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Sammanfattning:  

 

Syftet med mitt examensarbete var att jag som blivande lärare skulle få en inblick vad elever i 

högstadiet har för kunskaper och tankar vad beträffande hållbar utveckling. Vilken roll har 

skolan i elevers kunskaper kontra hemmet? Lär skolan ut på ett bra sätt eller behövs det någon 

sorts reform vad beträffande undervisningen angående hållbar utveckling?  Metoden jag har 

använt mig av är en kvantitativ enkätundersökning på två kommunala högstadieskolor i 

mellersta Sverige. Huvudresultatet är deprimerande med tanke på vilka riktlinjer som finns i 

Lpo 94 samt de olika ämnenas kursplaner. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det 

krävs något utöver det vanliga för att få bukt med den svaga kunskap elever i grundskolan har 

beträffande hållbar utveckling och konsumtion. 
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1 INLEDNING 

 

Att det pratas mycket om hållbar utveckling är inget som är nytt år 2010, men hur ställer sig 

eleverna till det? Det är de som utgör framtiden! Dessa funderingar ledde fram till att jag ville 

göra ett examensarbete om hållbar utveckling sett ur elevernas perspektiv. Samt vilka ämnen 

som tar upp just hållbar utveckling. Enligt skolverket skall hållbar utveckling beaktas i ett 

flertal ämnen, men gör det verkligen det? Som blivande lärare i matematik och de 

naturorienterande ämnena i årskurs 4-9 är det något jag tycker är viktigt och intressant. 

 

Det är enkelt att tycka till och säga att hållbar utveckling är nödvändigt för att vi människor 

ska ha det bra på jorden, men vad innebär det i praktiken för oss i västvärlden som i stora drag 

idag lever med en köp- och slängmentalitet? Visserligen är den typen av mentalitet något nytt 

ur ett historiskt perspektiv, men jag kan inte sluta att undra hur den typen av mentalitet kan få 

så starkt fotfäste i ett Sverige som levt under relativt fattiga förhållandena under största delen 

av sin historia. Den senaste perioden var under andra världskriget då det var ransoneringar på 

livsmedel och andra nödvändiga produkter. På den tiden var man allmänt duktiga på att ta till 

vara på allt och slösade inte på något.  

 

Varje år sätts det nya rekord vad beträffande julhandeln och ekonomin frodas brukar det heta. 

Men hur vettigt är det på sikt när ekonomin för ett land beror av julkonsumtionen, då 

konsumtionen enbart bygger på inköp av ”nya” saker. Frågan blir då om elever i högstadiet 

ser sambandet mellan exempelvis konsumtion och hållbar utveckling. Om inte så kanske det 

är hög tid att se över hur undervisningen i hållbar utveckling ser ut, kan det vara så att det 

behövs en annan form av undervisning och hur skulle då den se ut i så fall?  

 

   

 

”Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp 
som hållbar utveckling och göra det till en verklighet för människorna 

över hela världen.” 
Kofi Annan 
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1.1 Hållbar utveckling i svenska skolans läroplaner samt styrdokument 

Som jag skrev i inledningen skall hållbar utveckling uppmärksammas genom hela 

skolgången: förskolan, grundskolan och gymnasiet. Lpfö 98 och Lpo 94 ger en generell 

beskrivning om hur förskolan och grundskolan skall verka för en hållbar utveckling. I 

kursplanerna är det mer detaljstyrt för vartdera ämnet samtidigt som det humankapital som 

behövs för en hållbar utveckling byggs upp här hos eleverna. 

 

 

 ”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans 

verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”.  

(Lpfö 98, s. 7 ) 

 

 

Detta beskrivs på ett enkelt och tydligt sätt hur förskolan skall verka och agera för att på så 

sätt skapa de rätta förutsättningarna för att barnen skall uppnå den stimulans och förståelse 

som krävs för att de skall få en inblick i naturens kretslopp. 

 

”Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation 

och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och 

omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”. (Lpo 94/98, s. 8) 

 

 

 

”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. 

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap 

inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den 

miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt 

till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall 

belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling”. (Lpo 94, s. 6) 

 

 

Stycket beskriver anledningen med miljöundervisning och begreppet hållbar utveckling 

kommer in för första gången i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet. 

 

”Utbildningen i biologi syftar också till att göra kunskaper och erfarenheter användbara för 

att främja omsorgen om och respekten för naturen och medmänniskorna”.  

(Kursplan för biologi i grundskolan) 

 

 

 

 

”Att eleven utvecklar förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet 

samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt”. 

