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ABSTRAKT  
 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur normer för källsortering sätts i Hem- och 
Konsumentkunskapen.  
Studien, som har en fenomenologisk forskningsansats och är av en kvalitativ art, har fokuserat 
på lärarnas tankar kring vad de vill att lektionerna ska handla om när det gäller källsortering 
samt hur dessa lektioner sedan är utformade. En intervjustudie med fyra behöriga lärare i 
Hem- och Konsumentkunskap och sedan observationsstudier över lektionerna har gett en 
inblick i hur lektionerna hos respektive lärare kan se ut och därmed har det åsynliggjorts hur 
normer skapas i klassrummet. Dessa normer ser olika ut beroende på lärarnas engagemang. 
Detta engagemang smittar av sig på eleverna som antingen tar till sig eller undviker ämnet 
källsortering. Slutsatsen jag drar utifrån denna studie är att engagerade lärare ger engagerade 
elever där normer växer och följer med eleverna. 
 
Nyckelord: Källsortering, Hem- och Konsumentkunskap, Undervisning, Normer. 
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INLEDNING 
 
Redan när jag bestämde mig för att utbilda mig till lärare så visste jag att jag ville göra ett 
examensarbete om någon form av Hållbar utveckling i skolans värld. Sedan under de fyra år 
som jag studerat har denna tanke legat vilande, men nu när det blev dags att välja att skriva 
examensarbete dök tanken upp igen och det blev dags att göra något konkret av den. Jag valde 
att göra min sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i ämnet Hem- och Konsument-
kunskap (HK). Detta för att där få uppslag till hur jag skulle kunna arbeta med Hållbar 
utveckling, vilket av alla de olika områden som jag skulle fokusera på. De idéer som jag fick 
var många, men jag bestämde mig för att skriva om hur undervisningen om källsortering kan 
se ut och vilka normer denna undervisning skapar och som eleverna kan ta med sig till det 
vardagliga livet. Studien bygger till viss del på tidigare studier av Åbacka (2008) och Jonsson 
(2007), där normskapandet i skolan tas upp. Detta har kopplats till Hem- och Konsument-
kunskapen för att belysa normskapandet i det ämnet. 
Läraren för HK har stor betydelse för hur mycket av HK: ns lektionstid som ska användas till 
arbetsområdet Hållbar utveckling och därmed även ett stort inflytande över hur elevernas 
norm rörande källsortering. Källsortering kan kännas som en liten del av det stora område 
som den hör till, men jag känner att det är en av de viktigaste eftersom den när eleven väl lärt 
sig hantera metoden är den en av de enklaste att bidra med vid arbetet till en bättre miljö. 
Hållbar utveckling är ett arbetsområde som ligger i tiden med alla klimathot som cirkulerar i 
media och gör sig påminda varje vecka. 
Nu senast har det varit ett toppmöte i Köpenhamn (december 2009) där ledare från länder runt 
om i världen samlades för att ta itu med miljöfrågorna som berör oss alla. För miljön berör oss 
alla, oavsett om det sker i närheten av oss eller på andra sidan jorden.  Allt tyder på att hela 
befolkningen måste hjälpa till med att rädda vår planet, och det är där vårt normskapande 
kommer in i bilden. Om vi skapar en norm i skolan där vi lär oss att källsortera rätt så får vi 
en ökad förståelse för vilka ”steg” vi alla kan hjälpa till med. En och en är vi svaga, men om 
vi alla går samman och hjälps åt så är vi en otrolig kraft. Vi kan sträva efter en bättre miljö på 
det privata planet samt trycka på företag och ledare att bli mer miljömedvetna. Tillsammans 
kan vi åstadkomma mycket! 
 
 
 

SYFTE 
 
Syftet med detta examensarbete är att visa på hur normen för källsortering sätts vid Hem- och 
Konsumentkunskapens lektioner. Utifrån detta syfte har tre frågeställningar formulerats 
 
 

• Vilka värderingar vill läraren förmedla till eleverna vad gäller källsortering? 
• Vilka möjligheter har eleverna att omsätta dessa värderingar till visad kunskap på 

lektionerna? 
• Vilka möjligheter har läraren att visa på värderingar om källsortering vid lektionerna? 
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BAKGRUND 
 
I bakgrunden beskrivs källsorteringens roll i samhället, varför vi källsorterar. Sedan går det 
vidare till de normer som gäller i största allmänhet i dagens samhälle. Dessutom kommer 
valda delar av läroplanen för grundskolan att lyftas fram samt vad som står i kursplanen för 
Hem- och Konsumentkunskap vad gäller miljö och normer i klassrummet. Slutligen kommer 
olika undervisningsfilosofier att tas upp för att visa på olika uttryck som kan förekomma i 
klassrummet, samt tidigare forskning om området. 
 
Linde (2006) menar att ”Skolan är en del av ett samhälle, vars dominerande mönster att tänka 
också härskar i skolan.” (s. 12). Samhället formar skolan och skolan är med och formar 
samhällets framtid. Samhället och skolan är därmed nära sammankopplade och påverkar 
varandra. Både samhället och skolan är med och påverkar eleverna till att bli den typ av 
medborgare som eftersträvas enligt samhällets normer (Åbacka, 2008). 
 
Internationella och nationella överenskommelser 
 
Vid miljötoppmötet som FN höll i Rio de Janeiro år 1992 konstaterades det att ett betydande 
miljöproblem var just människans och dennes konsumtionsmönster som visade på en ohållbar 
trend. Allt för mycket producerades och slängdes utan att någon tog hänsyn till miljön. 
Ledarna för mötet bestämde att länderna bland annat skulle satsa på en mer Hållbar 
utveckling av de produkter som tillverkas och sedermera slängs. En utveckling som bland 
annat skulle innebära att förpackningar görs om, minskas ner, och görs av mer lättåtervunna 
material. Det betonades vid detta möte av ledarna att konsumtionen måste bli hållbar, det 
skadar miljön allt för mycket att fortsätta med den slit- och slängmentalitet som rådde i 
världen vid det tillfället och som råder än idag. Följande citat är ett utdrag ur Agenda 21 där 
det tas upp att alla inom konsumtion och produktion är en del av miljöarbetet. 

 
This programme is concerned primarily with changes in unsustainable patterns of consumption 
and production and values that encourage sustainable consumption patterns and lifestyles. It 
requires the combined efforts of Governments, consumers and producers. (Agenda 21, 1992, 
kapitel 4:27) 

 
Alla länder måste bli bättre på att ta hand om sitt avfall. Det är ett problem som måste lösas av 
både producenten och konsumenten samt av de som styr respektive land och som är med på 
Agenda 21.  
En annan sak som beslutades var att, om möjligt, införa undervisning om hållbar konsumtion i 
skolan. Allt för att minska människans miljöförstörelse och göra människan medveten om sin 
roll i den stora världens miljöpåverkan. 
Detta möte resulterade i texten Agenda 21, ett handlingsprogram där det går att läsa de olika 
punkter som togs upp under mötets gång och de lösningar världens ledare ansåg sig kunna 
använda sig av (Agenda 21). 
 
År 2002 hölls ett toppmöte om Hållbar utveckling. Denna gång var mötet i Johannesburg och 
anordnades av FN. Det mötet resulterade i, var att under de närmsta 10 åren bland annat att 
alla länder inom FN skulle arbeta för ett samhälle som handlade mer miljöanpassat, med 
bland annat minskade angrepp på naturen genom att dra ner på föroreningar och avfall i 
naturen och att minska på resursförstörningen. Dessa åtgärder som byggde på de punkter som 
presenterades vid Riokonferensen, där beslut om att den som förorenar ska betala och att 
företagen måste ta ansvar för sina produkter och se till att de kan återvinnas eller tas omhand 
för att inte skada naturen. Att förorenaren betalar är en av principerna som Agenda 21 är 
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uppbyggd kring, (Agenda 21, 1992) och kallas för Polluter Pay Principle (PPP). En utredning 
gjord av FN hade konstaterat att de flesta länders konsumtion låg över jordens ekologiska 
kapacitet.  
 
Agenda 21 för Östersjöområdet – Baltic 21 (1998) framhåller att alla länder som ingår i 
Baltic- 21- samarbetet betonar det viktiga med att öka kunskaperna om Hållbar utveckling, 
där källsortering ingår. Utbildningen ska fokusera på den ekonomiska, miljömässiga och den 
sociala delen av konsumtion. En ökad konsumtion leder till fler förpackningar och fler artiklar 
som ska produceras, som sedan kommer att slängas. Länderna som deltar i mötet föreslår att 
införa tillverkningsbegränsningar för att minska miljöpåverkan som vissa produktioner 
medför. Allt för att minska miljöbelastningen på vår jord. 
 
Länderna kring Östersjöområdet, samt de nordiska länderna Norge och Island har gått 
samman och tagit fram en handlingsplan som gäller just dessa regioner, nämligen Baltic 21E, 
(2002). Där nämns bland annat att avfallshanteringen i dag är en del av den hållbara 
utvecklingen i och med att den blivit till en handelsvara. Vi köper och säljer vårt avfall, 
soptippar är numera en ohållbar företeelse som försvinner allt eftersom. Istället blir avfallet 
till nya produkter eller till bland annat bioenergi (Bioenergiportalens hemsida, 2010-03-01 kl. 
17:54). I Baltic 21E beslutade även den svenska regeringen att alla ämnen i skolan skulle 
fortsätta att arbeta med området Hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2002). 
 
Miljöbalken  
 
År 1999 införde Sverige en ny samlad miljölagstiftning, Miljöbalken, för att ha samlade 
regler och mål för miljön samt för ett arbete för Hållbar utveckling. Miljöbalkens syfte är att 
se till att samhället i sig, företag och privatpersoner inte åsamkar vår miljö sådana förstörande 
åtgärder att den skadas för vår generation och våra kommande generationers chans till en 
miljö som alla kan leva i och av.  
Ett av de områden som miljöbalken berör är källsorteringen i samhället. Den ska skötas på ett 
sådant sätt att ett kretslopp kan ske av användandet av både material och råvaror. Bland annat 
står följande att läsa under miljöbalkens hänsynsregler: ”Alla som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning.” (Miljödepartementets hemsida, Hänsynsregler, § 5). Det är 
producenten av förpackningarna som har ansvar för att det finns möjlighet för konsumenten 
att återvinna de förpackningar som producerats. Det är kommunens ansvar att informationen 
om hur förpackningarna återvinns sprids till hushållen (Naturvårdsverkets hemsida). 
Dessutom har producenten ett ansvar över att se till att förpackningarna är av sådan art att den 
kan återvinnas till största del samt att producenterna använder sig av i främsta del material 
som gör mindre skada på naturen eller består av återvunnet material. Materialen ska vara 
antingen av sådan art att konsumenten lockas att återvinna den genom lättillgängliga 
återvinningscentraler eller genom att belägga dem med pant för att konsumenten ska vilja 
återlämna förpackningarna och därmed bidra till att den återanvänds till nya förpackningar.  
 
