
 
  
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 

Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  

15 hp 

Vem$får$vara$hållbar?$
En$studie$om$exkludering$av$
gymnasieelever$från$utbildning$för$hållbar$
utveckling$utifrån$klass$och$identitet$

Hannes$Willner$

Handledare:$$Stefan$Bengtsson$

Examinator:$Joacim$Andersson$$

Rapport nr: 2015vt01571 
 



 

 1 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasieelevers uppfattningar om hållbar utveckling 
formas och vilken betydelse faktorer som social klass, identitet och utbildning har för detta. 
Därigenom försöker studien bidra med kunskap om hur sociala strukturer som klass och 
identitetsprocesser påverkar elevers tillgängliggörande av hållbar utveckling som ett 
undervisningsinnehåll och därmed säga något om huruvida implementering av utbildning för 
hållbar utveckling, ESD (Education for Sustainable Development), som utbildningsprojekt 
riskerar att exkludera elever med arbetarklassbakgrund. 

Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer som metod och urvalet bestod av 
åtta elever från två olika skolor, en studieförberedande och en yrkesförberedande. Materialet 
analyserades utifrån Bourdieus teorier om kulturellt kapital, habitus och kulturell reproduktion. 

Resultaten av studien visar att det finns skillnader i hur elever med olika kulturellt kapital ser 
på hållbar utveckling, att social klass och identitet har stor betydelse för hur eleverna tillägnar sig 
hållbar utveckling som ett undervisningsinnehåll, samt att detta riskerar att exkludera grupper av 
lägre social klass som studerar på yrkesförberedande program från att lära sig om och bli 
engagerade i frågor om hållbar utveckling. Men studien visar också att skolan har stora 
möjligheter att påverka detta om implementeringen av ESD kan anpassas till en mer pluralistisk 
ansats som bättre tillgodoser alla elevgruppers unika behov och preferenser. Vidare framträder att 
styrningen av skolan har betydelse för vilken form av kulturell reproduktion som sker inom ESD. 
Av detta drar författaren slutsatsen att implementeringen av ESD bör prioriteras politiskt för alla 
typer av skolor och elevgrupper i samhället och implementeras med pluralistiska metoder som 
inkluderar alla elever oavsett klasstillhörighet. 

 
 
Nyckelord: hållbar utveckling, ESD, klass, identitet, Bourdieu, habitus, kulturellt kapital, kulturell 
reproduktion 
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1. Inledning 

Min ingång till att jag valde läraryrket från början var en tro på att det var möjligt att förändra 
världen till det bättre genom utbildning. Jag har parallellt med mina studier på lärarprogrammet 
också arbetat med studentledd utbildning för hållbar utveckling på CEMUS vid Uppsala 
universitet. Att ha fått verka i denna miljö under mina studier har gjort att jag hela tiden har 
kunnat klamra mig fast vid tanken om att utbildning kan leda till en bättre värld. Men det har 
också lett till mycket ifrågasättande - av min egen yrkesroll, av hur utbildningssystemet fungerar, 
men inte minst av vad utbildningen ska syfta till i samhället och på vilket sätt man faktiskt kan 
arbeta för en hållbar utveckling.  

Detta i kombination med en känsla, grundad på egna erfarenheter, av att den rörelse som 
strävar efter en hållbar värld utgörs av en ganska liten, priviligierad och homogen samling 
människor med liknande bakgrund, liknande ekonomi och liknande intressen, har gjort att jag har 
frågat mig själv varför vi inte ser mer diversitet inom rörelsen. Varför ser vi inte fler 
lastbilschaufförer som lobbar för klimatsmarta transporter? Varför speglas inte Sveriges etniska 
mångfald i rörelsen? När får jag se en företagsekonom som kedjar fast sig vid ett träd? Helt 
enkelt, varför tycks inte alla verka för en hållbar utveckling mot bakgrund av tillståndet i världen?  

Detta gjorde att jag ifrågasatte hur de här problemen förmedlas och vilka som får ta del av 
dessa problembeskrivningar, men också vilka som ges uppmuntran och möjlighet att faktiskt ta 
del av ett förändringsarbete. Dessa funderingar ledde mig vidare till frågor om hur ett intresse för 
hållbar utveckling formas, hur detta påverkas av vilken identitet man har och vilken roll skolan 
spelar i allt detta. Till slut landade det i ett försök att förstå hur gymnasieelever på en 
yrkesförberedande kontra en studieförberedande skola ställer sig till frågor om hållbar utveckling, 
vad som formar dessa uppfattningar och vilken betydelse det har för hur vi arbetar med hållbar 
utveckling i utbildningen. 

Att skriva uppsats beskrivs  som ett självständigt arbete, men det är ingalunda självständigt. 
Utan mina vänner, min familj och andra stöttande sammanhang hade detta inte gått 
överhuvudtaget och därför vill jag tacka alla er. Tack Stefan, min handledare, för att du har 
försökt leda mig längs vägen trots alla mina förvirrade tankar. Tack till Alexis, Ingrid, Isak och 
resten av gänget på CEMUS för ert stöd och för att ni ger mig inspiration och en känsla av 
sammanhang. Tack Magnus, vän och kollega, som har haft förståelse för min process och gett 
mig goda råd längs vägen. Tack Linnea för pepp och ångesturladdande samtal. Tack Victor för att 
du har bjudit in mig till gemensamma skrivstunder på Engelska parken och agerat bollplank och 
stöd. Tack till alla på Nedre Fjellet för att ni utgör den trygga hamn i vilken jag har kunnat vila 
min trötta själ. Tack Josefin för att du alltid finns där för mig. Och tack till hela min familj som 
står vid min sida. 
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2. Bakgrund 

Vikten av att vi uppnår en hållbar utveckling har sedan länge varit högt uppe på agendan och en 
institution som har spelat en central roll i detta arbete är utbildningen och skolan. Redan under 
under 1960-talet började miljöperspektivet växa fram som en viktig del av skolans uppdrag, och 
skiftade sedan 1990-talet till att handla om hållbar utveckling istället för miljöfrågor (Sandell, 
Öhman & Östman, 2003:47). Där man förr pratade om miljöundervisning i skolan pratar man 
sedan en tid tillbaka nu istället om utbildning för hållbar utveckling, eller Education for 
Sustainable Development (ESD) (ibid.). 

Internationellt sett har vikten av att utbilda för en hållbar utveckling lyfts upp på agendan och 
denna politiska vilja accentuerades för tio år sedan, då FN utsåg åren mellan 2005 och 2014 till en 
dekad för utbildning för hållbar utveckling (UNESCO 2005). Syftet med dekaden var i huvudsak 
att främja undervisning och utbildning som verkar för en hållbar utveckling i alla medlemsländer 
(ibid.). 

Men även i en svensk kontext har hållbar utveckling i utbildningen framhållits som viktigt och 
önskvärt. Redan 2004 kom en statlig utredning som kraftfullt betonade vikten av att utveckla, 
stärka och implementera lärande för hållbar utveckling (SOU, 2004). Detta har tagit sig uttryck 
även i styrdokumenten och idag kan vi hitta följande formulering i exempelvis läroplanen för 
gymnasieskolan: ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket 2011:7). 

Utbildning för hållbar utveckling (ESD) är således ett utbildningsprojekt som har formulerats 
på central nivå, internationellt och nationellt, och som visar att det finns en uppfattning hos 
beslutsfattare och experter att utbildningen ska utgöra ett verktyg i strävan mot att samhället 
utvecklas i en mer hållbar riktning. 

En målsättning med ESD är att det ska implementeras på bred front på alla nivåer inom 
utbildningssystemet för att på sätt verka för att transformera samhället i en hållbar riktning 
(Gadotti, 2010). En grundläggande tanke är att detta uppnås genom att ESD snarare behandlas 
som ett perspektiv inom all utbildning istället för som en enskild fråga. Hållbar utveckling ska 
genomsyra all utbildning och på så sätt också nå ut till alla. Frågan är dock vilka som faktiskt 
erbjuds att ta del av ESD och huruvida ESD verkligen är det samhällsförändrande projekt som 
det utger sig för att vara. 

Detta beror dock inte bara på hur ESD som projekt formuleras på policynivå, utan även på de 
reella förutsättningarna för hur det mottas av lärare och elever i skolor och klasser runtom i 
världen. Detta väcker frågor som huruvida alla elever får ta del av hållbar utveckling i skolan och 
vad eleverna själva tycker om detta? Finns det skillnader mellan hur olika elevgrupper relaterar till 
och intresserar sig för frågor om hållbar utveckling och vad beror de i så fall på? Vem får och kan 
egentligen vara intresserad av hållbarhetsfrågor?  
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Mot bakgrund av detta riktar sig denna studie mot att undersöka den implementerande 
dimensionen av ESD och huruvida vissa elevgrupper riskerar att exkluderas från detta 
utbildningsprojekt. Detta undersöks ur ett klassperspektiv mot bakgrund av frågan ifall ESD i 
större utsträckning inkluderar elever från medelklassen och i mindre utsträckning elever med 
arbetarklassbakgrund. Riskerar ESD att utvecklas till att bli ett elitistiskt projekt som exkluderar 
en stor del av befolkningen, eller finns det möjlighet att inkludera alla i detta projekt? 
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3. Tidigare forskning 

För att positionera studien inom forskningen och tydliggöra dess relevans följer här en 
genomgång av tidigare forskning har sagt i ämnet. Först görs en genomgång av hur uppfattningar 
om hållbar utveckling formas, med fokus på unga, och om betydelsen av klass och identitet för 
detta, varpå den vetenskapliga debatten om ESD som utbildningsprojekt och 
undervisningsinnehåll granskas. Utifrån detta försöker jag till sist motivera studiens relevans från 
en vetenskaplig synvinkel. 

3.1 Tidigare forskning om uppfattningar om hållbar utveckling  

Hur människor relaterar till miljöfrågor och hållbar utveckling handlar om allt från intresse, 
attityder och engagemang, till mer utbildningsspecifika frågor så som hur man kan lära ut till 
elever om miljö och hållbar utveckling. En hel del forskning har undersökt betydelsen av 
erfarenheter med naturen för hur människor formar sina uppfattningar om miljö och hållbarhet 
(Riggs Stapleton, 2015:95). Detta lämnar denna översikt därhän och fokus ligger istället på 
betydelsen av sociala och utbildningsmässiga faktorer för dessa uppfattningar. 

 
3.1.1 Sociala påverkansfaktorer 
Att sociala faktorer så som identitet och hemförhållanden har betydelse för hur människor 
formar sina uppfattningar1 om miljö och hållbar utveckling kan tyckas vara självklart men bör 
ändå diskuteras utifrån den forskning som gjorts på området.  

En färsk studie har undersökt hur gymnasieelever utvecklar en miljöidentitet och resultaten 
visar på att social interaktion är en oerhört central del i bildandet och upprätthållandet av en 
individs miljöidentitet och att miljöidentiteten bidrar till att forma attityder till miljö och hållbar 
utveckling (Riggs Stapleton, 2015). Vidare har Kempton och Holland (2003) visat att det finns ett 
starkt samband mellan vilkens slags identitet en människa har och huruvida de uppvisar ett 
miljövänligt beteende eller ej. Vissa forskare menar att det krävs att människor utvecklar en 
hållbar identitet i form av att utvidga vår empati och förståelse för vår omgivande miljö för att vi 
ska uppnå en hållbar utveckling (Raus & Falkenberg, 2014). 

Forskningen visar också att uppfattningar om miljöfrågor i stor utsträckning påverkas av 
bakgrundsfaktorer, så som vilka hemförhållanden man kommer från. Pe’er, Goldman och Yavetz 
(2007) har visat att det finns en koppling mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers kunskaper 
om och attityder till miljöfrågor. Framför allt finns det ett positivt samband mellan mödrarnas 
utbildningsnivå och elevernas kunskapsnivå om och attityder till miljöfrågor, såtillvida att elever 

                                                
 

1 Uppfattningar är ett brett begrepp, men används här för att fånga in mer specifika begrepp så som attityder, 
intresse, kunskap, medvetenhet och förståelse. 
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med högutbildade mödrar också uppvisar större kunskap om och mer positiv attityd till miljön. 
Vidare visar en fransk studie att elever som tillhör den mest utbildade sociala klassen redan har 
fått sitt intresse för miljöfrågor till stor del från sina hemförhållanden när de träder in i 
utbildningssystemet (Le Hebel, Montpied & Fontanieu, 2014).  

Bergström och Dalberg (2014) har också visat att det finns en tydlig skillnad i gymnasieelevers 
politiska ställningstaganden beroende på vilken social klass de tillhör och vilket mått av 
symboliskt kapital de besitter. Eftersom hållbar utveckling kan ses som ett politiskt problem så 
blir även attityder och intresse för sådana frågor relevanta i denna kontext (Sund & Öhman, 
2013). 