(Kursplan för hem- och konsumentkunskap i grundskolan) 
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”Eleven tillgodogör sig kunskaper för att kunna agera i lokala och globala frågor som är 

viktiga för ett hållbart samhälle”. (Kursplan för samhällskunskap i grundskolan) 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

Vad är hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling är enligt nationalencyklopedin följande: 

”hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där 

definierat som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet har fått omfattande spridning, och det råder bred enighet om 

att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och globalt (detta slås 

fast i bl.a. handlingsprogrammet Agenda 21, vilket antogs vid Riokonferensen 1992)”. 

 

1.2.1 Årtal 

År 1972 höll FN en konferens i Stockholm där miljöfrågor var på agendan vilket ledde till en 

politisk deklaration och handlingsprogrammet skapades, det så kallade UNEP, United Nations 

Environmental Programme, och samarbetet kring internationella miljöfrågor startades 

Björneloo (2007). 

 

År 1977 hölls världens första internationella miljökonferens i Tbilisi, Georgien gällande 

utbildning om miljöfrågor. Tbilisidokumentet får stor effekt i läroplanstexter, speciellt i 

Sverige i och med Lgr80, men även i många andra länder (Ibid). 

 

År 1983-1987 arbetade en kommission med att kartlägga och analysera de miljöproblem och 

miljöfrågor som rådde på jorden. Det officiella namnet på kommissionen var The World 

Commission for Environment and Development, och då Gro Harlem Brundtland var 

ordförande för kommissionen så döptes rapporten till Brundtlandrapporten, som utgavs 1987. 

Kommissionen lägger tonvikten på de tre aspekterna ekologisk-, ekonomisk-, och social 

hållbar utveckling samt globaliseringen (Ibid). 

 

 

År 1992 hölls en konferens i Rio om miljö och utveckling och då myntades Agenda 21 för 

första gången, vilket är en nationell handlingsplan för det tjugoförsta århundradet angående 

hållbar utveckling. Ett år efter Rio-konferensen utser Unesco (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) en internationell kommission angående utbildning för 

hållbar utveckling. I rapporten framhävs det tydligt att en viktig aspekt för framgång är att 

sträva efter en demokratisk medverkan och sammanhang såväl på lokal, nationell och 

internationell nivå. Kommissionen lägger upp följande punkter kring lärandet: ”Lära för att 

leva, lära för att göra, lära för att vara och lära för att leva tillsammans". 

Efter Rio-konferensen sker en grundlig förändring vad beträffande miljöarbete runt om i 

världen, för Sveriges del gäller det på framför allt lokalnivå. År 1996 har arbetet med Agenda 

21 startats i alla kommuner, vilket ledde till ett stort engagemang inom skola, 

högskola/universitet samt ideella organisationer (Ibid). 

 

 

http://www.ne.se/lang/agenda-21
http://www.ne.se/lang/riokonferensen
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I Agenda 21 kapitel 36 tas utbildningsfrågor och betydelsen av utbildning upp: 

”Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och förbättra människors förmåga att lösa miljö- och 

utvecklingsproblem”. (Agenda 21, kapitel 36, 1993.) 

 

”Både formell och icke-formell utbildning är nödvändig för att ändra människors attityder så de kan bedöma och 

lösa de problem som hör samman med hållbar utveckling” (Ibid). 

 

”Den är också av avgörande betydelse för att uppnå medvetande om betydelsen av miljö och etik, värderingar, 

attityder, färdigheter och beteenden som är förenliga med hållbar utveckling och för att allmänheten ska kunna 

delta i beslutsprocessen” (Ibid). 

 

”För att vara effektiv bör utbildningen om miljö och utveckling omfatta dynamiken i såväl den 

fysiska/biologiska, sociala och ekonomiska miljön som människans utveckling och ingå i samtliga ämnen och 

vetenskapsgrenar”(Ibid). 

 

 

År 1997 höll Unesco en konferens om utbildning för en hållbar utveckling i Thessaloniki, 

Grekland, där en av konklusionerna var att samhällsvetenskap och humaniora är viktiga 

element för att komplettera en ren naturvetenskaplig undervisning angående hållbarhetsfrågor. 

Samhällsutvecklingen i världen är människan direkt ansvarig för och bör således agera 

respektfullt gentemot de konsekvenser den fått (Björneloo 2007).   

 

År 2000 godkänner världens stats- och regeringschefer FN:s millenniedeklaration. I den 

beskrivs det att för en lyckad global utveckling krävs det en helhetssyn angående 

utvecklingsfrågor såsom utbildning, fattigdomsutrotning, säkerställande av en miljömässigt 

hållbar utveckling och ett säkerställande av det globala partnerskapet mellan rika och fattiga 

länder. Att ta itu med globala utvecklingsfrågor på olika nivåer är viktigt, där ett av delmålen 

är att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom (Ibid). 

 

1.2.2 Naturvårdsverkets definition 

 

”När det talas om ett långsiktigt hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling 

upp. Det innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas 

med en god miljö” (www.naturvardsverket.se). 

