val av råvaror utifrån om det är hållbart för miljön. Då flera av 

lärarna upplever att de har dåliga kunskaper om vilka råvaror som finns att köpa 

närproducerade, finns här en möjlighet för lärarna att kunna ta hjälp av eleverna. Lärarna 

skulle kunna utforma uppgifter som de själva skulle kunna dra nytta av, till exempel att 

eleverna ska ta reda på när olika råvaror är i säsong och ta reda på vilka råvaror som finns att 

köpa närproducerade. Detta skulle kunna spara lärarna tid men är också ett bra sätt att få in 

miljöfrågorna mer i undervisningen. 

Resultaten från enkäterna och intervjuerna visade tydligt att lärarna som hade en hem- och 

konsumentkunskapsutbildning från 2000-talet inte kände att de hade kunskapsbrister, när det 

kom till miljöfrågor i undervisningen. Lärarna som hade genomfört utbildningen på 80-talet 

eller tidigare kände däremot att de var i behov av mer miljökunskaper. Detta kunde även 

återkopplas i intervjuerna med två av lärarna som hade en äldre utbildning i hem- och 
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konsumentkunskap, då aspekter som ekologiskt, säsong och närproducerat ofta blandades 

ihop. 

Örebro kommuns ambitioner och skolans förutsättningar stämmer inte helt överens. Om 

kommunen vill ligga i framkanten vad gäller miljöaspekter måste samma fokus även finnas på 

skolorna. 

 

 

7. Slutsats 

En slutsats som kan dras efter att denna undersökning har gjorts är att hem- och 

konsumentkunskapen får väldigt lite tid och resurser för att kunna utveckla och anpassa 

undervisningen efter den nya kursplanen. Då de flesta av lärarna köper in råvaror själva finns 

det möjlighet att göra medvetna och miljövänliga val men figurerna visar på att så är inte 

alltid fallet. Många av lärarna känner att de inte har tillräckligt med miljökunskaper och 

inköpen grundar sig mest utifrån ekonomin och inte efter miljön. För att den nya kursplanen 

ska kunna implementeras i undervisningen bör lärarna med en äldre utbildning komplettera 

sin utbildning med miljökunskaper. Örebro kommun måste samtidigt lägga mer resurser på 

hem- och konsumentkunskapen för att det ska kunna förverkliga sitt mål om att blir en 

kommun där klimatbelastningen sänks till en nivå som är globalt hållbart. 
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ENKÄT 

Välj ett svarsalternativ som stämmer bäst överens hos er genom 

att markera, färglägga eller ringa in. 

1. Är du: 

Kvinna Man 

2. När genomförde du din hem och konsumentkunskapsutbildning? 

År:____________ 

3. Vilken kurslitteratur används i undervisningen(namn, författare, år): 

______________________________________________ 

4. Hur sker inköpen av råvarorna (här får fler alternativ fyllas i): 

Skolköket/grossist Köper in själv Beställs från specifik butik 

Annat_________________ 

5. Hur stor del av råvarorna som köps till lektionerna är efter säsong?   

Grönsaker:  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Frukt: 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Bär: 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

6. Hur stor del av råvarorna som köps till lektionerna ekologiskt 

producerade?  

Spannmål:  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Grönsaker:  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Frukt: 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Ägg:  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Mejerier:  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Kött: 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

7. Hur stor del av råvarorna som köps till lektionerna närproducerade? 

Spannmål:  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Grönsaker:  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%  

Frukt:  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Bär: 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Ägg: 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Mejeri: 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%  

Kött 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

 

 Hur lång radie är enligt dig närproducerat?____km 
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8. Hur stor mängd av råvarorna som köps in till lektionerna har Svenskt 

ursprung? 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

9. Hur stor mängd av fisken som köps till lektionerna är MSC- eller 

Kravmärkt? Eller finns på WWFs fiskguides gröna lista. 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

10. Källsorteras det under lektionerna? 

Ja   Nej  

Om Ja, vad:_________________________ 

11. Används miljömärkt diskmedel?   

Ja Nej     Ibland 

12. Används miljömärkta rengöringsmedel? 

Ja Nej     Ibland 

13. Används miljömärkta tvättmedel? 

Ja Nej Ibland 

14. Används energisnåla program på disk och tvättmaskinerna? 

Ja Nej     Ibland 

15. Utnyttjas kurslitteraturens uppgifter som belyser de olika miljöapsekterna? 

___________________________________________________________ 

16. Är det svårt att få eleverna att tänka miljövänligt? 

___________________________________________________________ 

17. Känner du att du skulle behöva ha mer kunskap om olika miljöaspekter, 

för din undervisning? Om ja, specificera inom vad? 

____________________________________________________________ 

18. Egna kommentarer: 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