 
3.1.2 Utbildningsmässiga påverkansfaktorer 
Att även utbildningen har betydelse för hur uppfattningar om miljö och hållbarhet formas är 
något som Berglund, Gericke och Chang Rundgren (2014) har studerat genom att undersöka hur 
implementeringen av ESD i svensk skola har påverkat elevers medvetenhet om hållbar utveckling 
(sustainability consciousness). Med medvetenhet avser författarna kunskap, attityder och 
beteende. Resultaten pekar på en viss skillnad mellan elever på skolor som undervisar med en 
uttalad ESD-approach och elever på skolor som inte gör det, framför allt vad gäller den 
ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling (Berglund m.fl., 2014).  

Samtidigt menar författarna också att effekterna av implementering av ESD kan diskuteras 
och att det till stor del beror på hur implementeringen görs. Även Walshe (2013) menar att det 
fortfarande finns för lite forskning över hur unga utvecklar sin förståelse av hållbarhet genom 
utbildning och att mer arbete behöver göras på detta område. 

Kopplingen mellan utbildningsresultat och socioekonomisk bakgrund, det vill säga att elever 
med sämre förutsättningar hemifrån också lyckas sämre i skolan, är väl belagt (Walker, 2014). 
Vidare visar forskning att det finns ett samband mellan studiemotivation och engagemang för 
miljö och hållbar utveckling, där elever som bryr sig i hög grad om natur och miljö och också är 
de som intresserar sig mest för de naturvetenskapliga ämnena och dessutom är mest positiva till 
skolans betydelse för sin egen framtid (Le Hebel m.fl., 2014). Således bör det även finnas ett 
samband mellan socioekonomisk bakgrund och hur elever ställer sig till hållbar utveckling. 

3.2 Tidigare forskning om utbildning för hållbar utveckling (ESD) 

Forskningen om ESD utgör ett brett fält som spänner över många frågor och dimensioner, men 
en av de mest centrala diskussionerna om ESD hur detta ska implementeras och mer specifikt 
dilemmat med normativitet och pluralism inom ESD. Enkelt uttryckt handlar frågan om huruvida 
ESD bör tala om för människor vad som är de mest hållbara värderingarna, normerna och 
beteendena eller om ESD snarare bör innebära att rusta människor med de rätta 
förutsättningarna för att själva ta reda på detta.  

Många forskare ställer sig kritiska till en normativ definition av ESD (Wals, 2010). Vissa menar 
att utbildning för någonting inte är utbildning alls i ordets rätta bemärkelse (att få människor att 
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skaffa sig mer kunskap och fler perspektiv) utan snarare någon form av träning i bästa fall och 
ren indoktrinering i värsta fall (Jickling, 2014).  

Majoriteten forskare tycks däremot vara överens om att ESD kräver pluralistiska metoder, 
angreppssätt, perspektiv, kunskapsinnehåll och så vidare (Wals, 2010). Anledningen till detta är 
att vi inte själva vet hur vi åstadkommer en hållbar utveckling, samt att det är tydligt att det inte 
finns någon universell metod för att utbilda människor för detta. Samtidigt finns det också en risk 
för att en pluralistisk ansats till ESD halkar in i en relativism, där varje resultat och perspektiv är 
lika bra som något annat; vad som helst kan vara rätt för hållbar utveckling och det finns inga rätt 
och fel (Wals, 2010). En sådan relativism, menar vissa, kan hindra dialog och sund kritik från att 
äga rum och leda till uppgivenhet och apati (ibid.). 

Värt att nämna är att det också finns en stark kritik mot ESD i avseendet att det anses vara 
otillräckligt för att verkligen ska kunna åstadkomma en hållbar utveckling eftersom det bygger på 
tankar och idéer som har varit en bidragande orsak till problemet (Jickling & Wals, 2008). Vissa 
menar att så länge ESD verkar inom det nyliberala globaliseringsparadigmet kommer det inte att 
lyckas (Huckle, 2008). Även FN:s dekad för ESD har fått utstå kritik för att i slutändan vara 
innebära business as usual (Huckle & Wals, 2015). Enligt Sauvé (2005) är ESD också bara en i 
raden av många trender inom fältet om transformativ utbildning och menar att det finns många 
andra strategier för utbildningen att verkar för hållbarhet. Denna kritik mot ESD hör även ihop 
med den kritik konceptet hållbar utveckling har fått för att vara otillräckligt för att på riktigt 
kunna verka för ett hållbart samhälle eftersom man menar att det krävs ett mer radikalt 
tankeskifte som inte utgår från det rådande utvecklingsparadigmet vi lever i (Carvalho, 2001; 
Hursh & Henderson, 2011). Dessa kritiska perspektiv visar på att ESD som koncept är bestritt 
och därmed värt att fortsätta granska kritiskt. 

3.3 Undersökningens relevans ur ett forskningsperspektiv 

Kritiska röster har höjts mot ESD, vilka framhåller risken att ESD med en nyliberal 
globaliserings- och utvecklingsagenda premierar ett reproduktivt lärande snarare än ett 
transformativt och därmed upprätthåller de strukturer och processer som har lett oss till vårt 
nuvarande ohållbara tillstånd (Jickling & Wals, 2008). Forskningen lyfter också behovet av att 
ESD ska vara en transformativ och pluralistisk process där varje individ ska erbjudas möjligheter 
att utveckla de förmågor som krävs för att orientera sig i en komplex och föränderlig värld 
(Öhman, 2006). På så sätt förutsätter ESD även en mångfald av olika sorters individer.  

Mot bakgrund av att ESD politiskt sett syftar till att omfatta all utbildning, samt att hållbar 
utveckling står med som en del av skolans uppdrag, blir det också relevant att undersöka vilka 
som ska inkluderas i en sådan process och huruvida det finns en risk för att det finns en inbyggd 
elitism i ESD, där vissa samhällsgrupper inkluderas och andra exkluderas. Här finns det tyvärr 
brist på forskning, vilket föranleder syftet med denna studie.  

Forskningen visar också att det finns korrelerande samband mellan elevers sociala bakgrund 
och deras inställning till miljö och hållbar utveckling (Pe’er m.fl., 2007), vilket indikerar att 
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nuvarande implementering av ESD riskerar att inte gör sig relevant för den mångfald av elever 
som går i den svenska skolan. Det tycks också finnas en lucka i forskningen gällande hur 
identitetsprocesser och klasstillhörighet påverkar implementeringen av ESD och vice versa, vilket 
utgör ett område där denna studie kan bidra till större förståelse. Utifrån detta blir denna studie 
således ett försök att bidra med ökad kunskap om förhållandet mellan elevers sociala bakgrund 
och identitet och hur de ställer sig till hållbar utveckling, samt huruvida detta innebär att ESD 
som ett undervisningsinnehåll inte tillgängliggörs för elever av lägre social klass. 



 

 10 

4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelevers uppfattningar om hållbar 
utveckling formas och vilken betydelse faktorer som social klass, identitet och utbildning har för 
detta. Därigenom försöker studien bidra med kunskap om hur sociala strukturer som klass och 
identitetsprocesser påverkar elevers möjlighet att tillgodogöra sig utbildning för hållbar 
utveckling.  

Därtill ämnar studien föra en diskussion kring huruvida implementering av ESD som 
utbildningsprojekt riskerar att exkludera vissa grupper. Mer specifikt behandlas frågan om det 
främst är elever från en övre medelklass som inkluderas i ESD som projekt medan elever från 
lägre social klass exkluderas. 

4.2 Forskningsfrågor 

De frågeställningar som denna studie försöker besvara är följande. 
1.$ Hur skiljer sig gymnasieelevers uppfattningar om hållbar utveckling på en 

yrkesförberedande skola jämfört med en studieförberedande? 
2.$ Vilken betydelse har social klass, identitetsprocesser och utbildning för att forma deras 

uppfattningar? 
3.$ Vilka konsekvenser kan svaren på ovanstående frågeställningar ha för implementeringen 

av ESD? 
Den första frågeställningen är av empirisk karaktär såtillvida att den endast försöker söka efter 
skillnader i det empiriska materialet vad gäller hur eleverna uppfattar frågor om hållbar utveckling 
och deras inställning till dessa. Den andra frågeställningen har istället en tydlig teoretisk 
anknytning eftersom den kräver ett teoretiskt ramverk för att kunna besvaras, vilket i föreliggande 
studie utgörs av Bourdieus teorier om habitus, kulturellt kapital och kulturell reproduktion. 
Vidare syftar den tredje frågeställningen till att uppbåda en diskussion om relationen mellan 
studiens resultat och hur ESD som projekt implementeras, och behandlas därmed i 
diskussionsavsnittet istället för i analyskapitlet. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

För att undersöka vad som formar gymnasieelevers uppfattningar om hållbar utveckling används 
Pierre Bourdieus teoretiska ramverk om social klass och struktureringsprocesser, närmare 
bestämt kulturellt kapital, habitus och kulturell reproduktion. Dessa teoretiska verktyg används dels 
för att strukturera empirin, vad gäller urvalet av skolor och elever, och dels som ett sätt att 
analysera materialet.  

Teorin om kulturellt kapital gör sig relevant främst utifrån urvalsaspekten. Eftersom studien 
syftar till att undersöka hur uppfattningar om hållbar utveckling hos elever på skolor med olika 
social status skiljer sig åt, blir teorin om kulturellt kapital det sätt på vilket social klass definieras 
utifrån.  

Genom att använda habitus som teori försöker jag beskriva hur den kollektiva identiteten på 
skolorna konstrueras utifrån individernas habitus, vilket utgörs av förkroppsligat kulturellt kapital, 
samt hur detta inverkar på individernas uppfattningar om frågor som rör hållbar utveckling. 
Habitusteorin utgör på så vis ett stöd i att fördjupa analysen om hur social klass kan inverka på 
dessa uppfattningar. Teorin om kulturell reproduktion används i analysen för att koppla elevernas 
utsagor tillbaka till frågan om ESD och försöka förstå hur eventuella skillnader i hos elevernas 
uppfattningar riskerar att reproduceras i utbildningssystemet. 

5.1 Förståelse av klass utifrån kulturellt kapital 

Bourdieus kanske främsta bidrag till sociologin var hans teorier om kapital, vilka enkelt uttryckt 
kan förstås som materiella och symboliska tillgångar som människor innehar, vars värde erkänns 
av andra och för vilket det existerar en marknad (Broady, 1998:3). Bourdieu försöker förstå det 
sociala genom att studera maktrelationer i samhället, och kapitalbegreppet blir därmed ett verktyg 
för att förstå hur och varför vissa människor står högre upp i hierarkin än andra och hur denna 
makt utövas och positionerna upprätthålls (Inglis & Thorpe, 2012:212). 

Det finns olika typer av kapital och Bourdieu skiljer mellan exempelvis ekonomiskt kapital, 
socialt kapital, kulturellt kapital, samt även utbildningskapital och vetenskapligt kapital. Med 
kulturellt kapital avser Bourdieu sådana tillgångar som förs över genom uppfostran och uppväxt i 
form av förmåga att kunna orientera sig inom eller i relation till högre värderad kultur (Broady, 
1985:53). Dessa tillgångar positionerar människor relativt till varandra i det sociala rummet, och 
på så vis blir kulturellt kapital ett sätt att förstå social klass. 

Exempel på kulturellt kapital kan vara examina från högt ansedda lärosäten, förtrogenhet med 
viss konst, musik eller litteratur, förmåga att uttrycka sig belevat i tal och skrift, eller liknande 
förmågor att orientera sig i högt värderade kulturella kontexter (ibid.). Anledningen till att detta 
går att betraktas som en form av kapital är inte bara att det tillmäts värde och att det förekommer 
en marknad för detta, utan även att det går att tillägna sig och ackumulera över tid, samt att det 
går att överföra mellan människor och över generationsgränser.  
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En särskild form av kulturellt kapital är utbildningskapital, vilket definieras av sådant som 
vilken slags utbildning man har, på vilken nivå man har en examen från, samt på vilken specifik 
skola eller universitet man har läst på (Bertilsson, 2014:48). Exempelvis utgör en doktorsgrad 
inom filosofi från Harvard ett större kulturellt kapital än en svetsarutbildning från en 
yrkeshögskola. Vilken utbildning man har är dessutom tätt förknippat med vad man arbetar med, 
vilket gör att olika yrken också inbegriper olika mått av kulturellt kapital. En diplomat besitter 
således ett större kulturellt kapital än en lastbilschaufför. 

I denna studie används kulturellt kapital för att undersöka skillnader i hemförhållanden mellan 
eleverna från de olika skolorna. Föräldrarnas utbildning och yrke utgör indikatorer för vilket mått 
av kulturellt kapital eleverna bär med sig, vilket i sin tur definierar deras position i det sociala 
rummet. 