 

För att uppnå dess kriterier så är det tre olika dimensioner som skall behandlas: ekologisk-, 

ekonomisk- samt social- hållbarhet. Dock är det inte bestämt hur fördelningen mellan de olika 

dimensionerna ska vara men dock en god bas att utgå ifrån. I nationalencyklopedin står det att 

”hållbar utveckling är således inte ett svar utan en process där olika synsätt kan mötas” . De 

tre dimensionerna kan integreras där de verkar som varandras förutsättningar samt stöd. 

 

1.2.3 Hållbar utveckling ur det ekologiska perspektivet 

 

”Brundtlandkommissionen” lade fram år 1987 att de ekologiska tillgångarna inte tas tillvara 

på ett sådant sätt att det främjar kommande generationer. Människor bör beakta att de skall 
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leva ett med naturen istället för att leva av naturen, och att ta vara på de resurser som naturen 

ger och inte överexploatera tillgångarna. Att bruka jordens resurser på ett moraliskt sätt är ett 

krav samtidigt som energikällorna som används bör vara förnybara. (SOU 2204:104). 

 

1.2.4 Hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv 

 

Ekonomisk tillväxt framhålls ofta som ett tecken på utveckling. Men samtidigt bör man ha 

åtanke att inget land kan uppnå en ekonomisk hållbar utveckling om miljön tar skada på grund 

av ”utvecklingen”. Om det välstånd som byggs upp inte fördelas rättvist eller om det inte sker 

en progression inom det mänskliga kapitalet beträffande hälsa, utbildning med mera så är det 

ej någon hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv (Ibid.) 

 

1.2.5 Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv 

 

Social utveckling kan ses som ett resultat utav en ekonomisk utveckling samtidigt som det är 

ett villkor för att en ekonomisk utveckling skall ske.  

”Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram betydelsenav att resurser, inflytande och makt 

fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt, att alla människor får tillgång till socialservice och att 

individen känner trygghet och delaktighet”(Ibid). 

 

Många anser att målet med hållbar utveckling är att uppnå den sociala dimensionen, endast då 

kan alla människor få sina basbehov tillfredsställda utan att ekosystemet påverkas på ett 

destruktivt sätt. I slutändan handlar det om att varje människa har rätt till ett värdigt liv (Ibid). 

 

1.2.6 Hållbar utveckling i fyra dimensioner 

 

Goodland (2002) hävdar att jordens hållbara utveckling är så komplex att den inte kan 

rymmas inom de tre ”standard” dimensionerna. Han anser att det saknas en viktig dimension 

och lägger till den som han kallar för ”human sustainability” människans egna hållbara 

utveckling, och sätter den som punkt ett.  
 

 ” Human sustainability means maintaining human capital. Human capital is a private good of 

individuals, rather than between individuals or societies. The health, education, skills, knowledge, 

leadership and access to services constitute human capital. Investments in education, health, and 

nutrition of individuals have become accepted as part of economic development”. 

 

 

 

 “Social sustainability means maintaining social capital. Social capital is investments and services 

that create the basic framework for society. It lowers the cost of working together and facilitates 

cooperation: trust lowers transaction costs. Only systematic community participation and strong civil 

society, including government can achieve this. Cohesion of community for mutual benefit, 

connectedness between groups of people, reciprocity, tolerance, compassion, patience, forbearance, 

fellowship, love, commonly accepted standards of honesty, discipline and ethics. Commonly shared 

rules, laws, and information (libraries, film, and diskettes) promote social sustainability”. 
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 “Economic capital should be maintained. The widely accepted definition of economic sustainability 

is maintenance of capital, or keeping capital intact. Thus Hicks’s definition of income–the amount 

one can consume during a period and still be as well off at the end of the period–can define 

economic sustainability, as it devolves on consuming value-added (interest), rather than capital”. 

  

 “Although ES is needed by humans and originated because of social concerns, ES itself seeks to 

improve human welfare by protecting NC. As contrasted with economic capital, NC consists of water, 

land, air, minerals and ecosystem services; hence much is converted to manufactured or economic 

capital. Environment includes the sources of raw materials used for human needs, and ensuring that 

sink capacities recycling human wastes are not exceeded, in order to prevent harm to humans”. 