Naturvårdsverket 
 
Naturvårdsverket är en organisation som ska se till att miljöbalkens lagar och regler följs. 
Verket är till för att se till att miljöpolitiken i landet genomförs på ett effektivt och fungerande 
sätt samt se till att politiken utvecklas. Den arbetar även utifrån de miljöarbeten som sker både 
inom EU och också de som sker internationellt. Naturvårdsverkets uppgifter är att se till att 
miljöbalkens regler och lagar följs, stödja forskning om miljön, ta hand om avfallsfrågor, jakt 
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och vilt samt skydda natur och vatten. Den arbetar både regionalt via kommuner samt centralt 
genom vägledning inom riksdagen och regeringen (Naturvårdsverkets hemsida). 
 
Källsortering i samhället 
 
Den 20 december 1994 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett direktiv 
som innebar att alla länder inom EU ska verka för återvinning av förpackningar för att 
förhindra sopbergens tillväxt i EU- länderna.  
Allra helst ska producenterna skära ner på antalet förpackningar samt på dess volym. Farliga 
ämnen såsom tungmetaller ska tas bort eller hållas på en minimumnivå från förpackningar för 
att minska på miljöförstöringen vid återvinning och förbränning (Europaparlamentet och 
rådets hemsida). 
 
Utbildningsfilosofi 
 
Lindström och Pennlert (2009) definierar lärande som ”Lärande innebär en förändring av det 
sätt på vilket en individ uppfattar eller förstår ett fenomen.” (s. 14) 
Sandell, Öhman och Östman (2005) menar att det finns olika typer av utbildningsfilosofiska 
riktningar som lärare kan använda sig av när lärare planerar och genomför sin undervisning. 
Vissa av dessa är mer lämpliga till de olika ämnen som förekommer i skolans värld. Till 
miljödidaktiken i skolan är det vanligast att använda sig av essentialismen, progressivismen 
eller rekonstuktivismen. Följande är författarnas förklaring på de tre ismerna: 
 

• Essentialismen innebär att läraren använder sig av en mer vetenskaplig roll där 
vetenskapliga begrepp och modeller står i fokus. Det är läraren som ska förmedla sina 
”expertkunskaper” till eleverna.  

 
• Progressivismen vänder på det hela och ställer eleven i centrum. Det är eleven som 

ska ta stor plats i klassrummet, denne ska vara drivande och vilja ta reda på saker, och 
det är dess frågor som styr utseendet på lektioninnehållet.  

 
• Rekonstruktivismen handlar om att föra diskussioner. Lärare vill att eleverna ska lära 

sig saker genom att vara frågvis samt föra diskussioner med lärare och klasskamrater 
för att på så vis få mer kunskap. Det demokratiska samhället är vad skolan ska handla 
om och eleverna ska bli en del av det demokratiska samhället.  

 
Dessa tre utbildningsfilosofiska riktningar har sedan omarbetats till tre olika 
miljöundervisningstraditioner, nämligen Faktabaserad miljöundervisning, Normerande 
miljöundervisning samt Undervisning om hållbar utveckling (Sandell, Öhman och Östman, 
2005, s. 133).  
Utifrån den utbildningsfilosofi lärare använder sig av så har läraren en uppgift att få elever att 
växa både vad gäller kunskap och att fostra eleven till en medborgare i samhället. 
Tillsammans med vårdnadstagare har skolan ett ansvar för eleverna, vilket Lindström och 
Pennlert (2009) belyser genom följande citat: 
 

Examensordningen kräver, liksom skolans styrdokument, att läraren ska kunna förmedla och 
förankra samhällets och demokratins värdegrund. Det innebär att läraren, tillsammans med 
föräldrar har ett fostransuppdrag, att befrämja elevers utveckling av rättskänsla, generositet, 
tolerans och ansvarstagande. (s. 11) 
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Detta citat visar på den stora inverkan som läraren har i skolan, det är inte enbart ett 
förmedlande av kunskap som sker utan även en fostran av eleverna till att bli en 
ansvarstagande medborgare. 
 
  
Läroplan 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 
1998) lyfter fram för normer och värden att ett av strävansmålen är att eleven ”kan leva sig in 
i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa 
för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv”. Dessutom ska eleven nå mål som visar att den förstått människans inverkan på 
miljön och vice versa.  
Som uppnåendemål för grundskolan ska eleven förstå och känna till hur de ska kunna bidra 
till en bättre miljö samt vad som händer om de inte lever efter ett miljötänkande där hänsyn 
till miljön tas. Detta är mål om kunskaper som skolan har skyldighet att ge eleverna (Lpo 94). 
 
Kursplan 
 
I kursplanen (Skolverkets hemsida) för Hem- och Konsumentkunskap nämns det redan i den 
första meningen, i det första stycket som handlar om ämnets syfte och roll i utbildningen, den 
viktiga roll som ämnet har för miljön. ”Utbildningen för hem- och konsumentkunskap ger 
kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för 
människa, samhälle och natur.” (Skolverkets hemsida). 
Hem- och Konsumentkunskap bygger på livet runt det egna hemmet, ämnet är till för att 
eleverna ska få en ökad kunskap om de områden som omger hemmet, samhället och miljön. 
Miljöaspekten är en del, och den genomsyrar hela ämnet. 
Vidare i kursplanen står strävansmålen där det går att läsa att Hem- och Konsumentkunskapen 
ska se till att eleven ”utvecklar en förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i 
hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt.” (Skolverkets 
hemsida). 
Det finns även uppnåendemål i Hem- och Konsumentkunskapen som eleverna ska uppnå till, i 
slutet av det femte skolåret ska eleverna ”kunna använda olika varor, metoder och redskap i 
hushållet och därvid ta hänsyn till hälsa, hushållsekonomi och miljö”, medan när de kommer 
till slutet av det nionde skolåret ska eleverna ” ha kunskaper om resurshushållning för att 
kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning, rengöring 
och tvätt i hushållet samt kunna hantera dem på ett för situationen funktionellt och säkert 
sätt”(Skolverkets hemsida). 
 
Hem- och Konsumentkunskap 
 
Lundgren (1983) menar att en sak som styr i vilken grad som läraren väljer att ta upp olika 
ämnen i skolan är de ramfaktorer som omger denne. Tid, gruppstorlekar, utrustning i och 
utanför lektionssalen och andra saker är sådant som påverkar undervisningens utformning. 
Det påverkar hur mycket tid som läggs på de olika moment som läraren tar upp i sin 
undervisning. Finns det dåligt med material till att sköta en fungerande källsortering är det 
svårt att hålla i en fungerande sådan i lektionssalen. Detsamma gäller tiden, den måste även 
fördelas rättvist över alla moment som förekommer i ämne. 
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HK: n är ett ämne som handlar om livet i samhället, det egna hemmet och därmed även 
miljön, vilket gör enligt Hjälmeskog (2006) ämnet till ett av de viktigare för Hållbar 
utveckling.  

 
Regeringens utredare av strategier för en hållbar konsumtion, Stefan Edman, har upptäckt detta 
och förespråkar att även om alla skolans ämnen har ett ansvar, så bör hem- och 
konsumentkunskapen ges huvudansvaret för undervisning för hållbar utveckling generellt och 
särskilt hållbar utveckling. (Hjälmeskog, 2006, s.204) 

 
Hållbar utveckling handlar om hur vi ska leva för att kommande generationer ska kunna leva 
ett drägligt liv, och källsortering samt återvinning som är en del av resurshushållning är ett 
steg mot en hållbarare värld. Det är dessutom den del av Hållbar utveckling som lärare 
dagligen kommer i kontakt med i det privata när det gäller hushållens skötsel. (Hjälmeskog, 
2006) 
I Dareheds (2008) C-uppsats tar hon upp att Hem- och Konsumentkunskapen är en stor del av 
arbetsområdet Hållbar utveckling. Att arbeta med miljön enligt Darehed är att arbeta med de 
sysslor som ingår i hemmets skötsel. Dessa sysslor är vad som tas upp på Hem- och 
Konsumentkunskapens lektioner och därmed har ämnet ett stort inflytande på miljöarbetet. 
 
Normer 
 
Normer skapas överallt, hade vi inga normer skulle vi inte veta hur vi skulle bete oss. Om 
ordet norm slås upp i Nationalencyklopedin (1994) står det detta: 
  

det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Ett normsystem 
anger det normala mönster som individers handling bör överensstämma med. Normer kan delas in 
i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, tekniska, etc. De är i allmänhet intimt förbundna med 
sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den 
samhällsgrupp som bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en del av samhällets normsystem, 
andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk. 

 
Enligt Orlenius (2005) kännetecknas normer av att de ”utgör ett samlingsbegrepp för utsagor 
om handlingar som önskvärda (= rätt, plikt) eller icke-önskvärda (= orätt, förbjudet).” (s. 15) 
Vidare menar Orlenius att alla människor har normer, även om de varierar i uttryck. Det finns 
normer vi vill ta till oss och följa samt normer vi tar avstånd till. Detta beroende på vilken 
grupp vi vill tillhöra (2005). 
 
Wickenberg (2004) menar att skolan har ett stort inflytande över inlärningen av korrekta 
normer för miljöarbetet där miljö, hälsa och Hållbar utveckling är några av de områden som 
ingår. I skolan kan normerna föras vidare från lärare till elever, därför bör lärarna få den 
utbildning om Hållbar utveckling som krävs för att eleverna ska få tillgodogöra sig så mycket 
av området som möjligt.  
I SOU 2004:104 nämns normskapande som något som sker i grupper där ett kollektivt lärande 
sker. 
”Motivationen att lära sig med sikte på hållbar utveckling gynnas när de lärande erfar en 
social gemenskap” (SOU 2004:104, s.66). Enligt SOU 2004:104 sker det bästa inlärandet av 
området Hållbar utveckling när motivationen är på topp. Motivationen höjs av att eleverna 
förstår meningen med arbetet samt att de genom denna förståelse kan diskutera med andra om 
området. Kommunikationen mellan olika individer gör att de kommer fram till vilka normer 
som gäller i gruppen samt att det skapar en bättre förståelse för de normer som finns ute i 
samhället.  
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Vi skapar normer om allt i vårt samhälle. Det finns ingen lag som säger hur vi till exempel 
klär oss, men rådande normer säger hur vi ska se ut för att lättare accepteras av det samhälle 
vi lever i. Samma sak gäller vid källsortering. Det finns rådande normer om hur och var vi ska 
slänga våra sopor, och lever vi inte efter dessa normer så anses vi vara annorlunda än de andra 
i samhället och därmed inte höra till det ”normala”(Nordberg och Rindå, 2008). 
 
Praktisk filosofi 
 
Stensmo (2007) skriver om den praktiska filosofin inom pedagogiken som arbetar med värde- 
och normfrågor. Det är den normativa etiken som har regler för vad som är etiskt riktiga 
handlingar. Med andra ord; vad vi alla bör göra. 
Stensmo nämner två olika sätt som kan användas vid en etiskt värdering av en handling. Det 
är följande: 
 

• Att värdera dess avsikt, vad den handlande avsåg att uppnå med sin handling; det är handlingens 
inre mål som är vägledande vid handlingsvärdering. 