5.2 Habitus som identitetsskapande process 

Habitusbegreppet utgör ännu ett av Bourdieus stora teoretiska bidrag, genom vilket han försöker 
förklara hur samhällets struktureringsprocesser fungerar, det vill säga hur relationen mellan 
individ och struktur ser ut och hur dessa påverkar varandra. Habitus beskriver denna relation 
som att sociala förhållanden och strukturer formar och definierar individers handlingar och 
beteenden, samtidigt som strukturerna också bärs upp av dessa handlingar (Inglis & Thorpe, 
2012:213). 

Enligt Bourdieu (1999:18f) utgörs habitus av de sätt att tänka, känna, bete sig och uppleva 
som är karaktäristiska och gemensamma hos en viss grupp och som kommer till uttryck i sådant 
som stil, smak och intressen. En individs habitus formas av det liv som personen har levt hittills 
och styr samtidigt hur den handlar, tänker, uppfattar, värderar, beter sig och ser ut. Gruppens 
habitus bestäms av dess gemensamma sociala betingelser och erfarenheter, eller dess 
gemensamma individuella habitus. Individens habitus är samtidigt en del av gruppens och bidrar 
därmed till att definiera handlingar som karaktäriserar gruppens habitus, men är samtidigt delvis 
konstituerat av densamma. Denna ömsesidiga växelverkan mellan grupp och individ är vad 
struktureringsprocesser handlar om, där båda sidor bidrar till att konstruera varandra. 

Individen definieras således genom gruppens habitus samtidigt som den också bidrar till att 
reproducera gruppens habitus. Men individen har samtidigt ett visst utrymme för självständig 
handling inom ramen för strukturen, vilket ger den möjlighet att påverka densamma till 
förändring genom att exempelvis bryta mot den (Inglis & Thorpe, 2012:213). Oavsett om 
individen upprätthåller eller förändrar strukturen så måste den förhålla sig till den på något sätt. 

Habitus verkar också differentierande på så vis att det bygger på en särskiljning av olika praktiker 
mellan de olika sociala positionerna (Bourdieu (1999:19). Det vill säga att en adelsmans habitus 
med nödvändighet innebär att den inte överensstämmer med en arbetares habitus, eftersom dessa 
sociala positioner bygger på en hierarkisk differentiering från varandra. 

Habitus kan således bidra till att förklara hur identitet formas på både individnivå och på 
gruppnivå eftersom kroppsliga och verbala handlingar kan ses som ett uttryck för en viss habitus 
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och även bidra till att (re)producera en kollektiv och individuell identitet. Genom att tolka 
elevernas utsagor utifrån teorin om habitus försöker jag därmed förstå hur den kollektiva och den 
individuella identiteten på respektive skola förhåller sig till varandra och hur detta påverkar 
elevernas uppfattningar om hållbar utveckling. 

Som analysverktyg kan den här processen beskrivas som följande. Varje elev bär med sig ett 
specifikt kulturellt kapital, vilket är förkroppsligat i dess individuella habitus. När eleverna samlas 
i skolan bidrar allas individuella habitus till att skapa ett gemensamt habitus, en struktur, som talar 
om hur en elev på den specifika skolan förväntas vara i relation till andra skolor, en 
differentieringsprocess. Detta bidrar i sin tur till att återigen forma elevernas individuella habitus 
och kan därmed ses som en indentitetskonstruerande process som skapar specifika kollektiva och 
individuella identiteter utifrån bland annat klasstillhörighet. 

 
Bild 1. Modell för habitus som identitetsskapande process. 

 

5.3 Kulturell reproduktion av ESD som undervisningsinnehåll 

Ytterligare ett av Bourdieus stora bidrag till sociologin var hans forskning om utbildningens roll i 
samhället. I verket Reproduktionen förklarar Bourdieu och Jean-Claude Passeron (2008) hur 
utbildningssystemet bidrar till att reproducera ojämlikhet och sociala hierarkier i samhället. 
Bourdieu och Passeron menar att utbildning kan ses som ett spel med ojämna spelregler, där de 
med överklass-habitus nästan alltid kommer att vinna över de med underklass-habitus (Inglis & 
Thorpe, 2012:223). Vinnarna fortsätter att vinna och förlorarna fortsätter att förlora. 

Detta bidrar till att utbildningssystemet har en tendens2 att reproducera kapital och habitus 
hos individer under deras skolgång, och därmed även att reproducera ojämlikheter och 
klasskillnader i samhället. Denna reproduktion kan upprätthållas eftersom det inte sker explicit 
utan förekommer i form av en dold agenda, osynlig för de flesta i systemet. Det ingår i 
reproduktionen att de som missgynnas inte ens är medvetna om det själva, ”eftersom ett 

                                                
 

2 Bourdieu menar att denna reproduktion inte sker med nödvändighet, utan att det helt enkelt tenderar att te 
sig på detta sätt. Därmed undgår teorin också att anklagas för fatalism, på så vis att den skulle omöjliggöra 
klassresor. Bourdieu var ju själv en person med rötter i en lantbrukarfamilj som klättrat in i den franska 
akademins finrum (Broady, 2008). 

Individens
habitus

Gruppens
habitus

Kulturellt 
kapital 

Identitet 
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fullständigt kulturellt berövande utesluter en medvetenhet hos dem om att de har blivit berövade 
någonting” (Bourdieu & Passeron, 2008:265). 

Eftersom Bourdieus teorier är utformade främst utifrån det franska samhället är det enligt 
Broady (1998) inte rimligt att klippa och klistra in dem i en svensk kontext. Detta gäller särskilt 
reproduktionsteorin, eftersom det franska skolsystemet är mer hierarkiskt strikt än det svenska 
(ibid.). Däremot går det att använda sig av de grundläggande dragen i denna teori på så vis att den 
säger att det tenderar att förekomma en skevhet i utbildningssystemet där vissa elevgrupper 
gynnas över andra. 

Det är på detta sätt teorin blir relevant i den här studien, då den kretsar kring att söka efter 
skillnader i elevers uppfattningar om hållbar utveckling utifrån klass och identitet. Om den 
kulturella reproduktionen förekommer i all utbildning borde den rimligtvis återfinnas även när 
det gäller ESD. Därför används kulturell reproduktion för att undersöka huruvida ESD tenderar 
att reproducera en ojämlikhet där elever med lägre social klass utesluts från att ta del av detta 
undervisningsinnehåll. 
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6. Metod 

Eftersom studien syftar till att undersöka uppfattningar hos människor, samt till att förstå hur 
dessa formas, har metodvalet för studien fallit på den kvalitativa ansatsen. Kvalitativa metoder 
möjliggör ett mer närgående studium av människor än kvantitativa och lämpar sig bäst när man 
som i detta fall söker nå förståelse och kunna beskriva snarare än att kunna förklara (Larsen, 
2009:24). 

Först redovisas insamlingsmetoden, vilken utgjordes av intervjuer, efter vilket en diskussion 
följer kring urvalet av skolor och elever till studien. Därefter redogörs för materialinsamlingens 
genomförande och analysförfarande, varefter en reflektion förs över metodvalens 
tillkortakommanden och möjliga implikationer av dessa. Sist men inte minst diskuteras kort de 
etiska hänsynstaganden som gjorts i studien. 

6.1 Intervjuer som materialinsamlingsmetod 

Materialet för studien samlades in genom kvalitativa intervjuer med elever på respektive skola. 
Intervju som metod lämpar sig framför allt när man som forskare vill komma åt människors 
tankar, erfarenheter och uppfattningar, samt försöka förstå innebörden och meningen i dessa 
(Esaiasson m.fl., 2007:285f; Kvale & Brinkmann, 2009:17). Eftersom denna studie avser att 
undersöka gymnasieelevers uppfattningar om frågor om hållbar utveckling samt hur dessa 
kopplar till klass och identitet bedömdes intervjuer utgöra ett lämpligt metodval då det möjliggör 
att komma åt dessa uppfattningar.  

Metodvalet vilar också på de teoretiska utgångspunkterna. Eftersom jag försöker förstå 
elevernas sociala position och identitetsskapande i förhållande till deras uppfattningar om hållbar 
utveckling genom habitus, och eftersom jag ser habitus som förkroppsligat kulturellt kapital och 
social klass som kommer till uttryck i tal (som en form av handling), utgör intervjuer ett lämpligt 
verktyg för att komma åt forskningsobjektet.  

Kvalitativa intervjuer som metod kan också vara lämpligt när man undersöker ett mer 
outforskat område, samt när syftet är att utveckla teorier eller begrepp (Esaiasson m.fl., 2007:286) 
Eftersom forskningsområdet om ESD fortfarande är relativt ungt och kopplingen mellan ESD, 
klass och identitet i synnerhet tämligen outforskat är också förhoppningen att resultatet från 
denna studie skulle kunna bidra till teoriutvecklingen på den här fronten, vilket ytterligare styrker 
metodvalet. 

Intervjuerna utformades enligt en semistrukturerad och tematiskt indelad modell med många 
öppna frågor, eftersom detta möjliggör en flexibilitet och möjlighet att fånga de unika svaren i 
respektive intervjutillfälle (Bryman, 2012:413) En sådan flexibilitet möjliggör att intervjun kan 
formas efter det unika hos varje intervjutillfälle och respondent, samtidigt som det ger 
intervjuaren en tydlig struktur att förhålla sig till. Dessutom tillåter den semistrukturerade 
intervjun en som forskare att vara öppen för att empirin kommer med nya rön, vilket var lämpligt 
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i denna studie som annars har ett tämligen deduktiv ansats. Tematiseringen av intervjuguiden 
utgick från forskningsfrågorna och förklaringsfaktorerna kulturellt kapital, identitet och 
utbildning, vilka valdes med förankring i de teoretiska utgångspunkterna.  

För intervjuguide, se bilaga 1. 
 

6.2 Urval 

Studien är upplagd som en jämförande undersökning av elevers uppfattningar på två skilda 
gymnasieskolor i en medelstor kommun i Sverige. Urvalet för datainsamlingen grundar sig således 
på två olika urvalsprocesser, en för skolor och en för elever. Urvalsprocessen för skolorna är 
teoretiskt förankrad på så vis att den utgår från teorin om kulturellt kapital och social klass, 
medan urvalet av elever istället grundar sig på en strävan efter en så god representation på 
skolorna som möjligt. 
 
6.2.1 Val av skolor 
De skolor som valdes för studien var två skolor med olika profileringar och med elevunderlag av 
olika socioekonomisk sammansättning. Den ena skolan, som av anonymitetsskäl här kallas för 
Teorigymnasiet, är en av stadens mest eftertraktade gymnasieskolor och har bland den högsta 
antagningspoängen i hela kommunen, vilket gör att eleverna som kommer in generellt har höga 
betyg. Skolan profilerar sig framför allt som ett naturvetenskapligt gymnasium med nära 
samarbete med universitetet, men har också samhällsvetenskapliga program med inriktning mot 
internationella frågor och journalistik. Det finns även en specialisering på 
naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot biologisk mångfald och hållbar utveckling, samt 
programspecifika kurser om globala utvecklingsstudier i den internationella profilen. Vidare är 
skolan tydligt akademiskt förberedande och samverkar mycket med universitetet. 

Den andra skolan, som här kallas Praktikgymnasiet, har en yrkesprofil och erbjuder således 
främst yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar. Skolan profilerar sig därmed som 
nära knuten till arbetslivet och eleverna förväntas kunna få jobb direkt efter sin studentexamen. 
Antagningspoängen på yrkesprogrammen på denna skola är bland de lägre inom kommunen. 

Dessa skolor valdes just på grund av sina olika elevsammansättningar, vilka representerar olika 
positioner i det sociala rummet. Eftersom eleverna på Teorigymnasiet dels har högre betyg från 
högstadiet, och dels har valt att gå en studieförberedande gymnasieutbildning, förväntas de i 
större utsträckning ha välutbildade föräldrar (högskole-, universitetsutbildning eller högre) än vad 
eleverna på Praktikgymnasiet förväntas ha. Eftersom hög utbildningsnivå enligt Bourdieu är en 
form av kulturellt kapital, och eftersom kulturellt kapital överförs mellan generationer inom 
familjen (Broady, 1998) förväntas alltså eleverna på Teorigymnasiet besitta ett större kulturellt 
kapital än eleverna på Praktikgymnasiet.  
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6.2.2 Urval av elever 
Studien bygger på ett urval av fyra elever från vardera skola, vilket resulterade i sammanlagt åtta 
intervjuer. Valet av respondenter grundade sig på ett strategiskt urval av elever från de olika 
skolorna och från olika program på dessa, med olika bakgrund och med olika förkunskaper om 
hållbar utveckling (Bryman, 2011:350). På Teorigymnasiet intervjuades två elever från 
naturvetenskapligt program och två från samhällsvetenskapligt program med internationell profil. 
På Praktikgymnasiet intervjuades tre elever från bygg- och anläggningsprogrammet med olika 
inriktningar (maskinförare respektive mureri) och en elev från fordon- och transportprogrammet. 
Av de åtta respondenterna var sex av manligt kön och två av kvinnligt kön. Målet var en helt 
jämn blandning mellan könen, men av praktiska omständigheter blev så inte fallet. 