 

ES definieras som Environmental sustainability (miljömässig/ekologisk hållbarhet) 

NC definieras som Natural capital (naturkapital) 

 

 

1.2.7 Hållbar utveckling ur fler aspekter 

 

Åhlberg (2005) har definierat hållbar utveckling på följande sätt: ”Hållbar utveckling är 

utveckling som på ett optimalt sätt främjar de mänskliga behoven, såväl i nutid som för 

kommande generationer”. Han anser att för att förstå innebörden av hållbar utveckling så 

behövs det fler utgångspunkter, än de tre som myntades i ”Brundtlandrapporten” 1987. De tre 

tillkommande punkterna kallar han ”kulturell- hälsofrämjande- och politisk hållbar 

utveckling”.  Åhlberg menar att om man ser det ur ett biologiskt perspektiv där arv och miljö 

är avgörande för hur den då existerande kulturen handskas med olika situationer, så är då även 

kulturen en viktig aspekt vad beträffande hållbar utveckling. En form av ”kulturell” hållbar 

utveckling är en del av den kulturevolution som ständigt fortlöper som då i sin tur även är en 

del av den kulturella hållbara utvecklingen.  Han menar även att en god hälsa för hela 

mänskligheten är att eftersträva då det är nödvändigt för att det så kallade humankapitalet bäst 

ska kunna nyttjas. Den politiska hållbarheten bör upprätthållas så att utbildningen angående 

hållbar utveckling kan fortlöpa.   

 

1.2.8 Miljöundervisning 

 

Lundegård (2007) skriver i sin avhandling att ”I dag pekar många på att utbildning är en 

nyckelfaktor för att vi ska kunna utforma en hållbar värld”. Där syftet alltså är att belysa 

vikten kring diskussioner angående utbildning för en hållbar utveckling, ty pluralismen 

sprider sig angående det aktuella ämnet. Lundegård hänvisar även till vad Hardin skrev redan 

1968 att det inte finns någon teknisk lösning till befolkningstillväxten, resursutnyttjandet eller 

miljöproblematiken, där Hardin då ”liknar människans livsföring på jorden vid ett spel, där 

spelreglerna vi för tillfället rättar oss efter driver mänskligheten mot kollaps”. Det som krävs 

för att undkomma denna situation är att det tas fram ”nya” regler för att debatteras och 

diskuteras. Detta för att sedan skapa nya hållbara regler som gynnar då mänsklighetens 

överlevnad. Som det är i dagens läge 2010 (rent generellt) leder privata ekonomiska 

framgångar vid utnyttjande av gemensamma resurser per automatik till bakslag för ett flertal 

andra människor.  
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Hur skall då den nya generationens miljöundervisning se ut?  

 

Enligt Lundegård (2007) bygger handlingskompetens hos eleven på fyra delmål: 

1) ”eleven genom undervisning får erfara det man rubricerar som en förmåga att se bakom de 

fenomen som klassiskt brukar definieras som miljöproblem”. Med det menas att eleven inte 

enbart fokuserar på de problem som naturen ställts inför utan ser det utifrån sociala och 

strukturella problem samt de intressekonflikter som det kommer ur.  

2) ” eleven förväntas uppnå det man kallar ”commitment”, dvs. en förmåga att se sin egen roll 

i förhållande till större skeenden i samhället och utifrån detta formulera förslag till 

förändring”.  

3) ” handlingskompetens handlar om att på basis av de två föregående verkligen erhålla 

autentisk erfarenhet av ett förändringsarbete, s.k. ”action experiences”.  

4) ” eleven behöver förstås också ha det man rubricerar som insight and knowledge, dvs. 

förstå grundläggande förutsättningar för ett hållbart samhälle”.        

För att uppnå detta ställs det höga krav på den lärare som verkar i ämnet/ämnena. Den som 

bedriver undervisningen får verkligen beakta så att den inte blir elevens verktyg, att inte sätta 

sina ord i elevens mun. Att inte lägga fokus på symptomen i miljöproblematiken utan 

fokusera på problemets huvudorsaker. 

 

1.2.9 Undervisning 

 

Av de 37 volymerna som John Dewey (1997 i svensk översättning) skrev så är det volym 14 

”Demokrati och utbildning” som satt sin prägel på västvärldens pedagogiska grundsyn vad 

beträffande utbildning. Dewey menar att ”När en människa föds är hon inte bara omedveten 

om den sociala gruppens mål och vanor utan också helt likgiltig inför dem. Därför måste hon 

få kännedom om dem och bli aktivt intresserad- utbildning och endast utbildning överbryggar 

gapet”.   Detta skrev Dewey år 1916 men det är inte mindre aktuellt för det, att man genom 

utbildning går från okunskap till upplysning. Men det betyder inte för den sakens skull att det 

räcker med enbart utbildning utan det måste vara en utbildning som är relevant för ämnet. Där 

inlärningsprocessen och socialiseringsprocessen ligger i fokus för inlärning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

1.3 Frågeställningar 

Mitt syfte med examensarbetet är att få en generell bild av hur elever i grundskolan ser på 

hållbar utveckling. I vilka ämnen får de kunskap i gällande ämne och har de vetskap om några 

miljöproblem som jorden står inför. 

 

1) Vet eleverna vad som menas med begreppet hållbar utveckling? 

2) Vilka ämnen behandlar hållbar utveckling anser eleverna? 

3) Vilka kunskaper har eleverna angående olika miljömärken? 