• Att värdera en handling utifrån dess konsekvenser, vilken effekt handlingen har för den 
handlande och dennes omgivning; det är handlingens yttre mål som är vägledande vid  
handlingsvärdering. (Stensmo, 2007, s. 42) 

 
Stensmo betonar därmed att konsekvensetik handlar om att bedöma om en handling är rätt 
eller fel, detta genom att titta på konsekvensen av denna handling. Det är resultatet av 
handlingen som avgör vad som är rätt eller fel sätt att handla på. 
Med avsiktsetik är det däremot tanken bakom som är avgörande för om handlingen är etiskt 
rätt eller fel. Om tanken är god är handlingen etiskt rätt. 
 
Lärandeteorier 
 
Enligt Stensmo (2002) finns det ett antal olika inriktningar på lärandeteorier, de svarar på 
frågorna; Vad, Hur och Varför? ”Didaktik betyder undervisningslära och fokuserar på vad 
man skall undervisa om, hur man skall undervisa och varför man skall undervisa om detta på 
just detta sätt.” (Stensmo, 2002, s. 19). Hela tiden sker det lärandesituationer, vi lär oss saker 
genom att umgås med andra människor och från dem fångar vi hela tiden upp nya kunskaper, 
eller för vidare våra egna kunskaper. Det finns två olika typer av inriktningar på den 
didaktiska forskningen. Dels är det den deskriptiva forskningen som beskriver studier, dels är 
det den analytiska forskningen som förklarar studier. Den deskriptiva forskningen står under 
den analytiska i rang och det är i den forskaren söker efter beskrivande svar på de fem 
deskriptiva frågorna: Var, När, Hur, Vad och Vem/Vilka? Den analytiska spinner vidare på 
dessa frågor med en ny fråga, nämligen Varför? Genom att använda sig av dessa frågor får 
forskaren fram pedagogiska situationer att använda sig av. 
 
Kunskap- i- handling  
 
Inom Hem- och Konsumentkunskapen sker kunskapsinhämtningen både genom praktisk och 
teoretisk undervisning. Ofta sker denna undervisning med inslag av bägge delarna. Bengt 
Molander (2004) myntade uttrycket kunskap- i- handling för att beskriva hur teoretisk och 
praktisk kunskap kan vara förenade och därmed inte gjorda för att delas upp i två olika 
moment. Molander betonar att teori och praktik är två kunskapsinhämtande metoder som bör 
ses tillsammans istället för som två motsatser. 
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Vi borde släppa kopplingen mellan ”teori” och ”kunskap” och i stället tala om ”att alltmer kunskap 
blir beroende på språkligt formulerade meddelanden”. Och tillägga att ”teorin” blir kunskap först 
när dessa språkliga meddelanden omsätts i levande praktik – människans praktik. (Molander, 
1995, s. 29) 
 

Genom att kombinera praktisk och teoretisk metoder blir kunskapsinhämtningen större för 
eleverna och förmågan att ta till sig mer kunskap ökar (Molander, 2004). 
Almers (2009) skriver om handlingskompetens som en variant av kunskap- i- handling. 
Handlingskompetens är något en aspekt som syns inom bland annat arbetsområdet Hållbar 
utveckling i Hem- och Konsumentkunskapen. Det är en kunskap som alltid är i förändring likt 
den Hållbara utvecklingen. Den som arbetar med Hållbar utveckling behöver hålla ett kritiskt 
tänkande jämte den information som framkommer om området. Almers betonar att det du 
teoretiskt lär dig är inte alltid praktiskt genomförbart, utan du måste föra en dialog med din 
omgivning om vad du bör ta till sig. Almers talar även om de fyra faktorerna som styr 
människans handlingskompetens. Den första faktorn är den personliga där den egna viljan och 
modet att lära sig nya kompetenser spelar in. Den andra faktorn är den sociala där 
arbetsförmågan att enskilt och i grupp kunna samarbeta med andra på ett demokratiskt och 
ansvarfullt sätt betonas. Den tredje faktorn är den kognitiva där kunskapen om problem, hur 
man löser dem och alternativa lösningar spelar roll. Den sista och fjärde faktorn är att enligt 
de normer som finns kunna se problem, lösningar och hur du ska handskas med.  
I SOU 2005:51 tas ett exempel på arbetsmetoden kunskap-i- handling i Hem- och 
Konsumentkunskapen upp: 
 

Det som gör Hem- och Konsumentkunskapen unik är kombinationen av övning i omsorg och 
tekniskt rationellt tänkande, effektivitet, sparsamhet etc. Det finns en strävan i ämnet att 
kombinera det bästa från två världar: Att på olika sätt hushålla med resurser samtidigt som de 
mänskliga värdena, inrymda i begreppet omsorg, ges hög prioritet. (SOU 2005:51, s. 40) 

 
Genom att kunna kombinera praktisk och teoretisk kunskap når eleverna nya höjder för deras 
kunskaper, något som är unikt för Hem- och Konsumentkunskap (Hjälmeskog, 2006). 
 
 
Sociokulturell teori 
 
Det finns olika teorier om hur vi lär oss nya saker. De vanligast förekommande i dagens 
samhälle är den sociokulturella teorin samt den individuella konstruktivismen. 
Den sociala forskningsinriktningen, sociokulturella teorin, handlar enligt Säljö (2005) om hur 
vi enskilt och i grupp får och använder oss av kunskap. Kunskap som vi tillägnar oss genom 
antingen fysiska metoder eller genom kognitivt lärande, där lärarens erfarenheter är det som 
lärs ut. Fokus ligger på människans lärande och hur de tillägnar sig kunskap både individuellt 
samt i grupp. Det är skillnaderna däremellan forskarna intresserar sig av och som de använder 
sig av för att försöka skapa den ultimata lärandesituationen, detta för att alla ska få ut mesta 
möjliga av undervisningen. Säljö menar att den sociokulturella teorin handlar om människan 
och om miljön som omger denne, allt som berör människan påverkar dens inhämtning av 
kunskap och hur dens handlingar kommer att se ut. Människan kan förstå saker utifrån den 
situation den befinner sig i och utifrån detta tolka hur omgivningen vill/förutsätter att han/hon 
ska bete sig.  
Enligt Säljö formas människan genom kommunikativa processer, dessa processer 
kännetecknas av att genom att höra på och se hur andra beter sig så skapar människan sig en 
egen bild av vad som är viktigt kunnande. Denna process är därmed viktig att upprätthålla, ser 
eleverna att läraren pratar om en sak på ett visst sätt, men beter sig tvärt emot det läraren säger 
kan eleven bli förvirrad och ha svårt att förstå vad som är normen för källsortering. Ta till 
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exempel att du håller i en lektion om hur källsorteringen i köket går till, men när du sedan 
demonstrerar hur du gör en omelett så slänger du äggskal, plastförpackningar och så vidare 
direkt ner i sopkorgen istället för att sortera var förpackning för sig. Då får eleven svårare att 
ta till sig vad som ska vars när det gäller källsortering. Det gäller att kombinera elevernas 
teoretiska undervisning med den praktiska. 
Dessutom menar Säljö att människans lärande sker genom samspel mellan olika människor, 
både de som finns i hennes närhet samt med kontakt med andra människor i olika sociala och 
kulturella situationer (Säljö, 2005). 
Säljö bygger sina tankar om sociokulturell teori på Lev Vygotskijs teori om människans 
sociokulturella beteende. Vygotskij (Bråten, 2009) ansåg att omgivningen påverkade 
människans lärande och att det är förhållandet till andra människor som avgör i stor del vilken 
kunskap vi tillägnar oss. Denna kunskap handlar om kulturella förståelser. Dessa förståelser i 
samband med den kognitiva förståelsen är något som Vygotskij kom att kalla internalisation, 
att ta till sig tankar och värderingar från andra människor, som till exempel samhällsnormer. 
 
 
Tidigare forskning 
 
Elevers framsteg inom miljöarbete i skolan 
 
I Gun Åbackas akademiska avhandling (2008) tas det upp aspekter från den finska skolans 
ämne huslig ekonomi, (den finska motsvarigheten till det svenska ämnet Hem- och 
Konsumentkunskap) där hon bland annat kommit fram till att människans livsstil påverkar vår 
miljö samt att alla behöver betrakta dessa miljöproblem ur ett samhällsperspektiv. Det är den 
styrande människans normer som avgör vilken attityd människan har gentemot miljöarbetet. 
Den styrande människan kan vara allt från förälder, lärare eller politiker till den person ute i 
mediavärlden som vi ser upp till och som därmed har ett stort inflytande i ens liv. 
Åbacka gjorde en undersökning bland elever i årskurs 7 för att se hur elevers tankar om bland 
annat miljö förändras under en serie av undervisningstillfällen. Det hon kunde se var att 
undervisningen om miljön lett till väsentliga positiva förändringar av elevernas tankar och 
kunskaper kring miljöarbete. Eleverna fick större förståelse för miljöarbete samt sin egen 
påverkan på naturen och hur man kan själv göra något både negativa och positiva saker för sin 
miljö. 
 
 
Normskapande i skolan 
 
Gunnar Jonsson har i sin doktorsavhandling (2007) bland annat kommit fram till att det finns 
ett normskapande förhållningssätt när det gäller Hållbar utveckling. I Jonssons undersökning 
bland lärarstudenter kom det fram att ”oavsett vilket fokus som är aktuellt uttrycks ofta även 
en norm för vad som är rätt eller fel, sant eller falskt, rättvist eller orättvist etcetera” (s. 80). 
Ett av motiven till studien av just lärarstudenters kunskap om Hållbar utveckling var att den 
kunskap som lärarstudenten besitter om området mest troligt skulle vara den kunskap som 
lärarstudenten sedan tar med sig till skolans värld. Väl ute i skolans värld är det denna 
kunskap som förs vidare till lärarens elever, och det är vid detta tillfälle som normer förs 
vidare från läraren till eleven. 
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Bilen, biffen och bostaden 
 
I SOU 2005:51, har Stefan Edman sammanställt ett slutbetänkande angående hur man kan 
underlätta en ekologiskt, socialt och ekonomiskt mera hållbar konsumtionsutveckling. I 
utredningens förslag på förbättringar som kan göra i samhället nämns Hem- och 
Konsumentkunskapens roll i skolan. Förslag ges på hur skolan kan förbättra undervisningen 
om hållbar konsumtion samt att även om ett samarbete mellan olika ämnen kan vara positivt 
så kan det ändå vara bra om det finns ett ämne som har ett övergripande ansvar för hållbar 
konsumtion. Det skolämnet skulle vara Hem- och Konsumentkunskap som genom sin mix av 
praktisk och teoretisk kunskap skulle ge konsumtionskunskapen ett tillfälle till utökad 
förståelse bland eleverna genom att de därmed skulle kunna koppla undervisningen till 
vardagens händelser direkt genom ämnets praktiska moment. I utredningen blev en slutsats 
bland annat att: 
 

Det som gör hem- och konsumentkunskapen unik är kombinationen av övning i omsorg och 
tekniskt rationellt tänkande, effektivitet, sparsamhet etc. Det finns en strävan i ämnet att 
kombinera det bästa från två världar: Att på olika sätt hushålla med resurser samtidigt som de 
mänskliga värdena, inrymda i begreppet omsorg, ges hög prioritet. (SOU 2005:51, s. 40) 