Åtta intervjuer kan framstå som ett litet material för en studie som ändå försöker säga något 
om skillnaderna mellan dessa olika skolor. Men eftersom kvalitativa undersökningar inte främst 
syftar till generaliserbarhet utan till förståelse blir kvantiteten inte heller det viktiga (Larsen, 
2009:24). Samtidigt behövs tillräckligt många intervjuer för att det ska vara möjligt att dra några 
slutsatser utifrån materialet. Bedömningen som gjordes var att fyra intervjuer från respektive 
skola skulle erbjuda tillräckligt med material att dra några slutsatser från, samt att det skulle vara 
genomförbart inom ramen för studien. Antalet ligger dessutom inom det intervall på 15, plus 
minus 10, intervjuer som intervjustudier vanligtvis innehåller (Kvale & Brinkmann, 2014:156). 

På grund av studiens kvalitativa karaktär och snäva urval lämpade det sig bättre med ett 
strategiskt urval av respondenter än ett slumpvis, eftersom detta i högre grad möjliggör maximal 
variation (Esaiasson m.fl., 2007:293). På så sätt kunde jag garantera en viss representation av 
elever för att till viss del kunna isolera för variabler så som kön, ålder och programtillhörighet. En 
sådan representation ger studien en något högre grad av validitet, eftersom resultaten då inte går 
att bortförklara med hänvisning till exempelvis att alla respondenter tillhör samma kön, ålder eller 
program. 

En skillnad mellan de olika grupperna är att eleverna på Praktikgymnasiet alla gick i årskurs 
tre, medan eleverna på Teorigymnasiet gick i årskurs 1 och 2, vilket gav upphov till en viss 
åldersspridning. Denna skillnad bedömdes dock inte utgöra ett problem för studiens validitet eller 
reliabilitet, eftersom det ansågs viktigare att alla elever skulle ha tillägnat sig åtminstone vissa 
kärnämneskurser som berör hållbar utveckling i kursplanerna än att alla elever hade samma ålder. 
Dessa kärnämneskurser är förlagda senare i de yrkesförberedande programmen och därmed 
garanterar åldersspridningen att alla elever åtminstone enligt läroplanerna ska ha kommit i 
kontakt med begreppet hållbar utveckling. 
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Nr.3 Gymnasium Program Åk. Kön Ålder 
1 Praktik Bygg- och anläggning, maskinförare 3 Kille 19 
2 Praktik Bygg- och anläggning, maskinförare 3 Tjej 18 
3 Teori Naturvetenskapligt 2 Kille 17 
4 Teori Samhällsvetenskapligt, internationell profil 1 Tjej 16 
5 Teori Samhällsvetenskapligt, internationell profil 1 Kille 16 
6 Teori Naturvetenskapligt  2 Kille 17 
7 Praktik Fordon- och transport, bilmekaniker 3 Kille 18 
8 Praktik Bygg- och anläggning, mureri 3 Kille 19 

Tabell 1. Förteckning över urval av respondenter. 

6.3 Genomförande 

Metodupplägget följde i grova drag de sju stadier som Kvale & Brinkmann (2009:118) 
rekommenderar för intervjustudier, nämligen tematisering, planering, genomförande, utskrift, 
analys, verifiering, och rapportering. Intervjuerna spelades in med diktafon, för att möjliggöra ett 
aktivt lyssnande under intervjun, och kompletterades med enstaka anteckningar. 

Faktorer som togs hänsyn till under intervjuerna var sådant som miljö för intervjun samt 
tidpunkten på dagen, eftersom dessa är viktiga förutsättningar för att skapa ett gynnsamt 
intervjuklimat där respondenten känner sig trygg (Esaiasson m.fl., 2007:302). Därför 
genomfördes intervjuerna på respektive skola och under skoltid, eftersom skolan utgjorde en 
miljö som eleverna kände till och förhoppningsvis kände sig trygga i, samt eftersom det 
minimerade ansträngningen för respondenterna att delta i studien. 

Det finns alltid en viss maktasymmetri i intervjusituationer som man som forskare måste vara 
medveten om och hantera (Kvale & Brinkmann, 2009:49). Det faktum att jag som forskare är 
universitetsstuderande, äldre och man har troligtvis betydelse för hur respondenterna uppfattar 
situationen och påverkar hur de svarar och vad de väljer att dela med sig av och inte. Således 
skulle det kunna förekomma risk för tillrättalagda svar (att respondenten svarar det den tror att 
intervjuaren vill höra) och viss integritetskränkning i form av att respondenten delar med sig av 
upplevelser och erfarenheter som den egentligen anser är för privata på grund av att den känner 
sig tvingad. För att undvika detta var jag noggrann med att inleda intervjuerna med att berätta om 
mig själv och studien för att skapa ett visst förtroende, samt poängtera att respondenterna när 
som helst hade möjlighet att dra sig ur, att de endast behövde säga vad de tänker och tycker, att 
det inte finns några rätta svar, samt att de kunde välja själva vad de ville och inte ville dela med sig 
av. 

                                                
 

3 Respondenterna är numrerade i kronologisk ordning efter intervjutillfällena. 
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6.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de i sin helhet, undantaget de delar som 
inte bedömdes vara relevanta för studien, enligt de utskriftskonventioner som Kvale & 
Brinkmann (2012:198) föreslår. För att sedan analysera materialet användes en kvalitativ 
intervjuanalys med fokus på meningen i respondenternas utsagor (Kvale & Brinkmann, 
2009:252). Kvalitativ analys förutsätter alltid någon form av tolkning av materialet, vilket i denna 
studie karaktäriseras av en hermeneutisk ansats där tolkningen växlar mellan enskilda delar och 
helheten (Kvale & Brinkmann, 2009:217). Själva analysförfarandet genomgick sedan i huvudsak 
de tre faser i kvalitativ analys som Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver: sortering, 
reducering och argumentation.  

Sorteringen gick ut på att läsa materialet många gånger och på sätt bli förtrogen med det. 
Under den tidiga genomläsningen antecknades nyckelord i materialet som en initial kodning, vilka 
under den senare genomläsningen kunde kategoriseras i form av en mer selektiv kodning (Kvale 
& Brinkmann, 2009:217; Rennstam & Wästerfors, 2011:198).  

Under reduceringsfasen sållades citat ut som bedömdes kunna representera materialet på ett 
rättvisande sätt och exemplifiera de kategorier som hade konstruerats. Allt kan inte redovisas och 
därför är det av stor vikt att välja bort material samtidigt som en god representation av materialet 
bibehålls (Rennstam & Wästerfors, 2011:202). Denna praktiska organisering av materialet 
genomfördes med hjälp av matriser och så kallad meningskoncentrering, där respondenternas utsagor 
sammanfattades till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2012:221). 

I argumentationsfasen tillämpades det teoretiska ramverket på det empiriska materialet för att 
möjliggöra att få fram teoretiskt grundade resultat som svarar mot studiens frågeställningar. 
Analysförfarandet i denna fas inspirerades av den så kallade väsensmetoden, vilken innebär att 
identifiera en gemensam nämnare i flera olika intervjuer (Esaiasson m.fl., 2007:308). Eftersom 
syftet med studien är att söka efter möjliga skillnader mellan de olika elevgrupperna sökte jag i 
efter dessa gemensamma nämnare, eller likheter, inom respektive grupp, samt olikheter mellan 
grupperna. Samtidigt ville jag vara öppen för att hitta motstridiga resultat som talar emot min 
hypotes, varför jag även sökte efter likheter mellan grupperna och olikheter inom grupperna.  

Strukturen av analysen är upplagd utifrån forskningsfrågorna, där det första kapitlet försöker 
svara på fråga 1, samt de tre efterföljande på fråga 2. Eftersom den tredje frågan är av mer 
diskuterande karaktär adresseras den i diskussionen istället för i analyskapitlet.  

Kapitel 7.1 utgör en redogörelse för de likheter och skillnader i elevernas uppfattningar av 
hållbar utveckling som kom fram i materialet. Med uppfattningar avses här kunskap om och attityder 
till hållbar utveckling som koncept. Kunskap omfattar dels vad de associerar med begreppet hållbar 
utveckling, men också vilken grad av förtrogenhet de upplever med begreppet. Attityder inbegriper 
sådant som vilket intresse de uttrycker för frågor om hållbar utveckling, vilken relevans de anser att 
dessa har, samt i vilken grad de upplever att de kan göra skillnad för en hållbar utveckling. 
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I kapitel 7.2 använder jag mig av föräldrarnas yrke och utbildningsnivå som indikatorer för att 
koppla ihop elevernas uppfattningar med deras kulturella kapital för att söka efter samband. 
Detta presenteras med hjälp av diagram och tabell för tydlighetens skull. 

I kapitel 7.3 försöker jag med hjälp av begreppet habitus förstå hur deras identitet påverkar 
deras uppfattningar om hållbar utveckling. Till sist använder jag mig i kapitel 7.4 teorin om 
kulturell reproduktion för att förstå huruvida ESD reproducerar ojämlikhet mellan grupperna. 

6.5 Reflektioner över metoden 

När man bedriver forskning är det viktigt att ställa sig frågan om man verkligen undersöker det 
man avser att undersöka, om man så att säga träffar målet med studien. Detta tar sig uttryck i hur 
pass stark validitet studien har (Teorell & Svensson, 2007:59). Validiteten i denna undersökning 
påverkas naturligtvis av metodvalet i form av kvalitativa intervjuer. Denna metod möjliggör att få 
fram människors uppfattningar, upplevelser, erfarenheter och livsvärldar. Detta har fördelar men 
också nackdelar, varav den kanske främsta ligger i de begränsade möjligheter till generalisering 
som kvalitativa metoder ger (Bryman, 2011:352). Metodvalet, och det ringa urvalet som följer 
med det, påverkar således studiens validitet negativt (ibid.). Validiteten skulle kunna stärkas 
genom att triangulera undersökningen med fler metoder, så som deltagande observation och 
enkätundersökningar.  

Även urvalet av respondenter och hur intervjuerna genomförts har betydelse för studiens 
validitet. Det ideala hade varit en total spridning på olika program bland respondenterna, 
eftersom programtillhörigheten då hade kunnat förbises helt och hållet. Verkligheten lever dock 
sällan upp till förväntningarna och så även i detta fall. På grund av praktiska skäl fick jag nöja mig 
med en spridning på två respektive tre program per skola, samt att de programgemensamma 
eleverna dessutom gick i samma klass. Detta påverkar studiens validitet negativt eftersom risken 
därmed ökar för att de uppfattningar som uttrycks endast återfinns i dessa klasser. Denna risk 
bedöms ändå som liten i sammanhanget och försöktes kompenseras för genom att intervjufrågor 
ställdes som behandlade respondenternas uppfattningar om vilka åsikter som elever från andra 
klasser och program på skolorna uppvisade. 

De praktiska omständigheterna med att få tag på elever som ville ställa upp för intervju gjorde 
även att det inte blev jämn könsbalans i urvalet, med fler killar än tjejer, vilket gör resultaten 
mindre tillämpliga för båda könen. Det bedömdes ändå som tillräckligt att båda könen fanns 
representerade på varje skola.  

Studiens reliabilitet, vilken kan ses som mätmetodernas tillförlitlighet, påverkas även det av 
metodval och genomförande. Kvalitativa metoder har generellt en låg grad av reliabilitet eftersom 
studiet av det sociala är ytterst kontextuellt och sällan låter sig upprepas med exakt samma 
resultat (Bryman, 2011:352). Det jag i denna studie gjorde för att ta hänsyn till detta var att följa 
intervjuguiden så länge jag inte bedömde att detta utgjorde ett hinder för intervjuprocessen. 
Något som dock kan ha påverkat mättekniken är att min färdighet som intervjuare utvecklades 
under studien, vilket gjorde att jag i de senare intervjuerna kunde förutse intervjuförloppet på ett 
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bättre sätt och ställa bättre följdfrågor än i de tidigare. Detta kan möjligtvis ha lett till en viss 
skevhet i resultaten, men den risken bedöms ändå som väldigt liten då alla intervjuer upplevdes 
som uttömmande. 