4) Kan eleverna beskriva något eller några miljöproblem? 
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2 METOD 

Arbetet bygger på att kartlägga vilka kunskaper elever i högstadiet har beträffande hållbar 

utveckling. För att ta reda på det valde jag att använda mig utav en kvantitativ 

enkätundersökning. 

 

2.1 Urval 

Undersökningen utfördes på två kommunala högstadieskolor i samma kommun i mellersta 

Sverige. Den ena var min partnerskola under VFU och den andra var min studiekamrats 

partnerskola. Efter att jag samtalat med de båda rektorerna för respektive skola så kunde 

undersökningen börja.  För att uppfylla de forskningsetiska kraven så delade jag ut ett 

informationsbrev till varje elev som de skulle ta hem till föräldrarna för ett godkännande, (se 

bilaga 1). Totalt delades det ut 439 stycken informationsbrev och jag fick tillbaka 86 stycken 

för ett godkännande att delta i enkätundersökningen. Därmed är det de 86 eleverna som har 

ingått i undersökningen. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Den undersökningsmetod som jag valde att använda mig utav var en kvantitativ 

enkätundersökning, (se bilaga 2). Personligen anser jag att reliabiliteten är hög samt att 

validiteten är god nog för att göra en analys av kunskapsnivån i hållbar utveckling för 

högstadieelever år 2010. Enkätfrågorna granskades först av min lokala lärarutbildare och 

sedan utav min handledare på högskolan.   

2.3 Procedur 

Undersökningen började med att det delades ut ett informationsbrev till eleverna som de 

skulle ta hem och få underskrivet av föräldrarna. Då undersökningen gällde två skolor tog jag 

hjälp av en kurskamrat som delade ut mina blanketter på hans partnerskola och vice versa 

hjälpte jag honom i hans examensarbete på min partnerskola. Efter att eleverna fått påskrift av 

föräldrarna samlade jag in underskrifterna. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt så 

pratade jag med en klassmentor för varje klass och bad att eleverna skulle få svara på enkäten 

på morgonen, innan de hade påbörjat någon lektion. Det var klassmentor som delade ut 

enkäten till eleverna, detta för att jag inte skulle påverka eleverna genom att närvara. Därefter 

samlade mentor in enkäterna och jag hämtade dem. Undersökningen pågick under en 

tvåveckors period innan alla elever hade svarat på undersökningen.   

 

2.4 Analysmetoder 

Analysen gick till så att frågorna och elevernas svar lades in i Excel för att kunna sorteras och 

därefter analyseras. Det tog en lång tid, men sedan gick det bra att analysera det rådata som 

bearbetades till de resultat som framgår i examensarbetet. Fråga för fråga sorterades med 

avseende på kön, årsklass, svar, rätt svar samt motivering/förklaring och skoltillhörighet. 

Därefter söktes det efter samband mellan frågorna. Definition av ”rätt” svar var om svaret 

hade någon rimlig anknytning till frågan. Jag ansåg mig vara ”snäll” på den punkten. 
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3 RESULTAT 

 

 

Elever per skola samt tillsammans 

 
Bild 1: 

Det totala antalet elever som fick utskick att vara med och svara på enkätundersökningen, 

samt det antal elever som har svarat på enkäten och de som har rätt angående begreppet 

hållbar utveckling.     

 

Av totalt 439 stycken elever är det totalt 86 stycken som deltagit och som har svarat på 

enkäten, cirka 20 %. 70 elever tillhör skola x och 16 elever tillhör skola y. 

Frågeställning 1) Vet eleverna vad som menas med begreppet hållbar utveckling? 

Av 86 stycken svar har 22 svarat ja och 64 stycken nej. Av de 22 stycken ja svaren är det 6 

stycken som har svarat rätt. Fem av dessa elever tillhör skola x och en elev tillhör således 

skola y. Detta ger en procentsats på att cirka 7 % av eleverna i högstadiet vet vad som menas 

med begreppet hållbar utveckling.  
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Bild 2: 
Elever fördelade i årsklasser och skolor som anser vilka ämnen som behandlar hållbar 

utveckling. 

 

Vilka ämnen behandlar hållbar utveckling anser eleverna? 

Av 86 stycken tillfrågade elever är det 20 stycken som anser att hem- och konsumentkunskap 

(hk), naturorienterande ämnen (no) och samhällsorienterande ämnen (so) är de ämnena som 

tar upp hållbar utveckling och verkligen belyser vikten av det. Således var det cirka 23 % som 

kunde besvara frågeställningen, vilket visar att eleverna kan mer än de tror angående hållbar 

utveckling. Eleverna kanske inte kan definiera begreppet men de kan relatera till det i till 

exempel hk där det talas mycket om att källsortera, inhandla varor ur ett eko- och miljösmart 

tankesätt samt under olika teman där so och no samarbetar. Då applicerar eleverna sina 

miljökunskaper och sätter in dem i ett samhällsperspektiv. 
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Bild 3: 

Hur många procent rätt eleverna har angående kunskap om tre vanliga miljömärken. 