 
Denna kombination gör att Hem- och Konsumentkunskapen får en stor betydelse för 
elevernas utveckling (SOU 2005:51). 
I utredningen ges även som förslag att lärare inom hushållsvetenskap (samt övriga lärare) ska 
ha mer kunskap om Hållbar utveckling och att den ska ingå i lärarutbildningen, bland annat 
för att stärka undervisningen om hållbar konsumtion och för att en engagerad lärare hjälper 
till att sprida kunskapen vidare till sina elever. 
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METOD 
 
Val av metod 
 
Denna studie grundar sig på en fenomenologisk ansats och har en empirisk undersökning av 
lärare och elever inom ämnet Hem- och Konsumentkunskap som är kvalitativt utformad. Att 
en undersökning är empirisk innebär att den är uppbyggd på erfarenheter som bevisats genom 
egna observationer eller andra typer av undersökningar. Jag använder mig av en kvalitativ 
studie eftersom den enligt Svenning (2003) utgörs av en studie där forskaren vill exemplifiera 
det denne undersöker. Den kvantitativa studien däremot är ute efter att samla in statiska data 
där enkäter och diagram har stor betydelse för hur studiens resultat blir.  En kvalitativ intervju 
utmärks enligt Trost (2004) av att den består från intervjuarens sida av enkla och raka frågor 
som kräver utförliga och beskrivande svar från den person som intervjuas. Den kvalitativa 
intervjun är ute efter att beskriva hur olika människor ser på olika fenomen, hur de reagerar på 
händelser och hur denna reaktion visar sig. 
Den kvalitativa undersökningen belyser även det sociala samspelet vilket är en av de saker jag 
valt att observera för att få fram hur normer skapas i klassrummet.  
Intervjun och observationerna är de metoder som kommer att användas i min strävan efter att 
få svar på syftet med denna studie; hur normer för källsortering sätts i Hem- och Konsument-
kunskapen.  
 
Fenomenologisk forskningsansats 
 
Enligt Nationalencyklopedin är fenomenologi en lära som funnit inom vetenskapen och 
filosofin sedan 1762 då Johann Heinrich Lambert införde läran om det skenbara i motsats till 
det sanna och verkliga. Den moderna fenomenologin är grundad av Edmund Husserl där 
fenomenologin handlar om att ”gå till sakerna själva” (Husserl, 1998, s. 6) istället för att visa 
på en motsats till det absoluta sanna. Denna moderna fenomenologi kallas även för 
livsvärldsfenomenologi. Hans idé var att på ett vetenskapligt sätt möta världen som 
människan lever sin vardag i, det vill säga att möta människan i dennes livsvärld. Husserls 
fenomenologiska metod utgick från två begrepp- intentionalitet och livsvärlden. Med 
medvetandets intentionalitet ville Husserl fånga det han kallade för den naturliga 
erfarenheten. Husserl menade att medvetandet alltid är riktat mot något. Med livsvärlden ville 
Husserl mena på att det fanns en absolut och säker grund att stå på för utforskandet av 
vetenskapen. Denna livsvärld är människan så van vid att hon tar den för given.  
En fenomenologisk studie riktar sig mot människors erfarande och handlande, och forskaren 
söker förstå den mening och innebörd sakerna har för den andre (Bengtsson, 2001).  
Fenomenologin strävar efter att beskriva den upplevda livsvärlden. Livsvärlden är enligt 
Merleau-Ponty (1962) världen som den påträffas i vardagen. Den upplevs direkt och 
omedelbart. För att kunna uppfatta denna livsvärld behöver vi sätta våra egna kunskaper på 
sidan om det vi vill beskriva och använda oss av. Merleau-Ponty menar också att vi alltid är 
en del av den värld vi studerar, med allt vad det innebär av egna erfarenheter och förståelse. 
Den fenomenologiska forskningsansatsen innebär att det som undersöks ska göras full 
rättvisa, detta sker genom att forskaren undersöker själva fenomenet.  Det är föremålen i sig 
som är det väsentliga, inte beskrivningarna av dem. De erfarenheter människan bär på ska 
sättas inom parentes vid analyser av upplevelser, en så kallad fenomenologisk reduktion. 
(Bengtsson, 2005). För att förstå de företeelser som deltagarna i studien upplever behöver 
forskaren sätta sina egna kunskaper och upplevelser åt sidan. Detta för att ha ett öppet 
förhållningssätt till deltagarnas upplevelser, kan forskaren inte sätta sina egna förförståelser åt 
sidan vid studien så kan denne inte erfara livsvärlden hos de som ingår i studien. 
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Informationsinhämtande metod 
 
Vid inhämtandet av information användes en metodtriangulering (Stensmo, 2002) bestående 
av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer. Metodtrianguleringen 
innebär att forskaren använder sig av olika metoder för att ringa in det denne vill undersöka. 
Den semistrukturerade intervjun innebär att frågorna är öppna och kan kompletteras med 
följdfrågor beroende på de intervjuades svar och bemötande. Forskaren använder sig av en 
intervjuguide för att ha något att utgå från när det gäller vilka frågor denne vill få besvarade. 
Frågorna forskaren har med sig till intervjun är till som stöd för att denne ska få svar på de 
frågor denne vill få belysta. Intervjuernas utseende varierar beroende på hur situationen ser ut 
(Bilaga 2 – intervjufrågor). Forskaren behöver inte följa någon strikt ordning för intervjun 
utan kan ta frågorna lite efter vad informanten pratar om (Denscombe, 2009). 
 
Den ostrukturerade observationen är ett sätt att belysa olika beteenden och skeenden i den 
naturliga miljön allt eftersom de dyker upp. Observationer är enligt Patel och Davidsson 
(2003) en undersökningsmetod som lämpar sig för undersökningar av beteenden. Dessa 
beteenden innefattas av fysiska handlingar, verbala yttranden, relationer mellan individer, 
känslouttryck och liknande. Observationer är en metod forskare oftast använder tillsammans 
med andra vetenskapliga undersökningsmetoder, i denna studie sker detta tillsammans med 
intervjustudier. Det positiva med en observation är att som observatör direkt få se händelser i 
sin naturliga miljö, det negativa är att den är tidskrävande eftersom observatören måste sitta 
med under en längre tid för att få ett godtagbart underlag för studien. 
Enligt Patel och Davidsson finns det oavsett vilken typ av observation några punkter forskare 
måste fundera över innan de genomför sin observation:  
 

• Vad ska vi observera? 
• Hur ska vi registrera observationerna? 
• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

(Patel & Davidsson, 2003, s. 76) 
 
Ostrukturerade observationer valdes eftersom meningen med observationerna är att se vilka 
olika beteenden som förekommer när det gäller källsortering i klassrummet (Svenning, 2003). 
Meningen med att använda sig av både intervjuer och observationer är att kunna jämföra 
dessa två studier gentemot varandra för att se vad som lärarna menar sker i klassrummet mot 
vad som egentligen sker.  
 
Urval 
 
Eftersom denna studie är av kvalitativ art blev urvalet av ett selektivt slag. Detta innebär att 
urvalet skett efter teoretiska grunder istället för slumpmässiga (Svenning, 2003).  I en 
kvalitativ studie ska urvalet av intervjupersoner ske så att variationen av olika individer finns 
representerade. Däremot ska detta urval inte ske genom att någon av intervjupersonerna 
utmärker sig för mycket eller upplevs som för extrem (Trost, 2004). 
För att materialet som dessa intervjuer ger inte ska bli för stort och svårhanterat råder Trost 
(2004) att forskaren ska begränsa antalet intervjuer till ungefär 4- 5 stycken. Detta för att inte 
riskera att den kvalitativa studien blir till något som forskaren inte orkar genomföra eftersom 
det samlas in mycket information som ska bearbetas.  
Kriterierna för att lärarna skulle få delta i studien var att de skulle vara utbildade lärare inom 
Hem- och Konsumentkunskap samt att det de var av en varierande ålder, eventuellt olika kön 
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och hade en varierande yrkeserfarenhet vad gäller deras tid som Hem- och Konsument- 
kunskapslärare.  
 
Urvalsgrupp 
 
De som slutligen blev mina informanter var fyra kvinnor där alla undervisade i årskurs 5- 9, 
där två av dem undervisade årskurs 5, 8 och 9 medan en av dem undervisade i alla årskurserna 
förutom årskurs 7 samt den sista endast hade elever från årskurs 5 och 8. Min förhoppning var 
att få en blandad könsfördelning men olika omständigheter gjorde att detta inte gick att 
genomföra, främst för att antalet män som arbetar som Hem- och Konsumentkunskapslärare 
är i minoritet. Detta innebar att det var svårt att hitta manliga kandidater samt att de jag fick 
kontakt med inte ville ställa upp eller inte hade möjlighet att ställa upp. Den grupp av lärare 
jag slutligen fick tag på har en ålder som sträcker sig från ungefär 35 år upp till 60 år, och där 
yrkeserfarenheten sträcker sig från ungefär 2 år till 35 år. 
Observationerna genomfördes vid respektive lärares lektioner. Observationerna skedde vid 
olika årskurser, första observationen skedde vid årskurs 5 för alla lärarna samt varierande 
mellan årskurs 8 och 9 vid andra observationen. 
 
Bortfall 
 
Samtliga av informanterna som valdes ut till intervjustudien ställde upp på intervjustudien. 
Alla frågor blev besvarade och informanterna avsatte den tid som intervjuerna krävde. Den 
inspelning som gjordes under intervjuerna fungerade bra, materialet hade en god hörbarhet, 
därför finns inget bortfall att rapportera. 
  
Tillvägagångssätt 
 
Två av intervjuerna genomfördes under vecka 6 och de två andra under vecka 7 år 2010. Vid 
den första kontakten med informanterna informerades de om syftet med intervjun, studien 
samt hur lång tid intervjun beräknades att ta. Efter detta skickades en e- post med information 
om studien (se Bilaga 1- informationsbrev) och själva intervjuns upplägg, samt en försäkran 
om intervjuns konfidentialitet gentemot informanten.  Vid ett andra samtal bestämdes tid och 
plats för intervjun, som informanterna fick bestämma för att enligt Trost (2004) öka 
tryggheten hos informanten.  
Plats för intervjun blev i tre fall hemklassrummet, medan ett var förlagt i lärarens egna 
arbetsrum. Vid intervjun användes en mp3-spelare för inspelning av samtalet samt att 
anteckningar gjordes för att möjligheten till återkoppling eller rätt följdfrågor skulle ställas. 
Tiden för dessa samtal varierade mellan 49 och 78 minuter. 
 