6.6 Etiska hänsynstaganden 

Som forskare är det viktigt att förstå vilken inverkan den verksamhet man företar sig påverkar 
världen och andra människor. Därför är det också viktigt att ta hänsyn till de etiska dilemman 
som kan uppstå i en forskningssituation. Vetenskapsrådet (2002:7) har tagit fram fyra 
grundläggande krav som de menar all forskning måste leva upp till: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie tas dessa fyra 
kriterier i beaktning vid genomförande och redovisning genom att respondenterna har 
informerats om studiens bakgrund och syfte, deras godkännande har inväntats, urvalet och svaren 
har anonymiserats och uppgifterna enbart nyttjats i forskningssyfte och därefter raderats. 
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7. Analys 

I detta kapitlet följer en analys av det insamlade materialet. Först redogörs för skillnader, men 
även likheter, mellan de olika elevgruppernas uppfattningar om hållbar utveckling. Därefter 
behandlas betydelsen av kulturellt kapital, identitet samt utbildning i för dessa uppfattningar. Till 
sist sammanfattas resultaten i en gemensam slutsats som besvarar frågeställning 1 och 2.  

7.1 Elevernas uppfattningar om hållbar utveckling 

Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar gymnasieelever har om frågor som rör hållbar 
utveckling, samt huruvida det verkar finnas någon skillnad i uppfattningarna mellan elever från en 
teoretiskt inriktad skola jämfört med en praktiskt inriktad. Därför bygger den första delen av 
analysen på att försöka belägga huruvida en sådan skillnad faktiskt förekommer. För att utröna 
detta har elevernas uppfattningar om hållbar utveckling analyserats genom att söka efter dels 
likheter inom respektive grupp, men också efter likheter mellan grupperna, samt olikheter inom 
och likheter mellan grupperna. 
 
7.1.1 Skillnad i kunskap om hållbar utveckling 
En framträdande skillnad mellan grupperna gällde hur de uttryckte kunskap om hållbar 
utveckling som begrepp. Detta kom till uttryck dels i vad de associerade med begreppet (det vill 
säga vilken innebörd de la i begreppet) och dels vilken grad av förtrogenhet de uttryckte att de kände 
med begreppet (det vill säga hur pass bekanta de upplevde att de var med begreppet). Det fanns 
en tydlig skillnad mellan grupperna, där eleverna på Praktikgymnasiet uttryckte mindre kunskap 
om och förtrogenhet med begreppet än eleverna på Teorigymnasiet. 

När eleverna på Praktikgymnasiet beskrev hur pass väl de kände till begreppet svarade de 
exempelvis ”nästan ingenting” (respondent 8), ”inte alls mycket” (respondent 2), ”inte så bra tror 
jag, jag har hört det ibland” (respondent 7) samt att ”det är lite diffust vad det syftar på helt 
ärligt” (respondent 1).  

Dessa utsagor skiljer sig tydligt från hur eleverna på Teorigymnasiet uttrycker sin förtrogenhet 
med begreppet, vilka beskriver sin förtrogenhet som ”ganska bra skulle jag ändå säga” 
(respondent 3) och ”jag känner mig väldigt bekant med delar av det” (respondent 6). Det bör 
dock framhållas att även dessa elever uttryckte en viss tveksamhet inför begreppet och alla var 
ödmjuka i sina beskrivningar av sin förtrogenhet med begreppet. Följande citat belyser detta.  

”Vi gick igenom det i höstas. Så jag kan ju liksom grunderna och det man lär sig i skolan. 
Men sen så är jag ju inte extra insatt av det på nåt sätt, skulle jag inte säga. Men jag kan 
grunden tror jag.” (Respondent 4)  

Skillnaden mellan gruppernas förtrogenhet tycks således vara att eleverna på Teorigymnasiet 
uttryckte en större förtrogenhet med begreppet, dock med en reservation för att de inte var 
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experter på ämnet. Vad detta också speglar är att urvalet av elever på Teorigymnasiet inte är 
väldigt insatta och engagerade i hållbarhetsfrågor, vilket är positivt för studien då detta möjliggör 
en högre grad av generaliserbarhet inom gruppen än om urvalet hade bestått av en marginell 
grupp väldigt engagerade elever. 

Även när det gäller uppfattningar om innebörden av hållbar utveckling innebär går det att 
skönja en viss skillnad mellan grupperna. Ett tämligen genomgående tema bland eleverna på 
Praktikgymnasiet gällde miljövänliga beteenden, så som att inte skräpa ned, att källsortera, åka 
buss och tillämpa eco-driving. Detta tyder på en syn på hållbar utveckling som rena miljöfrågor, 
innefattande mestadels den ekologiska dimensionen. En elev på Praktikgymnasiet uttrycker sin 
uppfattning av innebörden i hållbar utveckling som följande. 

”Hållbar utveckling, jag vet inte... när man liksom... ja men att man... vad säger man? Ja 
men man sorterar och... Är det inte det? Att man ska hålla världen bra liksom. Att det inte 
ska va dåligt... alltså, man ska inte skräpa ner överallt och... man ska sortera sopor och 
man ska återvinna och... Eller jag vet inte, jag kan ha helt fel, men det är väl den tanken 
jag får liksom, att det är... att det ska hålla och att det är bra.” (Respondent 8) 

Detta ger dels uttryck för en uppfattning om att hållbar utveckling handlar om att inte skräpa 
ned, sopsortera och återvinna, det vill säga miljövänliga beteenden på ett individuellt plan. Dels 
visar det en osäkerhet inför begreppet och dess innebörd, vilket ytterligare visar på lägre grad av 
förtrogenhet. 

Bland eleverna på Teorigymnasiet nämndes sådant som energifrågor (respondent 3), 
förnyelsebara resurser (respondent 5), matförsörjning (respondent 6), miljövänlig innovation, 
utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter (respondent 4), vilket tyder på en bredare förståelse 
av begreppet som även omfattar de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. 
Även perspektivet om rättvisa gentemot nästkommande generationer kom till uttryck hos en 
respondent på Teorigymnasiet. 

”Att liksom framtida generationer ska kunna... alltså leva som... alltså ha det bra. Eller 
alltså att... Vi ska inte ta slut på alla resurser som jorden har bara för att vi kan göra det nu, 
utan vi ska komma på... typ sätt som det här med vindkraft, för att det är en förnyelsebar 
resurs. Att man ska ha såna grejer istället för saker som liksom kan försvinna i framtiden. 
Så att andra generationer också kan få det bra.” (Respondent 5) 

Detta synliggör att eleverna på Teorigymnasiet har en bredare förståelse för begreppet än 
eleverna på Praktikgymnasiet, då de lägger in fler aspekter i det och kopplar det till alla tre 
dimensioner av hållbar utveckling. 
 
7.1.2 Skillnad i attityder till hållbar utveckling 
Vad gäller elevernas attityder till hållbar utveckling, uttryckt i relevans av och intresse för 
frågorna, framgår även här ett mönster. Vad som går att skönja i utsagorna från eleverna på 
Praktikgymnasiet är relativt stort mått av ointresse för dessa frågor. En av respondenterna uttrycker 
följande inställning. 
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”Ja, ska jag va helt ärlig så bryr jag mig inte jättejättemycket. […] Jag har inte känt nåt 
jättestort engagemang till… miljön och sånt.” (Respondent 2) 

Det tycks ändå finnas en uppfattning på Praktikgymnasiet att frågor som rör hållbar utveckling 
är relevanta, att det är ett viktigt ämne och att det finns problem som behöver lösas, men det inte 
är särskilt intressant för dem som individer. Följande respondent uttrycker dock sin inställning till 
frågor om hållbar utveckling som inte ointressant, vilket tyder på ett visst personligt intresse. 

”Alltså, det är ju inte ointressant för man vill ju värna om miljön och sånt. Men jag skulle 
inte säga att jag... Jag skulle inte vilja jobba med det om man säger så, eller hålla på med 
det aktivt som ett yrke, men alltså ja men om man... man tänker ju på miljön, det gör man 
ju.” (Respondent 1) 

Samtidigt uttrycker samme respondent att han upplever att han bryr sig mer om miljön än sina 
skol- och klasskamrater, när han får frågan om hur han tror att hans kompisar på skolan ser på 
sådana frågor och svarar: ”I snitt tror jag att dom tänker mindre på det än vad jag gör” 
(respondent 1). Ytterligare en respondent uttrycker liknande uppfattning om sina skolkamraters 
intresse för miljöfrågor. 

”Jag tror inte att det är så många som är så intresserade och som inte bryr sig så himla 
mycket egentligen om det. Fast att det är viktigt då. Det är vad jag tror i alla fall. Det 
märker jag med min klass, dom är inte intresserade av nånting.” (Respondent 8) 

Detta tyder på att de elever på Praktikgymnasiet som ställde upp på att bli intervjuade också 
utgör de elever som bryr sig mer än genomsnittet om miljöfrågor och hållbar utveckling. Detta 
ligger i så fall i linje med sambandet mellan studiemotivation och miljöattityder som nämndes i 
tidigare forskning (Le Hebel m.fl., 2014). 

På Teorigymnasiet framstår den dominerande attityden som att hållbar utveckling är både 
viktigt och något de intresserar sig för till viss del, samtidigt som de uttrycker att det finns ett 
generellt högt intresse för dessa frågor på skolan och att de tycks prioriteras av både andra elever 
och lärare. Dock uttryckte några en viss reservation för att de själva inte var så engagerade i 
sådana frågor i form av att vara miljöaktivister eller liknande (respondent 3). 
 
7.1.3 Likhet i uppfattning om påverkansmöjlighet 
Ett tema där det inte gick att lika tydligt urskilja en tydlig skiljelinje mellan grupperna var graden 
av handlingskompetens, det vill säga hur mycket de upplever att de har möjlighet att påverka för 
en mer hållbar utveckling. En elev på Teorigymnasiet uttrycker en viss maktlöshet över hur han 
ser på sina möjligheter att påverka världen i en mer hållbar riktning. 

”Jag tycker dom [frågor om hållbar utveckling] är intressanta och jag tycker det är 
relevant. Men jag vet inte hur mycket jag som enskild person kan göra åt det. […] Jag bryr 
mig, men jag försöker inte liksom göra nånting åt det för att jag känner att det är ett 
hopplöst fall.” (Respondent 6) 

Detta ligger i linje med vad en elev på Praktikgymnasiet svarar på frågan om hur han upplever 
sina möjligheter att göra skillnad: ”Ja jag tror det är svårt att göra det…” (respondent 8).  
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7.1.4 Slutsats 
De slutsatser som går att dra av denna analys är det förekommer både skillnader och likheter 
mellan elevernas uppfattningar om hållbar utveckling, där eleverna på det studieförberedande 
gymnasiet uppvisar större kunskaper om och större intresse för hållbar utveckling är eleverna på 
det yrkesförberedande. Samtidigt visar det sig att båda grupper anser att hållbar utveckling är 
viktigt och relevant, samt att båda grupper uppvisar en viss uppgivenhet inför deras möjligheter 
att påverka för att åstadkomma en mer hållbar utveckling. 

7.2 Betydelse av kulturellt kapital 

Svaret på fråga 1 i studien blir således att det förekommer vissa skillnader i uppfattningar om 
hållbar utveckling mellan gymnasieelever från skolor med olika inriktning och olika status. Vad 
kan då förklara denna skillnad? Detta är vad kommande analyskapitel kommer att undersöka 
vidare. 
 
7.2.1 Fördelning av kulturellt kapital 
I detta kapitel sätts elevernas uppfattningar i relation till deras kulturella kapital, tolkat utifrån 
föräldrarnas yrke och utbildningsnivå som indikatorer, för att undersöka huruvida det tycks 
förekomma ett samband däremellan. 

Vad gäller föräldrarnas yrken framgår i intervjuerna hur som grävmaskinist, busschaufför och 
vårdassistent förekommer bland föräldrarna till eleverna på Praktikgymnasiet, medan det inom 
Teorigymnasiet förekommer yrken som jägmästare och universitetslärare4. I diagram 1 nedan 
framgår också en tydlig skillnad i utbildningsnivån hos föräldrarna, där högskole-
/universitetsutbildning dominerar bland föräldrarna till eleverna på Teorigymnasiet, medan 
gymnasieutbildning dominerar på Praktikgymnasiet.  

Det förekommer visserligen en avvikelse hos respondent nummer 6 på Teorigymnasiet, där 
ingen av föräldrarna har högskoleutbildning. Men överlag går det att konstatera att det eleverna 
som går på Teorigymnasiet har ett större kulturellt kapital sett till deras föräldrars yrke och 
utbildningsnivå.  

                                                
 

4 Se bilaga 2 för tabell över föräldrarnas yrke och utbildningsnivå. 
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7.2.2 Samband mellan kulturellt kapital och uppfattningar om hållbar utveckling 
Om vi sätter denna fördelning av kulturellt kapital i relation till resultaten i föregående tycks det 
finnas ett samband mellan dessa. Eleverna på Teorigymnasiet, vilka uppvisar en större kunskap 
om och intresse för hållbar utveckling, har även ett större kulturellt kapital på så vis att de 
kommer från hemförhållanden med högutbildade föräldrar. På Praktikgymnasiet är förhållandet 
det motsatta, det vill säga att eleverna som uppvisar en mindre kunskap om begreppet och 
intresse för det, inte heller har ett lika stort kulturellt kapital med sig hemifrån. 