 

 

Totalt sett har 11 elever alla rätt vad beträffande miljömärkena, 10 elever har 67 % rätt, 30 

elever har 33 % rätt och 35 elever har inga rätt alls om vad miljömärkena betyder. 

Stapeldiagrammet visar även på vilken skola eleven tillhör samt i vilken årskull eleven går i. 

Där det inte finns någon stapel är antalet alltså noll.  
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Bild 4: 
I procent hur många elever som kan beskriva minst ett miljöproblem på jorden. 

 

Detta är ett sammanslaget resultat ifrån de båda skolorna x och y, vilket visar att merparten av 

eleverna kan redogöra för minst ett miljöhot som jorden nu står inför.   

 

 

 
Bild 5: 

Redovisar skolvis, årsklassvis och per kön om eleven kan beskriva något eller några 

miljöproblem. 

 

Av 86 elever är det endast  tre stycken som valt att inte svara alls, och av de 59 eleverna som 

svarat ja har 55 stycken gett en beskrivning varav 51 stycken är korrekta. (Bild 5) 
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Diagrammet visar  att elever som går i klass nio är väl medvetna och kan ge en riktig 

förklaring om olika miljöproblem som råder på jorden nu år 2010.    

 

Exempel på olika miljöproblem som eleverna gav var: 

 Skövling av regnskogarna 

 Oljeutsläpp, sopberg 

 Ökat koldioxidutsläpp 

 Nedskräpning 

 Ökad växthuseffekt 

 Avgaser från bilar och fabriker 

 Att isarna vid polerna smälter 

 Slammet i Ungern 

 Kemikalieutsläpp 

 Smutsigt vatten, översvämmningar 

  Glaciärerna smälter 

 Försurning 
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Bild 6: 

I procent gällande för alla elever som deltagit i enkätundersökningen. 

 

 

 

 

 
Bild 7: 

Talar sitt tydliga språk. 

 

Av 86 elever har 79 svarat på frågan och 4 elever har svarat ja. 
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Behövs hållbar utveckling? 

 
Bild 8: 

Visar vad eleverna svarade på frågan om det behövs hållbar utveckling. 

 

 

 

 

 
Svars frekvens Rätt/Fel 

 
Bild 9: 

Av 16 förklaringar var 3 korrekta gällande om det behövs hållbar utveckling. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

I Sverige anser vi ju oss vara ett miljömedvetet folk. Utifrån det perspektivet skulle man 

kunna förvänta sig att man numera pratar om hållbar utveckling i hemmet. Till min förvåning 

svarade endast fyra elever av 86 att frågan diskuteras hemma, vilket visar på ett generellt lågt 

intresse gällande miljöfrågor i svenska hem (se bild 7). Frågan är då om ointresset är typiskt 

bara för Sveriges befolkning? Med tanke på att svenskarna säger sig vara ett mer 

naturälskande folk än andra så kan man ju undra. Av egen erfarenhet kan jag nämna det att 

jag i stort sett aldrig har hört att folk i allmänhet har pratat och diskuterat om hållbar 

utveckling. Det positiva som rör miljöfrågor är att man ibland kan höra folk i allmänhet prata 

om är att de föredrar ekologiskt framställda produkter, och att de relativt nya 

återvinningsstationerna som anses vara bra ur sopsorteringssynpunkt. Däremot källsortering 

anses rent generellt vara jobbigt. Själva begreppet hållbar utveckling kanske människor i 

allmänhet har svårt att förhålla sig till och förstå vilket förmodligen sina spår hos deras barn. 

För att återgå till min inledning ser man ett klart samband mellan att ha 100 % rätt angående 

miljömärkena och om det diskuteras i hemmet om hållbar utveckling. Samt att merparten av 

eleverna som har alla rätt angående miljömärkena går överlag i årskurs nio (se bild 3). 

 

På enkätfrågorna sju, åtta och nio som handlar om konsumtion på något sätt så svarar cirka 25 

% korrekt, vilket visar på att eleverna agerar på ett miljömässigt riktigt sätt utan att de 

funderar eller reflekterar om det. Flertalet av eleverna svarar att kunskapen angående 

konsumtion har de fått i ämnet hem- och konsumentkunskap.  