Några dagar efter att intervjuerna analyserats genomfördes en observationsstudie där två 
lektioner hos vardera lärare observerades för att kunna koppla det informanten berättat till hur 
dennes lektioner kunde se ut. En observationsstudie är enligt Patel och Davidsson (2003) ett 
sätt att betrakta en naturlig händelser i samma stund som den sker. Det är ett ypperligt tillfälle 
till djupare förståelse för personers ställningstaganden genom att kunna observera hur dessa 
beter sig i sin naturliga miljö. 
Till observationsstudierna medfördes ett block för att nedteckna nyckelord för de företeelser 
som förekom inne i klassrummet. De händelser som nedtecknades var främst de som rörde 
källsortering, men även andra saker som påverkade lektionen. Innan observationen startar 
tillfrågas läraren återigen om tillstånd till att observera läraren och dennes elever under en 
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lektion. Även inne i lektionssalen tillfrågas eleverna om deras medgivande till observationen. 
Vid alla observationer var det ingen som nekade till att delta vid studien. 
 
Bearbetning och tolkning 
 
Materialet från intervjun, både det på mp3-spelaren samt det nedtecknade materialet har 
transkriberats i sin helhet. De delar av intervjun som varit av största vikt för studien finns 
nedtecknade som citat i resultatdelen. För att dessa citat ska vara lättare att läsa och förstå har 
en del av dessa citat skrivits om för att passa skriven text (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa 
citat har däremot kvar sin innebörd och skrivits på ett sätt så de överensstämmer med vad 
informanten menat vid uttalandet. För att inte äventyra informanternas anonymitet har jag 
använt mig av synonymerna lärare 1, 2, 3 och 4, både när det gäller transkriptionen av 
intervjuerna samt vid återgivandet av citat i resultatet. Vad gäller observationsstudien har jag 
behållit synonymerna för informanterna samt kallar eleverna för elev till lärare 1, 2, 3 och 4.  
 
Analys 
 
Enligt Svenning (2003) handlar en kvalitativ analys om att ”man utifrån ett litet material 
försöker tränga djupt in i en problematik” (s. 159). Det negativa med den kvalitativa analysen 
är att den inte går att göra exakta antaganden från. Däremot är analysen en utomordentlig bas 
att utgå från när det gäller vidare forskning. Den öppnar nya dörrar och ökar vår nyfikenhet 
för att utforska nya saker eller att gräva djupare i det vi redan undersökt (Svenning, 2003).  
 
Som metod för analys av intervjuerna valdes meningskoncentrering för att utifrån långa 
uttalanden bryta ner resultatet till kortare meningar där det väsentliga för studien kommer 
fram (Kvale & Brinkmann, 2009). En analys består av fem moment där det första innebär att 
materialet läses igenom grundligt för att intervjuaren ska få fram en känsla för helheten av 
intervjun. Det andra momentet i analysen är att läsa intervjun på nytt och denna gång 
fastställa och markera den intervjuades meningsenheter, det vill säga de meningar som 
avslöjar informantens ställningstaganden. Detta moment kallas av Svenning för öppen 
kodning (2003). Sedan utformar forskaren teman för analysen där dessa ställningstaganden 
kan sorteras in för att förenkla analysen för forskaren. Det fjärde momentet är att ställa frågor 
till de olika teman forskaren fått fram för att kunna se vilka delar denne är behjälpt av vid 
besvarandet av studiens syfte. Det som inte svarar på studiens syfte sorteras bort. Detta fjärde 
steg har en motsvarighet hos Svenning (2003), där han kallar steget för axiell kodning. 
Slutligen är det femte steget att sammanfatta och skriva ihop de olika teman som kommit 
fram till en sammanhängande text där beskrivningar av studiens syfte utgör rapportens 
resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Svennings (2003) sista steg i kodningen av analysen 
kallar han för den selektiva kodningen. Vid detta steg använder forskaren sig av citat och fall 
som förekommit vid tidigare steg av kodningen för att kunna ge exempel på de teman som 
redovisats i rapportens resultat. 
 
Etiska regler 
 
Det finns vissa etiska regler forskaren måste hålla sig till vid en intervju, Trost (2004) har 
tagit upp vilka dessa är. Det första forskaren ska tänka på vid en intervju menar Trost är att 
vid den första kontakten med informanterna är det viktigt att informera dem om att om de 
ställer upp kommer det att råda en tystnadsplikt från intervjuarens sida vad gäller 
intervjupersonens identitet och kännetecken. När någon läser studien ska denne inte kunna dra 
slutsatser om vilken person som blivit intervjuad. Eller vilken arbetsplats personen arbetar på. 
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Som intervjuare ska forskaren kunna garantera att de som intervjuats inte kan kännas igen, vid 
användande av namn ska dessa vara figurerade för att inga paralleller ska kunna dras till de 
verkliga personerna. Andra saker som forskaren bör informera den intervjuade om är att den 
inte behöver svara på alla frågor samt att man får avbryta intervjun närhelst denne tycker. 
Ingen kan tvingas vara med på en intervju utan den forskaren vill intervjua måste ge sitt 
samtycke till själva intervjun. 
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RESULTAT 
 
Resultatet av studien är uppdelat i fyra delar som vardera belyser varje enskild intervju med 
lärare samt den observationsstudie som är kopplat till just den läraren. Varje del är sedan 
indelad i tre underrubriker som besvarar studiens tre forskningsfrågor. Vilka värderingar vill 
läraren förmedla till eleverna, hur visar sig dessa värderingar hos eleverna och vilka 
möjligheter har läraren att visa på värderingar om källsortering vid lektionerna? Dessa tre 
forskningsfrågor belyser studiens syfte ”Hur sätts normerna inom källsortering på Hem- och 
Konsumentkunskapen”. Utifrån varje besvarad forskningsfråga har en sammanställning gjorts 
med citat från lärare och observationer som gjorts som knyter an till studien. 
Slutligen sker det en sammanfattning av alla fyra lärarnas intervjuer och observationer för att 
förtydliga de skillnader och liknelser som finns dem emellan. 
 
Vid intervjuer med fyra olika lärare kom det fram en varierande syn på vad lärarna anser om 
källsortering och hur de själva går till väga när det gäller den egna källsorteringen, något som 
ligger till grund för lärarens utgångspunkt vid undervisningen av källsortering under 
lektionerna. Den observationsstudie som sedan gjordes där främst lärarens förehavanden var 
av störst intresse, men där även handlingar från elevernas sida antecknades, gav en större 
förståelse och inblick i lärarnas syn på källsortering. 
 
Lärare 1 
 
Lärarens normer 
 
Det sker ett ständigt utbyte av tankar kring källsortering hos Lärare 1 och dennes elever. På 
lektionen med elever i årskurs 5 dök det upp en diskussion om källsortering av konservburkar 
och hur illa de kan lukta där de ligger i skåpet i väntan på transport till återvinningen. Vid 
intervjun nämnde läraren detta: 
 

- Det gäller att hålla källsorteringen på en nivå som passar eleverna. En del hjälper till 
att sortera hemma, andra låter föräldrarna ta hand om det eftersom de inte lärt sina 
barn. Jag tar upp källsortering vid varje lektion då vi handskas med förpackningar, 
alltid är det något man kan diskutera kring. Oavsett om det handlar om diskning av 
förpackningarna eller vad de återvinns till, eller var man ska förvara dessa 
förpackningar. (Lärare 1) 
 

Vid intervjun framkom det att Lärare 1 anser att det viktigaste med källsortering inte är hur 
man källsorterar, utan att man ska. Och att man sedan har en ungefärlig koll på vilka olika 
material som kan återvinnas samt vars dessa ska transporteras. 
 

- Med min undervisning vill jag ge eleverna en bas att stå på, så att de har något att utgå 
från både när det gäller andra ämnen i skolan och sådant de kan stöta på under fritiden. 
Vi kommer att vid ett senare tillfälle nu i vår besöka återvinningscentralen för att där 
se vad de gör med de förpackningar som de får in. På så sätt får eleverna en inblick i 
var deras glasburk åker innan den återvinns. 
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Elevernas visade kunskaper 
 
Eleverna visade på tydliga tendenser till att lyssna på sin lärare när det gällde att skölja ur 
konservburkarna de använt vid matlagningen på lektionen. Läraren gick igenom att man 
sparar förpackningarna till slutet av handdiskningen för att spara på vattnet. Efter detta stod 
konservburkarna på diskbänken till slutet av lektionen då diskningen var färdig. Då tog 
eleverna hand om dessa (observation 1, Lärare 1) 
Vid utvärderingen av lektionen var det några av eleverna som drog slutsatsen att om man 
diskar konservburken i det använda diskvattnet efter middagen, så borde det väl funka på 
samma sätt med glasburkar eller tomma mjölkpaket. Vid denna lektion synliggjordes eleverna 
förmåga att koppla ett moment till liknande händelser (observation 1, Lärare 1). Vid lektionen 
med årskurs 8 skedde det diskussioner om hur skolan skulle kunna utveckla källsorteringen på 
vanliga lektioner, något som eleverna skulle ta upp vid elevrådet senare på dagen (observation 
2, Lärare 1). 
 
Lärarens visade värderingar 
 
Lärarens engagemang vad gäller källsortering syns tydligt i och med det faktum att det 
förekommer flitigt med diskussioner om hur eleverna tar hand om förpackningar och eleverna 
ges frikostigt med utrymme för att ventilera sina tankar och frågor om ämnet. Under lektionen 
höll läraren i en praktisk demonstration i hur denne går tillväga med att ta hand om 
förpackningar på ett enkelt och resurssnålt sätt (observation 1, Lärare 1). Eleverna fick sedan 
chans att omsätta det de sett och hört till en praktisk handling i och med att de fick ta reda på 
sina egna förpackningar och lägga dem i rätt återvinningslåda som läraren införskaffat och 
placerat inne i salens tvättstuga.  
 
Lärare 2 
 
Lärarens normer 
 
Lärare 2 anser att källsortering är ett relativt nytt begrepp, att det är något som infördes i 
Sverige på mitten av 1990-talet och som är under ständig utveckling. Än idag är det inte ens 
alla kommuner som har en fullt utvecklad källsortering utan den är under utbyggnad. Så 
utifrån detta tycker lärare 2 att denne försöker göra ett så gott arbete som det går att förmedla 
denna nya kunskap till eleverna.  
 

- Man märker att det är en så pass ny kunskap, men det blir enklare och enklare för 
eleverna för varje år. De som nu kommer in i skolan är födda under den tid som 
källsorteringen startat och ännu pågår. Så de har lättare att ta till sig den än hur de som 
är dubbelt så gamla upplever källsorteringen som. 

 
När det blev tal om vilka mål läraren har med undervisningen om källsortering blev svaret lite 
svävande 
 

- Alltså, jag brukar hålla i ett moment om källsortering i årskurs 5. Men de verkar så 
duktiga nu för tiden så jag har successivt gått över till att gå igenom andra moment 
som hör till mitt ämne. Så de senaste åren har jag faktiskt inte gått igenom någonting 
om källsortering. 
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Elevernas visade kunskaper 
 
Vid årskurs 5:s lektion ville eleverna jämt fråga läraren var alla förpackningar skulle sorteras, 
vid de tillfällen läraren var upptagen valde eleverna att slänga förpackningen i sopkorgen när 
de fick vänta på svar. Några elever frågade läraren var denne ville ha de ursköljda 
mjölkpaketen och eleverna blev ombedda att lägga dem i en tom bananlåda inne i det stora 
skafferiet, andra valde däremot att slänga dem direkt i sopkorgen (observation 1, Lärare 2). 
Vid lektionerna syntes det en blandad mix av kunskaper om källsortering. Vid observationen 
av årskurs 8 skedde vid ett flertal tillfällen fanns det de som slängde de tomma 
förpackningarna direkt i sopkorgen (observation 2, Lärare 2).  
 