Eftersom detta är en kvalitativ studie är det inte relevant att dra några generella slutsatser om 
detta, utan det räcker med att konstatera att detta förhållande uppdagades i just detta urval.  
Viktigare är att förstå hur detta kan komma till uttryck på kvalitativ väg. Därför fick eleverna 
berätta om hur deras föräldrar ser på frågor som rör hållbar utveckling, samt vilken påverkan de 
har upplevt hemifrån i detta.  

Ett återkommande tema i intervjuerna var att föräldrarna tycks ha en betydande inverkan på 
hur eleverna från båda gymnasier ser på frågor om miljö och hållbar utveckling, men att detta har 
tagit olika form. Flera av eleverna på Teorigymnasiet upplevde att deras föräldrar hade förmedlat 
en bild av att sådana frågor är viktiga, vilket inte eleverna på Praktikgymnasiet i samma 
utsträckning. Detta uppfattades också gälla övriga elever på Teorigymnasiet, framför allt de vars 
föräldrar arbetar inom den naturvetenskapliga disciplinen. 

”Jag tror många kan få [ett intresse för hållbar utveckling] från föräldrarna också. Jag vet 
många i klassen som har kemister eller biologer som föräldrar och då kommer det säkert 
mycket därifrån.” (Respondent 6) 

På Praktikgymnasiet framgick inte riktigt samma bild. Även här framhöll eleverna att de hade 
influerats av sina föräldrar, men snarare åt det motsatta hållet. Det vill säga att deras föräldrar inte 
uppvisade så stort intresse för dessa frågor, vilket följande citat talar för. 

Diagram 1. Grafisk fördelning av föräldrarnas utbildningsnivå. 
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”Pappa tror jag inte har nån... nån... nån åsikt alls angående miljön, jag tror han inte bryr 
sig så jättemycket om det. Och, mamma har jag inte nån aning om faktiskt. Man hör inte 
att dom pratar så mycket om det hemma, så att jag tror inte dom har sånt stort intresse av 
det.” (Respondent 2) 

Således tycks det vara så att föräldrarnas påverkan både kan stimulera ett intresse eller 
ansvarskänsla för frågor om hållbar utveckling samt att förmedla ett ointresse eller likgiltighet 
inför dessa frågor, samt att det tycks finnas ett samband med mängden kulturellt kapital. 

Två undantag fanns dock i denna trend. En elev från Praktikgymnasiet uttrycker följande om 
hur han upplever att han har påverkats av sina föräldrar i sin syn på miljö och hållbar utveckling. 

”Jo men jag tror att mamma och pappa har vart ganska måna om miljötänk och spridit 
det till oss barn, så att... det är väl därför kanske det sitter i lite grann. Att man tänker på 
det. Dom har liksom alltid tänkt på det, och då smittar det ju vidare sig till barnen liksom. 
Så det, det kan jag nog säga att det har funnits, ett tänk om det liksom.” (Respondent 1) 

Han upplever att föräldrarna, vilka har ett lägre kulturellt kapital, har ansett dessa frågor som 
viktiga och förmedlat det till sina barn.  

Ett annat motstridigt resultat var en elev på Teorigymnasiet som menade att hennes föräldrar 
inte alls har förmedlat något intresse för detta, utan att hennes intresse i princip enbart 
härstammar från skolan (respondent 4). 
 
7.2. Slutsats 
Slutsatserna som går att dra av detta är dels att de skillnader som förekommer mellan 
elevgruppernas uppfattningar i stor utsträckning följer fördelningen av kulturellt kapital mellan 
skolorna. Detta tycks alltså bekräfta att kunskap om och intresse för hållbar utveckling är större 
hos elever med större kulturellt kapital. Dels går det även att konstatera att föräldrarnas 
uppfattningar om hållbar utveckling utgör en bidragande faktor för hur eleverna formar sina 
uppfattningar, om än inte den enda. 

7.3 Betydelse av identitet 

Hur pass stor roll spelar det för uppfattningen om hållbar utveckling att man går på en 
yrkesförberedande skola istället för en studieförberedande skola? Finns det något i identiteten 
som påverkar detta? Detta undersöktes genom att ställa frågor om vad som karaktäriserar en 
genomsnittlig elev på respondenternas egen skola, vad det innebär att tillhöra normen på 
respektive skola och vad som ligger utanför normen, samt vad som händer om man går utanför 
denna. 
 
7.3.1 Identitetsskapande genom habitus 
Vad som kom fram i intervjuerna var framför allt två tydliga skillnader mellan hur eleverna 
uppfattade en typisk elev på deras skola. Elever på Teorigymnasiet beskrevs av respondenterna 
som ambitiösa medan elever på Praktikgymnasiet som att de inte bryr sig. Detta kan ses som en 
identitetsprocess som konstrueras utifrån det kulturella kapital som eleverna bär med sig i form 
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av deras habitus. Elevernas individuella habitus skapar tillsammans ett gemensamt habitus i form 
av normer som talar om hur en elev på respektive skola förväntas vara, vilket i sin tur bidrar till 
att forma en specifik kollektiv identitet på respektive skola. 

Normen att inte bry sig på Praktikgymnasiet var något som framgick mer eller mindre explicit 
hos alla elever på Praktikgymnasiet och framkommer särskilt tydligt i detta talande citat. 

”Lärarna slutar bry sig, eleverna slutar bry sig… nästan alla slutar bry sig” (Respondent 2) 

Det kunde handla om att inte bry sig om miljöfrågor och hållbar utveckling i synnerhet, men 
även att inte bry sig särskilt mycket i skolan och i allmänhet. 

”Men om man tar yrkesförberedande då, då är det väl kanske inte så mycket tänk på 
hållbar utveckling och miljö och ... och inte så studiemotiverade. Men att man går här för 
att man inte orkar riktigt plugga så mycket som på natur och samlinjerna, och man vill ha 
jobb direkt typ.” (Respondent 1) 

Detta styrker ytterligare kopplingen mellan studiemotivation och att intressera sig för hållbar 
utveckling (Le Hebel m.fl., 2014). Detta kan tyda på att frågor om miljö och hållbar utveckling 
främst ses som något abstrakt som tas upp i skolan och inget som angår dem annars, och som 
därför faller inom ramen för en bristande motivation i skolan.  

Beskrivningen av eleverna på Teorigymnasiet som ambitiösa lades fram något försiktigare, 
men utgjorde ändå ett återkommande tema i respondenternas utsagor. En elev beskrev det som 
att ”innerst inne är man nog lite ambitiös om man går här” (Respondent 6).  

Detta karaktärsdrag var dock mer omstritt än det på Praktikgymnasiet. En elev uttryckte att 
bilden av eleverna på Teorigymnasiet som ambitiösa inte riktigt stämde överens med hur hon 
upplevde sin egen klass, och att bilden av hur elever på skolan är håller på att förändras. 

”Jag tror att Teorigymnasiet har haft väldigt bra och engagerade elever, men att vi som 
går i ettan nu, bland dom flesta eleverna kanske inte riktigt kommer ha samma resultat 
när vi går ut trean.” (Respondent 4) 

En annan menade dock att den yttre bilden av Teorigymnasiet ändå faktiskt stämmer, med 
hänvisning till framför allt de som går naturvetenskapligt program. 

”Jag har några kompisar som går natur och dom säger att det är så himla mycket, alltså 
typ hur mycket som helst, så det är det verkligen, alltså dom har nästan ingen fritid. Så där 
är det verkligen så. Så jag tror typ att det är ett rykte om att det är jobbigt, men det är... 
ryktet stämmer liksom.” (Respondent 5) 

Det var således inte lika stor konsensus om vad som faktiskt kännetecknar eleverna på 
Teorigymnasiet som hos eleverna på Praktikgymnasiet, men det går ändå att urskilja att vara 
ambitiös som ett centralt tema.  

Dessa två karaktärsdrag visar på att identiteterna för de olika skolorna  i stort sett är varandras 
motsatser, eftersom att vara ambitiös innebär att man bryr sig på något sätt, och vice versa. Det är i 
princip omöjligt att vara en ambitiös elev som inte bryr sig om någonting och på så vis är dessa 
karaktärsdrag är oförenliga med varandra. Detta uppvisar en differentiering mellan dessa, där 
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identiteten konstrueras utifrån att inte vara något andra är. Denna differentiering framgick även i 
utsagorna hos eleverna på Praktikgymnasiet som hänvisade till Teorigymnasiet som en 
”satsarskola”, till skillnad från den egna skolan (respondent 2). Därmed blir den kollektiva 
identiteten av att inte bry sig på Praktikgymnasiet delvis konstruerad och motiverad utifrån att 
detta särskiljer dem från andra skolor som anses vara ambitiösa. Detta följer Bourdieus (1999:16) 
resonemang om hur de sociala positionerna är relationella. Precis som att en industriarbetare har 
den sociala positionen att tillhöra en arbetarklass i förhållande till de som inte har den, exempelvis 
den borgerliga klassen, så tillhör eleverna på Praktikgymnasiet den grupp elever som inte bryr sig 
i förhållande till den grupp elever som är ambitiösa.  

 
7.3.2 Identiteternas betydelse för elevernas syn på hållbar utveckling 
Vad betyder då detta för elevernas uppfattningar om hållbar utveckling? Det som framkom i 
intervjuerna på Praktikgymnasiet var en uppfattning om att de flesta inte brydde sig om 
hållbarhetsfrågor och miljöfrågor överhuvudtaget. 

”Ja dom [skolkamraterna] vet nog inte så mycket, det tror jag inte. Alltså jag tror inte dom 
liksom... ja men dom är nog inte intresserade ens att veta. Dom slänger där och dom 
slänger saker så liksom, dom struntar nog helt fullständigt i det här med sortering och 
återvinning och utsläppen och såna grejer.” (Respondent 8) 

Att uppvisa ett intresse för miljöfrågor skulle således vara att gå utanför normen på skolan, 
och risken fanns att man då skulle uppfattas som töntig. En elev förklarade hur detta skulle kunna 
ta sig uttryck. 

”Det har som blivit liksom... dom som är på yrkeslinjen som inte är lika engagerade, då 
ser ju dom [skolkamraterna] på dom [de som bryr sig om miljön] som liksom... ja, töntigt 
och larvigt och... vi åker bil istället och.. Men jag tycker inte riktigt att det är så. Nä jag 
tycker inte alls att det är så på samma sätt.” (Respondent 1)  

Som framgår av citatet är det framför allt de andra, skolkamraterna, som uppvisar den här 
attityden och respondenten är noggrann med att påpeka att han tar avstånd från en sån 
uppfattning. Den distinktionen gör ytterligare en elev på Praktikgymnasiet som menar att det är 
just de andra som tycker att det är töntigt att bry sig. 

”Då skulle man bli kallad tönt tror jag. Det är vad jag tror. Om man bryr sig i skolan, det 
är pluggis och det är det och... Alltså det är ju så det är. Det märker jag i min klass, dom 
som ändå försöker liksom, det blir pluggis och det blir... man blir ju kallad saker. Men det 
är dom här som kanske inte bryr sig så mycket egentligen liksom om... skolan 
överhuvudtaget.” (Respondent 8) 

Detta ger ytterligare uttryck för en differentieringsprocess, men här inom den egna gruppen. Det 
betyder att eleven egentligen inte anser sig passa in i normen på skolan. Att uttrycka ett intresse 
eller engagemang för miljöfrågor skulle anses som avvikande och till och med provocerande om 
man dessutom skulle uttala sig om sådana frågor mycket och ofta (respondent 1). 
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På Teorigymnasiet framhölls istället intresse och engagemang för miljö och hållbar utveckling 
som förenlighet med normen av hur man skulle vara för att passa in. En elev svarar följande på 
frågan om en person som intresserar sig för hållbarhet skulle kunna passa in på skolan. 

”Jag tror ändå det passar in ganska bra. Jag tror ändå att det är lite mer åt det hållet på 
hela skolan, speciellt [mitt program] då. Och... och jag tror natur ganska mycket, och 
journalistik för dom skriver mycket om liksom, eller dom går ju samlinje också. Så jag tror 
ändå att liksom folk generellt på skolan kan ganska mycket om det. Man blir liksom inte 
sedd som annorlunda eller konstig för att man är intresserad av det eller diskuterar om 
det.” (Respondent 4) 

Här framgår det att ett engagemang för hållbar utveckling skulle ligga i linje med hur man 
förväntas vara som elev. Detta visar att elever med högre kulturellt kapital besitter ett habitus 
som möjliggör en identitet som tillåter en att vara intresserad av hållbar utveckling.  