 

På enkätfråga fem (se bild 8 & 9) har 21 elever svarat ja att det behövs hållbar utveckling, 16 

elever har gett en förklaring och 3 av dessa är rätt. Värt att notera är att många av eleverna 

tolkade frågan ur ett klassrumsperspektiv och relaterade till att deras klass ska hålla ihop och 

inte stöta bort någon klasskamrat. Rent värdegrundsmässigt är det positivt men det var inte 

svar på frågan som ställdes. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Undersökningen anser jag vara tillförlitlig eftersom liknande undersökningar har visat 

liknande, om än inte så här låga resultat. Det som jag tycker har varit trist är det låga antalet 

elever som valt att delta i undersökningen (bild 1). Det som sätter käppar i hjulen för en sådan 

här undersökning är att det regelverk som gäller för undersökningar med omyndiga. Det 

skulle vara bättre och enklare om man slapp behöva ha föräldrarnas underskrifter.  Antagligen 

skulle resultatet blivit annorlunda och förmodligen då åt det negativa hållet ty oftast är det de 

plikttrogna och duktiga eleverna som tar hem blanketter för att få underskrift. Det är inte 

något jag kan styrka men tidigare erfarenheter visar på detta.  
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Själva urvalet har varit tämligen representativt då andelen tjejer och killar motsvarar 

ungefärligen den verkliga fördelningen på skolorna då det var cirka 57 % tjejer och 43 % 

killar. Samt att 30 % tillhör klass7, 35 % tillhör klass 8 och 35 % tillhör klass 9. Ingen grupp 

är således underrepresenterad. Men dock finns det ett mörkertal då endast 86 av 439 (≈20 %) 

väljer att utföra enkäten och därmed representerar de båda skolorna. Eftersom alla enkäter 

utfördes under liknande former anser jag att reliabiliteten är relativt hög. Jag anser även att en 

generalisering kan utföras säkert på alla frågor utom de två frågorna 10 och 14 som eleverna 

har misstolkat. 

 

4.3 Vad kan dagens elever om hållbar utveckling? 

 

Fråga 3 var: vet du vad som menas med hållbar utveckling? På den frågan hade 6 av 86 elever 

rätt, cirka 7 % (se bild 1). Av de kommentarer som jag fick tillbaks var bland annat att 

eleverna trodde att det handlade om att t.ex. broar som byggdes skulle hålla lång tid med 

mera. Flertalet elever som svarade på frågan reflekterade inte över själva utvecklingen utan 

mer om att olika saker som produceras att de ska hålla. Själva begreppet verkar det vara svårt 

att relatera till för majoriteten som svarat, och sannolikt är det så i ännu högre grad för de som 

inte svarat. En orsak till att så få elever känner till begreppet hållbar utveckling skulle kunna 

vara det som Tindemark (2010) beskriver i sin uppsats. Den handlar om hur lärare ser på 

hållbar utveckling, och där visas det att 13 av cirka 80 (≈ 16 %) av lärarna inte vet vad 

begreppet hållbar utveckling innebär. Dessutom var det många som inte svarade, möjligen för 

att de inte vill visa/avslöja bristande kunskaper. Detta trots att Lpo 94 är tydlig med att 

poängtera att all undervisning skall belysa hur samhället kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling. Det är mycket intressant eftersom Tindermark (2010) har undersökt samma skolor 

som jag gjort fast ur ett lärarperspektiv. Kan man se ett mönster tro? För att nämna något 

positivt så ser man att no-, so- och hk-lärarna verkligen gör sitt jobb medan andra sannolikt i 

mindre omfattning gör det. Betyder det då att de lärare som inte vet vad hållbar utveckling 

innebär undviker ämnet och överlåter det till ”någon” annan?  

 

Fråga 4 var: Vilka ämnen i skolan tar upp hållbar utveckling anser du? På den frågan är 

eleverna helt överrens och det är hem- och konsumentkunskap (6 svar), so (11 svar) och no 

(16 svar) se bild 2. Några svar bedömde jag som inkorrekta, t.ex. någon elev nämnde 

tillsammanstiden som ett ämne som behandlade hållbar utveckling, hade det varit så skulle 

troligtvis någon annan också gett det svaret. Totalt sett var det 22 stycken rätta svar och fyra 

stycken som jag klassat som fel. Ett flertal elever svarade blankt, ett naturligt val om man 

aldrig har hört begreppet någon gång. Kan man inte, svarar man helst inte alls istället för att 

chansa.  

 

Fråga 15 var: Kan eleverna beskriva något eller några miljöproblem? Den frågan är i särklass 

mest besvarad, 59 elever (69 %) har svarat ja och av dessa har 51 stycken (59 %) givit en 

riktig förklaring. Här märker man en markant skillnad gentemot de andra frågorna, eleverna 

kan relatera till verkliga händelser som inträffar/inträffat som t.ex. att de stora isarna smälter, 

oljeläckan som BP orsakade i mexikanska golfen och giftslammet i Ungern som någon 
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svarade. Konkreta miljöproblem som eleverna kan ”ta” på är lättare att ta till sig och redogöra 

för.  