 
Lärarens visade värderingar 
 
Läraren kommer stundvis med goda råd om vilka förpackningar som ska sparas och rengöras, 
men det är mycket som ”rinner mellan fingrarna”. Eleverna får ibland dubbla budskap om 
mjölkpaket som ska sköljas och läggas i lådan för vidare transport till återvinningsstationen 
och i nästa ögonblick får de se läraren själv lägga tillplattade paket i sopkorgen. Det råder 
med andra ord dubbla budskap i lärarens åsikter och det är svårt att se vilka ståndpunkter 
läraren egentligen har när det gäller källsortering. (observation 1, Lärare 2) 
 
Lärare 3 
 
Lärarens normer 
 
Alla lärare är inte lika engagerade i frågan om källsortering- tid, ork och engagemang från 
skolans och kommunens sida är bidragande effekter till att Lärare 3 trappat av sitt 
engagemang. 
 

- Jag har gett upp med sopsorteringen, det tog allt för mycket tid från min planering och 
jag blev less att fara på min fritid för att slänga allt som egentligen ska återvinnas. 
Speciellt då jag bor 1 mil härifrån så tar det allt för lång tid för att göra det. Jag 
sorterade i kanske 2 år, och for med det på fritiden. Men eftersom jag inte ens får ett 
tack för det eller att vaktmästarna tar hand om det… som min rektor lovade skulle 
ordnas, så har jag gett upp… Nu slänger jag allt i samma påse… (Lärare 3) 

 
Denna lärare har inte lika många diskussioner om ämnet som hon brukade ha förut, utan 
håller istället i en ”grundkurs” i ämnet källsortera i början av årskurs 5 och sen ska eleverna 
klara sig. 

- Det finns inte så mycket tid till alla områden som jag skulle vilja ta upp på 
lektionerna. Med 180 timmar fördelat från årskurs 5-9 så är det så begränsat med 
utrymme att jag får skära ner på mycket. Jag pratar om källsortering när eleverna 
börjar med Hem- och Konsumentkunskap i 5:an, men sen är det mer påminnelser om 
var alla förpackningar ska sorteras som jag ger dem. (Lärare 3) 

 
Elevernas visade kunskaper 
 
Vid Lärare 3:s lektion med årskurs 8 skedde det vid ett par tillfällen att eleverna slängde 
plastförpackningar i sopkorgen som står vid lärarens skrivbord. Dessa låg sedan väl synliga 
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för den som passerade sopkorgen och läraren var till och med och slängde en 
pappersförpackning i denna sopkorg (observation 2, Lärare 3). Vid årskurs 5:s lektion var det 
vid observationstillfället inga förpackningar som slängdes förutom mjölkpaketen som 
användes vid ett brödbak, däremot kunde man se att det som egentligen skulle ha hamnat i 
kompostkärlet var slängt i sopkorgen i 5 av 6 kök (observation 1, Lärare 3). Eleverna visar en 
nonchalant attityd gentemot sorteringen och det hörs mycket prat om att det spelar ju ändå 
ingen roll, då läraren ändå samlar ihop allt i samma påse i slutet av lektionen. 
 
Lärarens visade värderingar 
 
Att läraren gett upp källsorteringen i klassrummet är tydligt i och med hennes bristande 
engagemang vid lektionerna och eleverna verkar se det med tanke på den nonchalanta attityd 
de har gentemot det som egentligen ska sorteras.  
 
På frågan om eleverna märker av bristerna vid källsorteringen svarar läraren: 
 

- Jag försöker dölja det och endast visa på själva sorteringen. Förr lät jag eleverna själva 
bära ut soporna efter lektionens slut, men eftersom jag inte längre källsorterar så kan 
jag inte låta dem bära ut soporna. Då faller ju alla diskussionen om hur bra det är att 
man källsorterar. Så det känns jobbigt, speciellt då eleverna ibland genomskådar mig. 
Då får jag dra en vit lögn, eller sortera några veckor i lokalen och sen åka till 
återvinningen… (Lärare 3) 

 
Lärare 4  
 
Lärarens normer 
 
Lärare 4 anser att det ibland inte behövs en stor ansträngning från lärarens sida, mycket av 
den kunskap som eleverna bär på kommer från hemmet. När det är dags att gå igenom 
källsortering kan det räcka med varför alla sorterar och vars det som sorteras hamnar samt vad 
de blir till. Själva frågan om hur sorteringen går till har de redan fått besvarat hemifrån. 
 

- De kan mer än vad många tror. De flesta källsorterar hemma och har sett sina föräldrar 
sortera. Så de har mycket kunskap hemifrån. Den viktigaste delen jag kan bidra med är 
just varför vi sorterar. Nyttan för miljön och resurserna vi sparar. Det är många som 
sorterar bara för att ”man ska”. Men varför vi sorterar har de inte funderat på. Och på 
den punkten kommer jag in i bilden.  

 
En aspekt som Lärare 4 fokuserat lite mer på är att låta eleverna följa med vid ett tillfälle och 
sortera det som sorteras i Hem- och Konsumentkunskapssalen. 
  

- Eleverna tycker att det är kul att få komma med och slänga sakerna i sina containrar. 
Det negativa är att vissa hål sitter så högt upp så att de kortare eleverna inte når, men 
jag har börjat ha med en pall i bilen så att de kan stå på den om det behövs.  
 

Denna del av källsorteringen tycker Lärare 4 är bra att eleverna är med på. 
  

- Det här är första terminen jag testat det här, jag låter två av eleverna följa med mig när 
det är dags att fara till återvinningen med skräpet. Och vid varje lektion så frågar 
eleverna om det inte är deras tur snart. Så det är verkligen uppskattat, det är inte 
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många av eleverna som tidigare följt med sina föräldrar till återvinningen. Kanske fem 
eller sex… 
 

Elevernas visade kunskaper 
 
Vid lektionen med årskurs 9 dök det upp ett tillfälle då eleverna började diskutera 
plastflaskor. Om det spelar någon roll om de slänger läskflaskan i hårdplastbehållaren eller 
pantar den i affären. Om industrin ändå använder plasten till samma produkter och om de gör 
det, varför det inte är pant på de produkterna. Eleverna fick sitta ner och diskutera med 
varandra för- och nackdelar med pant på alla plastförpackningar kontra om producenterna inte 
hade det på läskflaskorna (observation 2, Lärare 4). 
Vid årskurs 5 hade läraren veckan innan haft en genomgång av källsortering, vid denna 
lektion var det återblick på vad de diskuterat om, det syntes tydligt att de lärt sig mycket vid 
föregående lektion eftersom varje elev fick alla rätt när det blev ett test på källsortering där de 
gemensamt i grupper skulle diskutera vad som skulle sorteras vars. Testet bestod av olika 
förpackningar som skulle sorteras vid rätt lapp där det stod bland annat hårdplast, plåt, glas, 
kompost, m.m. (observation 1, Lärare 4).  
 
Lärarens visade värderingar 
 
Genom att uppmuntra eleverna till källsortering främst via tydliga kärl för alla förpackningar 
samt att läraren låter eleverna följa med då det är dags att köra förpackningarna till 
återvinningen skapas en större förståelse för källsortering. Eleverna diskuterar med läraren 
och det finns en tydlig uttalad regel i klassrummet om att alla frågor är bra frågor (observation 
1 och 2, Lärare 4). 
 
Sammanfattning av resultat 
 
Att underlätta källsorteringen för lektionerna i Hem- och Konsumentkunskap är inte högt 
prioriterad i alla skolor enligt resultatet av denna studie. Det står i Lpo 94 att vi ska arbeta för 
en framtid som tar hänsyn till Hållbar utveckling samt att kursplanen för Hem- och 
Konsumentkunskap har som mål att ge eleverna kunskap om resurshushållning där 
källsortering är en del av ämnet. Intervjustudien med fyra olika lärare visar på att hjälpen från 
skola och kommun varierar vilket enligt lärarna själva påverkar lärarnas engagemang i 
klassrummet.  
Att elever ska få kunskap om källsortering är alla lärarna i studien överens om, även om 
engagemanget skiljer lärarna åt. En av lärarna anser att det är viktigt att hålla en hög nivå på 
diskussionerna om källsortering för att eleverna ska ta till sig kunskapen, medan andra anser 
att det eleverna lärt sig i hemmet räcker för att de ska ha nog med kunskaper om ämnet. Alla 
lärare värderar olika arbetsmoment på olika sätt. Den tredje läraren går igenom källsortering 
vid de första lektionstillfällena, men efter det är det endast om någon elev behöver hjälp som 
det sker. Den fjärde läraren värderar anledningen till varför vi sorterar som vi gör högst. Detta 
visar på att alla bär på olika värderingar som förs vidare till eleverna. Intresset för ett 
arbetsområde påverkar i vilken utsträckning som källsorteringen tas upp. 
 
Vid observationerna ser lärarna ett skiftande engagemang hos eleverna, detta till följd av hur 
läraren engagerar sig för källsorteringen. De elever som har engagerade lärare har även högre 
kunskaper om källsortering och visar på att ha mer värderingar kring källsortering. 
Diskussioner pågår vid de lärare som satt normerna för källsorteringen högt. De elever som 
har mindre engagerade lärare har en mer negativ syn på källsortering och ser det mer som en 
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sysselsättning som saknar innehåll. Normerna som förs vidare till eleverna är svaga och detta 
visar sig hos eleverna genom ett ointresse för att lära sig källsortering. 
 
Lärarnas värderingar visar på olika ståndpunkter. De lärare som anser källsortering vara av 
hög vikt för sitt ämne har en mer innehållsrik diskussion med eleverna medan de som 
värderar källsorteringen lägre håller i lektioner som antingen tar upp källsorteringen på en låg 
nivå eller inte alls. Engagemanget hos lärarna anser de hänga ihop med hjälpen från skolan 
och kommunen för att underlätta källsorteringen i lokalen. Där källsorteringen fungerar är 
engagemanget högt medan det är lågt hos de lärare som inte får någon hjälp, utan de själva får 
ställa upp på sin fritid för att ha en fungerande källsortering. 
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DISKUSSION 
 
I detta avsnitt kommer först metod och tillförlitligheten i denna studie att diskuteras. Sedan 
följer en diskussion över analysen av resultatet och slutligen kommer tankar om framtida 
forskning att lyftas fram. 
 
Metoddiskussion 
 
Intervjufrågornas utformning och själva intervjun genomfördes på ett sådant sätt att 
informanterna skulle känna sig avslappnade och kunna svara sanningsenligt och opåverkat. 
Detta enligt hur Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2004) rekommenderar att en intervju 
ska utformas. Intervjuerna avlöpte väl, det var först senare vid bearbetningen av dessa 
intervjuer som fler följdfrågor dök upp samt att vissa besvarade frågor kändes formulerade på 
ett sätt som var svårtydbart.  
 