 
7.3.3 Slutsats 
De slutsatser som går att dra av detta är att det dels spelar stor roll för elevers uppfattningar om 
hållbar utveckling från vilka förhållanden de kommer från. Det vill säga att elever som kommer 
från mer välutbildade hemförhållanden har större kunskap om och intresse för frågor om hållbar 
utveckling. Men det spelar även stor roll för detta vilken skola och vilket program eleverna går på 
och vilka hemförhållanden de andra på skolan kommer från, eftersom deras uppfattningar om 
hållbar utveckling också tills stor del formas utifrån den kollektiva identiteten på skolan och 
programmet.  

Resultatet blir olika på de olika skolorna eftersom eleverna som kommer dit bär med sig olika 
kulturellt kapital. På Teorigymnasiet, där eleverna bär med sig ett större kulturellt kapital, 
resulterar processen i en norm av att vara ambitiös, vilket i högsta grad är kompatibelt med att 
intressera sig för frågor om hållbar utveckling. På Praktikgymnasiet, där eleverna besitter ett 
mindre kulturellt kapital, skapas istället en norm av att inte bry sig i allmänhet, vilket då inte heller 
är förenligt med att bry sig om frågor om hållbar utveckling. 

Framför allt tycks det vara så att det är svårare att kombinera identiteten på ett 
yrkesförberedande gymnasium med ett engagemang och intresse för frågor som rör hållbar 
utveckling än på ett studieförberedande gymnasium. 

7.4 Betydelse av utbildning 

Något som också kom fram under intervjuerna var betydelsen som skolan haft för hur de ser på 
hållbar utveckling. Även här fanns det skillnader mellan grupperna i vissa avseenden, men också 
vissa likheter, vilket redogörs för i följande kapitel. 

 
7.4.1 Skillnader i skolornas och lärarnas arbete med hållbar utveckling 
Enligt intervjusvaren framgår det tydligt att Teorigymnasiet arbetar mer med hållbar utveckling i 
undervisningen, samt att lärarna är mer engagerade än i sådana frågor, än på Praktikgymnasiet. 
En elev från Teorigymnasiet uttrycker att de ”inte haft en enda lärare som inte verkat intresserad 
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av hållbar utveckling” (respondent 6), medan en elev på Praktikgymnasiet uttrycker följande om 
hur lärarna har tagit upp hållbar utveckling i undervisningen. 

”Hon har brist på engagemang. Hon... hon läser från boken. Hon står bara och liksom, 
slår upp boken och visar på en overhead. Sen så gör hon inget mer. […] Så man vet ju 
inte vad har man pratat om, och tar upp svåra begrepp som man inte fattar och när man 
frågar så kan hon inte förklara det utan.. "Ozonlagret, det är ett ozonlager." Inte vad 
det är eller vad det gör eller nånting utan "det är ett ozonlager".” (respondent 2) 

Detta visar dels att det finnas ett mindre mått av intresse och engagemang för 
hållbarhetsfrågor hos lärare och ledning på Praktikgymnasiet, och dels visar det att lärarnas 
didaktiska kompetens (hur väl de lyckas lära ut) har stor betydelse för hur eleverna formar sina 
uppfattningar om hållbar utveckling.  

På Teorigymnasiet har eleverna fått arbeta med ett tvärvetenskapligt projekt i blandade 
grupper från olika klasser och program där de skulle planera och designa en hållbar stad. Detta 
framhöll eleverna som bland det roligaste de hade fått göra på skolan och något som definitivt 
fått upp ögonen för hållbarhetsfrågor för dem.  

”Ja vi hade ju som ett grupprojekt […] och då ska man bygga en egen stad. Och det 
handlar bara om hållbar utveckling, det ska hålla i fem hundra år. Sen kan det skita sig, 
men fem hundra år ska det hålla och liksom gå runt. Så det var ju bland det roligaste vi 
har gjort på skolan, och det handlar ju bara om hållbar utveckling.” (Respondent 6) 

Detta visar att skolan har goda möjligheter att väcka intresse för hållbar utveckling hos 
eleverna genom att arbeta fokuserat med dessa frågor i ämnesintegrerande och 
programöverskridande projekt. 

Vidare framhåller några av eleverna på Praktikgymnasiet att det finns ett behov av att jobba 
mer med dessa frågor just för att få folk att börja bry sig (respondent 1, 7och 8). Det var också 
tydligt att hållbar utveckling på Praktikgymnasiet förekom främst i naturkunskapsämnet, medan 
flera ämnen på Teorigymnasiet tycktes ta upp detta. Detta visar att det finns en tydlig skillnad 
mellan hur skolorna prioriterar att arbeta med hållbar utveckling i utbildningen.  

Ett intressant tema som kom upp i en intervju på Praktikgymnasiet var hur den politiska 
styrningen av skolan påverkade elevernas syn på miljöfrågor. 

”Jag tror det är väldigt svårt att gå på [Praktikgymnasiet] och tänka på miljön. Alltså 
samtidigt. För vi har inte haft dom bästa grejerna. Vi har till exempel fått maskiner som 
bara är skit, som bara sprutar ut avgaser och sånt och det är liksom... Det är svårt att 
tänka på miljön så, på så sätt. […] Vi får inte det vi behöver av både kommun och 
alltihopa. Vi får inte grejer till att laga grejer, alltså.. fixa saker. Så att då är det svårt att 
tänka på miljön, vi kan ju inte bara stänga av alla maskiner och bara "nej vi kan inte köra 
för att det inte miljövänligt".” (Respondent 2)  

Detta kan tolkas som att det finns ett ointresse i den kommunala styrningen av att prioritera 
Praktikgymnasiet i sina politiska beslut, vilket påverkar elevernas syn på miljöfrågor på så vis att 
när politikerna inte prioriterar skolan förstärker det en känsla av att skolan inte är viktig även hos 
lärare och elever. 
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Ett annat intressant resultat var att flera elever på Praktikgymnasiet uttryckte att de ville ha 
mer undervisning om hållbar utveckling i skolan, medan en del av eleverna på Teorigymnasiet 
uttryckte att det var tillräckligt som det var idag. Detta kan dels tyda på att det finns en viss 
mättnad hos elever på Teorigymnasiet av att arbeta med hållbar utveckling i skolan. Men det visar 
också tydligt att det finns en önskan hos elever på Praktikgymnasiet att få lära sig mer om 
hållbarhetsfrågor i sin utbildning. En elev på praktikgymnasiet svarar följande på frågan om han 
vill se mer eller mindre hållbar utveckling i utbildningen: ”Ja mer! Det måste ju till mer så man 
fattar liksom, så alla fattar liksom till slut. Och kanske börja redan tidigare i skolan i dom yngre 
åren typ.” (Respondent 1) 

 
7.4.2 ESD som kulturell reproduktion 
Sett ur Bourdieus teori om kulturell reproduktion kan resultaten ovan tolkas som att de elever 
som innehar ett större kulturellt kapital gynnas över elever med ett mindre kulturellt kapital, vad 
gäller hur de erbjuds möjligheter att lära sig om hållbar utveckling i skolan. Med andra ord gynnas 
elever med en högre social position av hur ESD implementeras, vilket tyder på att det finns ett 
mått av exkludering från ESD av elever med arbetarklassbakgrund. 

Den politiska nedprioriteringen av Praktikgymnasiet kan också ses om ett uttryck för en form 
av kulturell reproduktion där politiska beslut om resursfördelning mellan studieförberedande och 
yrkesförberedande skolor kan leda till en reproduktion av brist på kunskap om och intresse för 
hållbar utveckling hos elever med mindre kulturellt kapital.  

Den dolda agenda som Bourdieu menar förekommer i utbildningen skulle därmed kunna 
skönjas här, på så vis att eleverna på båda skolorna överlag inte tycks kräva mer hållbar utveckling 
i undervisningen, även om vissa av dem anser att det vore önskvärt. Att flera av eleverna på 
Praktikgymnasiet önskar mer hållbar utveckling i sin utbildning framgår när de frågas explicit om 
detta och inte i övrigt. Detta tyder på att det finns ett behov och en önskan hos dessa elever av 
att lära sig mer om hållbar utveckling, men också att det inte tycks vara något de har reflekterat 
över tidigare. På så vis kan eleverna sägas vara undanhållna vetskapen om detta fråntagande av 
undervisningsinnehåll, i och med att de inte kräver mer av det i skolan, men att de samtidigt ser 
ett värde i det.   

Dessutom tycks de elever som intervjuats på Praktikgymnasiet vara mer ambitiösa och 
engagerade i skolan än många av deras skolkamrater, dels med tanke på att de ställde upp för 
intervju, men också baserad på deras uttalanden om attityderna hos de andra eleverna på skolan. 
Detta innebär i så fall att övriga elever på Praktikgymnasiet sannolikt inte på samma sätt ser 
värdet av hållbar utveckling i sin utbildning, vilket ytterligare förstärker den dolda agendan. 
 
7.4.3 Slutsats 
Resultaten visar att eleverna på Teorigymnasiet har fått ett större mått av undervisning om hållbar 
utveckling under sin skolgång än eleverna på Praktikgymnasiet, vilket har bidragit till att forma 
deras uppfattningar om detta. Hållbar utveckling i utbildningen tycks alltså förekomma i större 
utsträckning på den studieförberedande skolan än på den yrkesförberedande. 
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Samtidigt visar resultaten att skolan också har stora möjligheter att ge elever som inte har med 
sig ett engagemang hemifrån möjlighet att utveckla kunskap, intresse och engagemang för hållbar 
utveckling. Men detta är beroende av hur det prioriteras och hanteras av lärare och skolledare, 
men också av politiker. 

Vidare går det att dra slutsatsen att ESD tycks implementeras i större utsträckning på 
studieförberedande skolor, och nedprioriteras på yrkesförberedande skolor vilket exkluderar 
dessa elever från att få kunskap om hållbar utveckling och forma sina attityder därigenom. Detta 
bidrar till att reproducera en samhällsordning där elever med lägre social klassbakgrund i mindre 
utsträckning ges möjlighet att tillägna sig kunskap om och odla ett intresse för hållbar utveckling. 
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8. Resultat och diskussion 

I detta kapitel presenteras först de slutsatser som går att dra av analysen i förhållande till studiens 
forskningsfrågor. Därefter förs en diskussion om vad detta har för betydelse i ljuset från tidigare 
forskning och avslutningsvis presenteras några förslag på vidare forskning inom fältet utifrån 
denna studie. 

8.1 Resultat frågeställning 1 

Studien har visat att det förekommer skillnader, men också vissa likheter, i elevernas 
uppfattningar om hållbar utveckling mellan elever från en studieförberedande gymnasieskola och 
elever från en yrkesförberedande skola. Resultatet gäller framför allt tre dimensioner av hur 
eleverna uppfattar hållbar utveckling. För det första tycks eleverna på Teorigymnasiet ha en högre 
kunskapsnivå om hållbar utveckling än eleverna på Praktikgymnasiet, både vad gäller hur de 
förstår begreppet och hur pass förtrogna de är med det. För det andra anser eleverna på båda 
skolor att hållbar utveckling är viktigt, men eleverna på Teorigymnasiet uttrycker ett större 
personligt intresse för frågorna. För det tredje tycks båda grupperna uppleva tämligen marginella 
möjligheter att påverka världen i en mer hållbar riktning. 

8.2 Resultat frågeställning 2 

Ovanstående skillnader i kunskap om och förtrogenhet med hållbar utveckling stämmer överens 
med fördelningen av kulturellt kapital mellan skolorna, på så vis att eleverna som uttrycker ett 
större intresse för frågor om hållbar utveckling också besitter ett större kulturellt kapital. Det 
kulturella kapitalet bär eleverna med sig hemifrån, definierat av deras föräldrars utbildningsnivå, 
och visar på att det finns det finns en klassbaserad dimension av hur dessa elever relaterar till 
hållbar utveckling. Elever med en bakgrund av lägre social klass uttrycker mindre förståelse och 
intresse för hållbar utveckling är elever från en högre social klass. 

Dessa skillnader tycks förstärkas på de olika skolorna genom de olika identiteter som formas 
där. På grund av att skolorna rekryterar elever med olika kulturellt kapital och olika habitus 
formas skilda identiteter på dessa skolor som är i olika grad förenliga med ett intresse för hållbar 
utveckling. På den studieförberedande skolan, där eleverna har ett större kulturellt kapital, finns 
det en uppfattning om eleverna som ambitiösa, vilket är väl förenligt med ett intresse för 
hållbarhetsfrågor. På den yrkesförberedande skolan, där eleverna besitter ett mindre kulturellt 
kapital, ingår det i identiteten att inte bry sig, vilket inte är lika förenligt med ett intresse för miljö 
och hållbar utveckling. 