De personer som deltog i studien hade en stor spridning på yrkeskompetens, ålder och 
utbildning. Detta är något som Svenning (2003) och Trost (2004) rekommenderat vid en 
selektiv och kvalitativ intervjustudie för att få en så bred spridning på intervjupersonernas 
kvalifikationer som möjligt. Platsen för intervjun valdes av informanterna och vi fick sitta 
ostörda under hela intervjun förutom vid ett tillfälle då telefonen ringde hos informanten och 
det tog några minuter att avsluta samtalet samt få tillbaka fokuset på själva intervjun. Att 
informanten får möjlighet att välja tid och plats är enligt Trost (2004) ett sätt att göra miljön 
mer trygg för den intervjuade, och helst ska den ske utan att den kan bli störd. 
 
Inspelningen med hjälp av mp3-spelaren ger hög validitet till studien eftersom allt som sades 
under intervjun spelades in och kunde sedan lyssnas på vid ett flertal tillfällen. Det negativa 
med denna inspelning var att den ena av dessa fyra informanter hade svårt att slappna av i 
början och även efter att denne börjat prata mer säkert efter ett tag upplevdes hela intervjun 
som ansträngd. Vad detta beror på kan bero på olika saker. Det kan vara att informanten inte 
kände sig bekväm med situationen, kanske hon aldrig blivit intervjuad förut där materialet 
spelats in. Eller så hade det varit bättre om hon fått intervjufrågorna i förväg för att kunna 
sätta sig in i vad de skulle handla om. Något som jag inte ansåg vara nödvändigt eftersom det 
kan ta bort de spontana kommentarerna till frågorna.  
Transkriptionen av intervjuerna gjordes genom att intervjun skrevs om för att passa skriven 
text, detta är något som jag inte upplever som något negativt utan som en fördel för att få ett 
mer lättöverskådligt material att arbeta med. Analysen var enligt menings-
koncentreringsmetoden och genomfördes av mig själv, jag hade kunnat använda mig av 
ytterligare fler personer för att stärka validiteten och reliabiliteten i studien, men kände att 
användandet av ytterligare personer vid analysen skulle inkräkta på den etiska delen av 
studien. Meningskoncentreringen användes för att få plockat ut de viktiga delarna ur 
intervjuerna. Detta kan ha medfört att viktiga kommentarer för studien fallit bort, men det är 
något jag tagit med i beaktning när det gäller studieresultatet. (Kvale och Brinkmann, 2009) 
 
Observationerna genomfördes efter att intervjuerna analyserats för att fokus skulle kunna 
läggas på de delar som behandlats under intervjun med respektive lärare. Vid 
observationstillfällena skedde det en typ av lektion som passade in på studiens arbetsområde. 
Hade det genomförts en lektion om konsumentkunskap vid observationstillfället är det inte 
säkert att det hade dykt upp något av intresse att observera. Att observationerna skedde vid 
två tillfällen var för att få en bild av hur normer förändras. Efter observationerna analyserades 
de genom att använda en liknande metod som meningskoncentrering av intervjuerna, vilket 
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gjorde att det viktiga kom fram och det mindre viktiga för studien sållades bort. Vid detta 
tillfälle var det enbart det jag som observatör hann uppfatta på lektionerna som togs med, 
därför förekommer ett visst bortfall av händelser. Det hade varit lämpligt att använda sig av 
en videokamera vid detta tillfälle, men omständigheter gjorde att detta valdes bort. Mest på 
grund av svårigheter att få fram en kamera samt lärarnas tveksamhet till användandet av detta 
i deras klassrum. En annan negativ sak med observationerna var att det är svårt att avgöra hur 
elevernas kunskaper om källsortering sett ut innan lektionerna. 
Ytterligare en sak med kombinationen av dessa två metoder är att det är sannolikt att lärarna 
kunnat styra innehållet till viss del i sina lektioner vid observationsstudierna efter vad min 
intervju handlade om. Att genomföra intervjun före observationen kan ha påverkat dem i sin 
lärarroll, men samtidigt tror jag att det är svårt att ändra för mycket på lärarrollen. Att någon 
kommer och observerar ens lektion oavsett om läraren vet vad som observeras eller inte så 
tror jag att jag inte får en rättvis bild på hur lektionerna skulle ha sett ut utan en observatör i 
klassrummet.  
 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt resultatet i en studie är (Svenning, 2003). 
Validitetet i en studie är ett mått för hur väl man kan ”mäta det som vi avser att mäta” 
(Svenning, 2003, s. 64). I den kvalitativa studien handlar validitet om att man vill som 
intervjuare få reda på vad den intervjuade menar med eller uppfattar ett ord eller händelse. För 
att en studie ska ha validitet menar Svenning (2003) att det tydligt ska framgå ur 
intervjusvaren svar på de frågor forskaren ställt samt att de ska svara på den fråga forskaren 
vill belysa.  
Enligt Patel och Davidsson (2003) är både intervjuer och observationer svåra att mäta 
resultaten efter, så för att bedöma reliabiliteten i dessa studier måste läsaren bedöma den efter 
vem som genomför intervjun eller observationen. Det är dennes förmåga som avgör 
reliabiliteten för studien. Vidare säger Patel och Davidsson (2003) att en förutsättning för god 
reliabilitet vad gäller observationer att den som ska observera är tränad på att genomföra 
observationer. Det samma gäller för intervjuaren, nämligen att den ska vara tränad på att göra 
intervjuer. Denna träning har jag fått genom min gymnasieutbildning på 
Samhällsvetarprogrammet i Överkalix där ett flertal olika studiemetoder var moment som 
ingick i vår utbildning. Därmed bedömer jag att jag är tränad för olika situationer som dyker 
upp vid både intervjustudier samt observationsstudier. 
För att man ska kunna säga att en studie har en god reliabilitet krävs det vanligtvis att samma 
typ av studie ska kunna genomföras ytterligare en gång till utan att resultatet förändras. Detta 
förutsatt att inget i samhället förändras samt att undersökningen har samma metod och syfte. 
Eftersom denna studie har en fenomenologisk forskningsansats innebär det att det är mina 
upplevelser av livsvärldsfenomen som är grunden för studien och därmed kan ingen annan 
forskare genomföra denna studie och få fram samma resultat. Detta eftersom resultatet är 
grundat på mina upplevelser och tolkningar. 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet av denna studie stämmer till stor del överens med det resultat som den liknande 
studie som Åbacka (2008) genomfört i Finland. Normskapandet i klassrummet växer ju mer 
undervisningstillfällen som ges om miljöarbete. Detta kunde jag se genom att jämföra den 
nivå som elevernas normer låg på vid årskurs 5 mot de elever som gick i årskurs 8 eller 9. 
Detta beroende på vilka årsklasser som observerades hos respektive lärare. Resultatet om 
normskapande stämmer även överens med det Jonsson (2007) kommit fram till i sin studie, 
nämligen att lärarens engagemang smittar av sig på eleverna och den kunskap som läraren bär 
på om Hållbar Utveckling är den som förs vidare till eleverna.. 
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Syftet med denna studie var att se hur det sker ett normskapande för källsortering inom Hem- 
och Konsumentkunskapen. Det man kan utläsa från studien är att detta verkar stämma. När 
jag jämför kunskaperna hos elever som går i årskurs 5 med de som går i årskurs 8 eller 9 så 
ser jag att kunskaperna har växt hos eleverna och att de tar ställning för sitt beteende – vilket 
pekar på att de byggt på sina normer och tagit till sig nya. 
 
Studien visar att normer hämtas från ledande personer i sin omgivning och för elever i unga år 
är det bland annat lärare som har en stor ledande roll i deras liv. Därför är det inte konstigt att 
normer skapas inne i skolans värld. Åbacka (2008) skrev en akademisk avhandling som bland 
annat behandlade hur normer skapas av betydande personer i samhället. Detta kan kopplas till 
denna studie där lärare har en betydande roll i elevernas liv. De normer som en lärare har 
speglas på deras elever vilket observationsstudien gav flera exempel på. Wickenberg (2004) 
går på samma linje som Åbacka genom att anse att de normer som läraren har förs över till 
eleverna. Normerna växer hos eleverna när deras kunskaper växer, detta genom att förståelsen 
för de rådande normerna ökar. Stensmo (2007) menar att normer utgörs av det rätta och vad 
man bör göra. Detta gör att lärarens roll i lektionssalen blir ytterst viktig för det är ju läraren 
som genom sin undervisning avgör för eleverna vad som är av vikt att lära sig. 
Normer skapas runt allt som berör människan, och dessa normer påverkar människan och 
vilken kunskap den tar till sig (Säljö, 2005).  
 
Jonssons (2007) doktorsavhandling handlar främst om Hållbar utveckling bland 
lärarstudenter. Men han drar en koppling till hur dessa lärarstudenters normer kommer att 
påverka sitt utövande av sin lärarkompetens i skolan. Han skriver om hur lärarstudenternas 
kunskaper om Hållbar utveckling utgör den bas de kommer att arbeta från när det gäller deras 
egna lektioner om just det ämnet. Detta kopplar jag till min egen studie som tydligt visar att 
beroende på vilken inställning som läraren har gentemot källsortering och miljöarbete 
påverkas de lektioner som hålls om ämnet.  
 
En utredning (SOU 2005:51) gjord av Statens Offentliga Utredningar (SOU) visar på att 
Hem- och Konsumentkunskapen har ett stort inflytande över hur människor tar till sig 
miljöarbete att de vill öka detta ämnes inflytande över arbetet om miljön. Detta anser jag visa 
på ämnets stora betydelse för elevers utvecklande av kunskapen om och för miljön.  
Källsortering kan upplevas som ett litet steg för en bättre framtid, men det är ändå ett steg mot 
rätt riktning. Det är ett smidigt sätt att få eleverna intresserade för miljöarbete samt att de 
själva kan känna att de bidrar med något av betydelse. Undersökningarna som gjorts för 
denna studie har visat att de elever som hade engagerade lärare och ett fungerande 
källsorteringssystem också hade de mest engagerade eleverna. Vid senare ålder var det även 
de med engagerade lärare som hade de mest diskussionsrika lektionerna av källsortering där 
jag verkligen såg den ökade kunskap de bar på. Kunskaper som lärarnas normer varit 
utgångspunkt för. 
 
Resultatet av denna studie visar att alla lärarna vid Hem- och Konsumentkunskap som deltagit 
i denna studie har haft viljan att hålla en god nivå på de lektionsmoment som handlar om 
källsortering. Trots detta har lektionerna på grund av skiftande nivå på lärarens engagemang 
visat på skiftande förmåga hos eleverna att ta till sig denna kunskap. Det som kan utläsas 
utifrån resultatet är att en engagerad lärare får lättare engagerade elever. Eleverna känner av 
bristerna i engagemanget och lägger sig därmed till med ett växlande engagemang för 
miljöarbete. Detta kan kopplas till Molanders (2004) uttryck kunskap- i- handling, som 
handlar om att man bör koppla teori med praktik för att öka kunskapsinhämtningen och för att 
öka lusten att lära. Almers (2009) spann sedan vidare på Molanders uttryck och pratade om 
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handlingskompetens där hon beskriver hur handlingskompetens föds ur diskussioner om 
handlingar för att på det sättet komma fram till vilken kunskap som är viktig. 
 