Denna identitet kan med hjälp av habitusbegreppet tolkas som en struktur som konstrueras 
och bärs upp av elevernas individuella habitus som de bär med sig, och som bygger på ett 
förkroppsligat kulturellt kapital, men som också bidrar till att återigen forma elevernas 
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individuella habitus som konstituerar deras identiteter. Vidare tycks gruppernas gemensamma 
identitet konstrueras genom en differentiering gentemot andra skolor, framför allt på den 
yrkesförberedande skolan. 

Det framgår också av materialet att utbildningen spelar en stor roll för elevernas uppfattningar 
om hållbar utveckling, både tidigare skolgång och nuvarande. Framför allt tycks lärarnas 
engagemang för frågorna och deras sätt att undervisa om dem ha stor betydelse. Men även den 
politiska styrningen av skolan tycks ha stor betydelse, på så sätt att när skolan nedprioriteras av 
politikerna så fortplantas ett missnöje och en känsla av att sluta bry sig till lärare och till elever. 
Detta kan ses som ett uttryck för kulturell reproduktion av en struktur där elever på 
yrkesförberedande skolor från central nivå missgynnas i och med att de inte erbjuds samma 
möjligheter att ta del av hållbar utveckling i undervisningen och därmed exkluderas från ESD 
som utbildningsprojekt. 

8.3 Resultaten i förhållande till implementeringen av ESD 

Resultaten av studien visar således att det finns skillnader i hur elever med olika kulturellt kapital 
ser på hållbar utveckling och att elevers sociala klass och kulturella kapital har betydelse för dessa 
skillnader. Forskning har tidigare visat kvantitativt att det finns en koppling mellan elevers 
miljöengagemang och deras föräldrars utbildningsnivå (Pe’er m.fl., 2015), vilket denna studie 
styrker utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. Därmed blir det vid implementering av ESD viktigt 
att ha i åtanke att elever kommer till skolan med väldigt olika förutsättningar att kunna 
tillgodogöra sig hållbar utveckling som ett innehåll i utbildningen. 

Samtidigt bidrar studien med att visa att elevernas uppfattningar om hållbar utveckling formas 
genom mycket mer än bara vad de får med sig hemifrån och att den gemensamma identiteten och 
normerna på skolan har en avgörande betydelse för dessa uppfattningar. Mer specifikt visar det 
sig att det kan vara svårt att gå på ett yrkesprogram på en yrkesförberedande skola och samtidigt 
bry sig om hållbar utveckling, vilket leder till att dessa elever i större utsträckning utesluts från det 
samhällsförändrande projekt som ESD påstås vara. Detta har en avgörande betydelse för 
diskussionen om huruvida implementeringen av ESD som utbildningsprojekt verkar 
transformativt eller reproduktivt och tyder på att det finns brister i implementeringen då den 
pluralism som forskningen framhåller som viktig tycks saknas (Wals, 2010).  Att det tycks finnas 
ett mått av reproduktion av ojämlikhet i implementeringen visar också på vikten av att fortsätta 
kritiskt granska ESD ur ett klassperspektiv. 

Resultaten tillför också ett didaktiskt perspektiv i debatten om implementering av ESD då de 
visar att elevers intresse för hållbar utveckling påverkas av hur detta behandlas i undervisningen. 
Att projektet om att designa en hållbar stad var bland det roligaste vissa elever hade gjort i skolan 
visar på vilka möjligheter som finns med att arbeta ämnesintegrerande, programöverskridande, 
tillämpat och verklighetsnära. Detta ligger i linje med vad tidigare forskning också menar är 
lämpligt innehållsmässigt inom ESD (Scholz, Lang & Wiek et al, 2006; Öhman, 2006). Men mot 
bakgrund av att yrkeselevers identitet tycks vara mindre gångbar med ett intresse för hållbarhet 
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väcker detta också frågor om hur vi kan anpassa ett innehåll inom ESD som tilltalar även elever 
på yrkesförberedande skolor. 

Samtidigt visar studien också att skolan har goda möjligheter att påverka elevernas 
uppfattningar om hållbar utveckling genom att fokusera mer på dessa frågor i undervisningen och 
anpassa dem enligt en mer pluralistisk ansats som bättre tillgodoser alla elevgruppers unika behov 
och preferenser. Därmed finns det möjlighet för skolan att i större utsträckning inkludera 
yrkeselever i arbetet för en hållbar utveckling. Detta resultat bidrar med teoretisk nyansering till 
tidigare forskning om utbildningens betydelse för hur attityder och engagemang för miljön 
skapas, på så vis att det visar att skolans potential är stor men att den samtidigt påverkas av den 
kultur och identitet som råder på skolan, vilket i sin tur påverkas av elevernas klasstillhörighet (Le 
Hebel m.fl., 2014).  

I studien framgår även den politiska styrningens betydelse för skolans och elevernas identitet 
och hur de ser på hållbar utveckling. Avsaknaden av engagemang som uppvisades på den 
yrkesförberedande skolan tycks spegla hur skolan prioriteras politiskt. Detta resultat ligger i linje 
med Bergströms & Dalbergs (2014) studie som visar att killar på yrkesprogram innehar ett 
mycket lägre förtroende för politiken medan killar på studieförberedande program har mycket 
högre förtroende, vilket korrelerar med deras förmåga att uttrycka sig politiskt och grad av 
politisk handlingskompetens. Troligt är att en ökad prioritering av denna elevgrupp skulle bidra 
till att höja yrkeselevers politiska förtroende och grad av engagemang i allmänhet, inklusive för 
hållbar utveckling. Därmed blir styrningen av skolan betydelsefull även när det kommer till 
implementeringen av ESD, vilket visar att ESD behöver prioriteras politiskt för alla typer av 
skolor och elevgrupper om det också ska lyckas nå alla elever i samhället, oavsett klasstillhörighet 
och val av studieinriktning. 

8.4 Förslag på vidare forskning 

Studiens begränsningar metodmässigt och resursmässigt gör att det vore relevant att komplettera 
med en enkätundersökning för att öka studiens generaliserbarhet och därmed kunna statistiskt 
belägga sambandet mellan skolval och programtillhörighet å ena sidan, och kulturellt kapital och 
elevers uppfattningar om hållbar utveckling å den andra. Vidare studier med deltagande 
observation som metod skulle också kunna granska hur elevernas identitetskonstruktion går till i 
praktiken och hur detta kan yttra sig i situationer där de konfronteras med frågor om miljö och 
hållbar utveckling. 

Vidare vore det intressant och relevant att undersöka huruvida även andra samhällsgrupper 
utesluts från ESD eller från arbetet med hållbar utveckling generellt. Förslag på sådana perspektiv 
skulle kunna vara att undersöka även hur överklasselever ställer sig till hållbar utveckling, hur 
deras uppfattningar om detta formas och om de får ta del av sådana frågor i sin utbildning. Ett 
annat perspektiv som är relevant att undersöka vidare är om det förekommer någon skillnad 
mellan elever av olika etnicitet och huruvida utlandsfödda också är en grupp som riskerar 
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uteslutas på detta sätt, vilket utgör ett område där viss forskning pekar på att ESD utgör ett 
lovande koncept för inkludering (Burnett & McArdle, 2011). 

Ytterligare ett tema som kom upp under intervjuerna var att media och sociala medier också 
har betydelse för hur eleverna formar sina uppfattningar i dessa frågor. Detta valdes att inte tas 
upp i analysen då det ansågs för perifert, men utgör även det ett spännande område för vidare 
forskning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 
Inledande orientering 
Berätta om intervjuns syfte och tillvägagångssätt. 
Fråga om tillstånd för inspelning. Säg att jag kommer anteckna. Bjud på kakor. 
Fråga om de har några frågor innan vi sätter igång. 
 
Bakgrund och personfakta 

•$Kan du berätta lite om vem du är? Namn? Ålder? Program? Profil? Var kommer du från? 

•$ Trivs du på skolan/programmet? Varför valde du att gå ditt program/skola? 

•$ Vad är du intresserad av? Vad gör du på din fritid? 

•$ Vad är dina kompisar intresserade av? Delar ni några intressen?  

•$ Vad vill du jobba med i framtiden tror du?  

•$Hur ser du på framtiden? Både din egen och i allmänhet? Ser du några problem och/eller 

möjligheter med framtiden? 

 
Identitet och hållbar utveckling 

•$ Vad tänker du på när jag säger hållbar utveckling? Vad associerar du med begreppet? 

•$Hur pass väl känner du till begreppet?  

o$ Var har du fått kännedom om det? 

•$ Vad är din personliga inställning till frågor som rör hållbar utveckling, till exempel miljöfrågor, 

energifrågor, klimatförändringar, rättvisa och jämlikhet? (Tycker du att det är intressant/roligt 

eller tycker du att det är svårt/tråkigt? Eller har du ingen direkt åsikt?) 

o$ Om positiv: vad är du intresserad av inom detta område? Varför är du intresserad? Vad 

ligger bakom ditt intresse? 

o$ Om negativ: varför är du inte intresserad av dessa frågor? Vad skulle kunna få dig 

intresserad tror du? 

•$ Vad tror du att dina kompisar tycker om frågor som rör miljö och hållbar utveckling? 

•$ Är de intresserade eller inte? Varför / varför inte? 

•$Hur skulle du beskriva en vanlig/normal elev på din skola och på ditt program? 

•$ Finns det några på skolan som inte passar in i den beskrivningen? 

•$Hur skulle du beskriva en typisk person som är intresserad av miljöfrågor och hållbar utveckling? 

•$ Vad tycker du själv om personer som är intresserade av miljö och hållbar utveckling?  

•$ Vad tror du att andra på skolan eller dina kompisar tycker om dessa personer? 

•$Hur ser du på din möjlighet att förändra världen eller göra en skillnad för dess utveckling? 
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Hållbar utveckling i skolan 

•$Har du några erfarenheter av att ha arbetat med frågor om hållbar utveckling i skolan?  

Om nej:  

•$ Annan framing: Har du erfarenhet av att ni har jobbat med frågor om t.ex. miljö, rättvisa, energi, 

klimat, resurser?  

•$Om nej igen: Varför tror du att ni inte har arbetat med dessa frågor i skolan? 

Om ja:  

•$ Vad för slags erfarenheter har du av det? Kan du ge några exempel? I vilka ämnen och med vilka 

lärare? 

•$Hur har lärarna behandlat dessa frågor? På vilka sätt har ni arbetat med dem? Har ni arbetat med 

dem i några särskilda teman? 

•$Hur tror du att dessa lärare ser på hållbar utveckling? Handlar det om att ge tillräckligt med 

kunskap? Eller om att förmedla miljövänliga värderingar? Eller om att ge eleverna verktyg för att 

själva avgöra vad som krävs för en hållbar utveckling? 

•$Hur har du själv upplevt det när ni har jobbat med sådana frågor?  

•$Hur verkar ha dina klasskompisar upplevt det? 

•$ Skulle du vilja se mer eller mindre av hållbar utveckling i din utbildning? 

•$ Ser du någon koppling mellan ditt framtida yrke/studier och hållbar utveckling? 

 
Social klass och hållbar utveckling 

•$ Vad jobbar dina föräldrar med? 

•$ Vilken utbildning har dina föräldrar? 

•$ Vad är dina föräldrar intresserade av?  

•$ Vad pratar ni om hemma? 

•$ Vad sysslar de med på sin fritid?  

•$ Är de engagerade i någon slags förening eller liknande? 

•$Hur pass ofta läser de tidningen eller tittar på nyheterna? 

•$Hur ser dina föräldrar på det här med hållbar utveckling och miljöfrågor? Har de påverkat din syn 

på dessa frågor? 

 
Avslutning 
Har du något du vill tillägga till det vi har pratat om? 
Hur kändes det att bli intervjuad? 
Har du några andra frågor? 
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Bilaga 2. Föräldrarnas yrke och utbildningsnivå 

Gymnasium Föräldrars yrke Föräldrars utbildningsnivå 

Praktik Pappa ingenjör på teknikföretag. 

Mamma lågstadielärare.  

Pappa gymnasium. 

Mamma högskola. 

Praktik Pappa grävmaskinist. 

Mamma assistent inom vården. 

Pappa grundskola. 

Mamma gymnasium. 

Teori Pappa jägmästare i skogsindustrin. 

Mamma språklärare på gymnasium. 

Båda högskola/universitet. 

Teori Pappa egenföretagare inom IT-branschen. 

Mamma handläggare på studieförbund. 

Båda högskola/universitet. 

Teori Pappa universitetslärare . 

Mamma lärare på komvux. 

Pappa forskarnivå. 

Mamma högskola/universitet.  

Teori Pappa lastare på flygplats. 

Mamma säljare på medelstort företag. 

Båda gymnasium. 

Praktik Pappa bokföring i offentlig verksamhet. 

Mamma bokföring på privat företag.  

Gymnasium. 

Praktik Pappa busschaufför. 

Mamma lågstadielärare.  

Pappa gymnasium. 

Mamma högskola.  