Denna studie visar att normer för källsortering i skolan kanske inte skapas i Hem- och 
Konsumentkunskapens klassrum, men det är där de växer och bildar en plattform för eleverna 
och lärarna att utgå från. För det är inte enbart lärarna som står för normerna vad gäller 
källsortering, även elevernas föräldrar har en stor roll för detta.  
 
Studien visar på att lärarna anser att en stor bidragande orsak till det egna engagemanget vad 
gäller källsortering har med deras omgivnings engagemang att göra. De lärare som har en 
fungerande hämtning av det som källsorterats eller närhet till de kärl där de ska slängas 
upplever ämnet mycket mer intressant och har ett stort engagemang vid lektionerna och 
uppmuntrar eleverna att upprätthålla en god sortering av förpackningarna. De lärare som 
däremot själva måste ta hand om förpackningarnas bortforslande upplever ämnet mer 
arbetsamt och är inte lika engagerade eller inte alls engagerade. Här är det ramfaktorer som 
spelar stor roll för lärarens engagemang. Linde (2006) menar att lärarens intresse beror på de 
ramfaktorer som omger denna och detta kan man se i denna studie stämmer. De lärare som 
har ett fungerande källsorteringssystem har även en fungerande källsorteringsundervisning.     
En lärare sorterar fortfarande och lämnar av det som sorterats på sin egna obetalda fritid för 
att det är ett inspirerande arbetsområde inom Hem- och Konsumentkunskapen enligt läraren. 
Men vad händer om några veckor, månader och år undrar jag då? Är intresset lika högt då 
eller har denna lärare också gett upp? Det ska inte behöva vara en extra belastning att lärare 
vill lära eleverna praktisk källsortering. Det borde finnas möjligheter för alla lärare att ha en 
fungerande källsorteringsrutin i skolan. 
 
Utifrån de utbildningsfilosofier som Lindström och Pennlert (2009) skriver om så kan man 
utläsa från intervjuer och observationer att alla fyra lärarna använder sig av olika 
utbildningsfilosofier. Lärare 1 och 3 går mer efter den rekonstruktivistiska filosofin där 
diskussionerna är ett av de viktigaste medlen för att uppnå kunskap. Lärare 4 använder sig av 
den essentialistiska filosofin där läraren tar på sig rollen att vara den som lär eleverna och den 
som sitter på all kunskap. Slutligen har Lärare 2 den progressivistiska filosofin där det är 
eleven som ska ta kommando över sitt lärande och vara den som visar framfötterna för att få 
ny kunskap. 
 
 Vygotskij (Bråten (red.), 2009) menar att det sociokulturella lärandet är av stor vikt för att 
elever ska ta till sig ny kunskap. Denna teori var något som varje lärare i denna studie 
använde sig av i någon form, främst genom att uppmuntra eleverna till diskussioner. För två 
av lärarna var diskussionerna den främsta metoden för att bygga på källsorteringsnormen hos 
eleverna. Vygotskijs tankar om att kunskap skapas genom tillägnandet av andra människors 
tankar och värderingar, innebär att människan tar till sig samhällsnormer i sin strävan efter 
kunskap.  
 
Avslutande reflektion 
 
Ibland räcker det inte med att läraren har en teoretisk genomgång om källsortering. En 
praktisk demonstration kan hjälpa eleverna att ta till sig nya kunskaper. Eleverna märker om 
läraren inte lever efter hur man lär. Säger läraren att alla ska källsortera, då ska även läraren 
göra detta. För elever är inte dumma, de märker om läraren drar vita lögner och låtsas att hon 
sorterar fast hon inte gör det. 
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Normer skapas överallt, kanske främst i skolan när det gäller barn och ungdomar. Dessa 
normer bär eleverna sedan med sig på sin fritid och när de blir äldre. Därför är det viktigt att 
ge eleverna bra normer, normer som alla bör leva efter och som samhället strävar efter. 
Ett bristande engagemang hos läraren gör att normerna blir lägre. Detta medan de lärare med 
stort engagemang för miljöarbete ger eleverna normer som håller hög klass och inspirerar till 
fortsatt kunskapsinhämtande och ger eleverna mer av lektionerna. 
 
Slutligen vill jag säga att källsortering som del av miljöarbete kan anses som en liten del ute i 
stora världen, men det är en bra bas att utgå från för att barn och ungdomar ska förstå det 
viktiga med att värna om miljön. En återvunnen aluminiumburk räddar nog inte världen men 
det kan vara starten för de personer som kommer att göra det. 
 
Implikationer för kommande yrkesliv 
 
Det jag märkt av under denna utbildning är främst två saker. Det första är att det sker en 
ständig forskning kring pedagogiken och de olika ämnesområdena som jag behöver hålla mig 
uppdaterad kring. Det sker ständiga förändringar och nya idéer kommer som jag kan använda 
mig av inom läraryrket. Det jag får lära mig under lärarutbildningen förändras hela tiden och 
ny forskning kommer med nya rön för hur ett lektionsinnehåll kan se ut. 
 
Det andra som denna studie har gjort mig medveten om är att lärare kan lätt ”köra fast i gamla 
hjulspår” när det gäller ens egen undervisning. Det skadar inte att låta någon oberoende 
komma och få en överblick över ens lektioner och sedan berätta vad som de upplevt. Deras 
upplevelser kan lärarna sedan använda sig av för att utvärdera sin egen lärarroll och 
förhållningssätt. Är mitt yrkesutövande på den nivå som jag själv vill att den ska vara? Vad 
kan jag förbättra? Vi fastnar fort i det man märkt fungerar och kanske sen inte kommer sig för 
att förnya sina lektioner. Sedan kanske alla moment inte fungerar bara för att lektionerna 
flyter på bra.  
 
Förhoppningsvis kommer jag att ständigt hålla mig uppdaterad med det som sker inom Hem- 
och Konsumentkunskapen. Det är ett litet ämne där inte så mycket forskning sker, däremot är 
de olika ämnesområdena inne i ämnet i ständig utveckling, vilket gör att en uppdatering av 
forskningen runt dem gör att jag behöver följa med utvecklingen. Jag känner att denna studie 
gett mig mer verktyg för att kunna följa med i forskningen genom att jag numera vet var och 
hur jag kan hitta den informationen.  
 
Elever har olika metoder för att ta till sig ny kunskap, det jag hoppas är att jag kan kombinera 
ihop det som jag anser vara de viktiga delarna som varje intervjuad lärare kommit med, till en 
egen fungerande lärarroll. Alla har bidragit med viktiga åsikter och nu är det upp till mig att 
använda mig av dessa för att få en bra position som lärare där eleverna känner att de får ut 
något av lektionerna med mig. 
 
Fortsatt forskning 
 
Denna studie har gjort att mitt intresse för miljöarbete inom skolan växt sig större än vad den 
varit tidigare. Ett intressant område att forska vidare på vore att se hur miljöarbetet ser ut i 
andra ämnen i skolan och se vilka normer som skapas där. Eller en annan intressant studie 
vore att se hur normskapandet för källsortering ser ut över resten av Sverige. Denna studie har 
ju varit begränsad till norra delen av Sverige, det hade varit intressant att se hur det ser ut i 
andra ändan av Sverige. 
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Annars kan man göra en studie över hur källsorteringen ser ut i hemmet och vad eleverna får 
med sig hemifrån när det gäller miljöarbete. Hur skulle man kunna samarbeta med andra 
ämnen när det gäller miljön och går det att genomföra med Hem- och Konsumentkunskapen? 
Eller kanske vi ska ägna mer tid till området miljö än vad praktisk matlagning får? Uppslagen 
är många som synes. 
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BILAGA 1   Informationsbrev 
 
Till dig som ställer upp på intervju samt observationsstudie om normskapande i Hem- och 
Konsumentkunskapen. 
 
Hej! 
Mitt namn är Anna Henriksson- Hjelm och jag håller på att skriva ett examensarbete vid LTU, 
Luleå Tekniska Universitet. Arbetet handlar om hur normer för källsortering skapas vid Hem- 
och Konsumentkunskapen och arbetet kommer att pågå under våren 2010.  Därmed skulle jag 
vilja höra dina tankar kring källsortering samt även delta vid två lektioner där det genomförs 
praktiska moment som innebär att eleverna handskas med källsortering. Med andra ord vill 
jag delta vid lektioner där de till exempel lagar mat av något slag. Dessa observationer vill jag 
genomföra med årskurs 5 samt en äldre grupp elever för att kunna göra en jämförelse av vad 
jag får observerat. Detta kan vi bestämma antingen över telefon eller vid intervjun. 
 
Du som deltar i studien kommer att intervjuas vid ett tillfälle som passar dig både vad gäller 
tid och plats. Längden på intervjun räknar jag till ca 1 timme och den kommer att spelas in av 
mig som genomför intervjun. Efter intervjun kommer jag att skriva ut intervjun samt att jag 
under intervjuns gång kommer att ta anteckningar för att lättare kunna ställa rätt följdfrågor. 
 
Observationsstudien kommer att gå till på sådant sätt att jag sitter med på två lektioner och för 
löpande anteckningar om hur källsorteringen i klassrummet går till.  
 
Det är helt frivilligt att delta i denna studie, och det finns inga krav på att svara på alla frågor 
och du får när som helst avbryta intervjun om du känner för det utan att behöva lämna någon 
förklaring.  
Din medverkan i studien kommer att vara konfidentiell, allt inspelat och nedtecknat material 
kommer att behandlas med sekretess. När studien är genomförd och godkänd kommer 
dessutom allt inspelat material att förstöras. 
 
Denna uppsats kommer att finnas tillgänglig på LTU:s hemsida när den blivit godkänd, och 
alla har tillgång till den. 
 
Har Du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med mig. Kontaktuppgifter 
finns nederst i detta brev. 
 
Tack på förhand för att du ställer upp på denna studie! 
 
Anna Henriksson- Hjelm 
Student vid LTU, institutionen för pedagogik och lärande. 
 
 
 
 
Adress: xxxxxxxxxxxxxxx xxx 
Post nr: xxxxx xxxxxxxxx 
Telefon: xxx-xxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 

BILAGA 2   Intervjufrågor 
 

Intervju med lärare i Hem-och Konsumentkunskap  

 
1. Vilka olika klasser är det som har HK i din skola? Längd på lektionerna?  

 
 

2. Hur arbetar ni inom HK:n med miljön? 
 
 

3. Hur ser ditt upplägg ut när det gäller undervisningen om källsortering? 
 
 

4. Berätta hur en vanlig lektion kan se ut. 
 
 

5. Hur fungerar källsorteringen inom skolan? Eget åtagande, hjälp från vaktmästare osv. 
 
 

6. Vad anser du om källsortering? 
 
 

7. Vad tycker eleverna om att källsortera? 
 
 

8. Märker du av elevers eventuella kunskaper om källsortering från hemifrån? 
 
 
Hur? 
 
 

9. Hur skulle du vilja att din undervisning skulle se ut när det gäller källsortering? 
 
 
 

 