  

De tre ovan nämnda frågeexemplen visar att det uppenbarligen finns stora brister i 

undervisningen/förmedling av kunskap angående hållbar utveckling. Detta trots att 

styrdokument och kursplaner är tydliga och specificerade gällande i ämnet. Nu ska man inte 

tro att det bara finns negativa saker angående hållbar utveckling i förskola och grundskola, 

men var tappar man greppet så att säga? Av personlig erfarenhet så vet jag att man på 

förskolorna är duktiga att vidga de små barnens vyer beträffande miljö- och naturvårdsfrågor. 

Barnen källsorterar redan på förskolan, det görs utflykter där pedagogerna visar på naturens 

alla de ting etc. Något negativt händer alltså i grundskolan med avseende på fortsatt 

förmedlande av kunskap och känsla för hållbar utveckling. 

 

Ska hållbar utveckling bli ett eget ämne i grundskolan såsom ung företagsamhet är på 

gymnasiet? Agenda 21 menar att ”utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling 

och förbättra människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem”. Detta må vara 

sant men vilken sorts utbildning ska det vara, det är trots allt genom utbildning som vi sitter 

där vi sitter idag. Albert Einstein sa ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat 

med det gamla sättet att tänka”.  Det ligger mycket i det tankesättet och vad som krävs då är en 

annan form av utbildning, där man tänker långsiktigt ur ett lokalt, nationellt och ett globalt 

perspektiv.  

 

4.4 Teoretisk tolkning 

Goodland (2002) har en teori där han tar upp humankapitalet som en del av hållbar utveckling 

som är intressant, då utbildning av kvinnor främst i fattiga länder kan kopplas ihop med 

sjunkande befolkningstillväxt. Detta har provats i Indien och gett ett lyckat resultat. Efter ett 

flertal av deras säregna försök att hejda befolkningstillväxten som bland annat bestod av 

tvångssterilisering av alla som bröt mot lagen. Exempelvis kunde fortkörning leda till 

sterilisering. En annan metod gick ut på att betala en summa pengar åt de som steriliserade sig 

av fri vilja, problemet var att det nästan bara var människor som hade många barn som gjorde 

det. Problemet kvarstod men har lösts senare i och med att unga kvinnor får utbildning (BBC). 

 

Det som krävs då är det som Åhlberg (2005) menar med en politisk hållbar utveckling, ty det 

är med hjälp av politiska beslut som viktiga förändringar kan genomföras förutom genom en 

revolution förstås men det är inte att eftersträva. Miljöundervisningen ska fortfarande bygga 

på Deweys synsätt, med att vi alla kommer till världen ovetandes om samhällets sociala mål 

och traditioner.  Därför är det viktigt att förskolan fortsätter att vara väl förberedd på 

uppgiften att lära ut för en hållbar utveckling, att personalen på ett pedagogiskt sätt kan 

medverka till att framtida barnkullar lär sig att känna till sin delaktighet i naturens kretslopp. 

När barnen sedan är stora nog att börja i grundskolan har de den grund som behövs för att 

bygga upp den handlingskompetens som både Dewey och Lundegård eftersträvar. Dewey 

riktar mer in sig på de yngre åldrarna medan Lundegård tittar åt de äldre åldrarna. Dewey 

menar att det gäller att skapa ett aktivt intresse hos eleverna för att på så sätt överbrygga det 
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gap som finns mellan okunskap och upplysning. Lundegårds handlingskompetens bygger på 

att eleven lär sig att se utifrån sociala och strukturella problem som naturen ställs inför, och de 

intressekonflikter som kan uppstå. Att eleven lär sig att se sin egen roll i samhället och på så 

sätt kan skapa förutsättningar för förändring. Eleven behöver även ha insikt i grundläggande 

villkor som är nödvändiga för ett hållbart samhälle.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

En framtida forskning borde lägga fokus på hur man får kunskap/känsla för de 

naturorienterade ämnena att rota sig hos eleverna. Den senaste Pisa-undersökningen (2009) 

presenterades 7/12-2010 i Riksdag och Departement och visade att de svenska eleverna har 

hamnat under OECD-genomsnittet för första gången sedan Pisa-mätningarna började. 

Utbildningsminister Jan Björklund tror att den trenden kommer att hålla i sig i minst fem år 

till innan vi ser en förändring. Mätningen visade att många svenska elever hade problem med 

läsförståelse vilket i sin tur leder till eleverna får det svårt att ta till sig information via böcker 

och tidsskrifter. 

 

När jag blir lärare kommer jag att från grunden undervisa om hållbar utveckling. Jag anser att 

det bör ligga i lärarens intresse att ta reda på vilka förkunskaper respektive elev har och jobba 

utifrån dessa förutsättningar. Man måste se undervisningen ur ett långt perspektiv för även om 

eleverna lär sig exakt det jag vill att de ska lära så är det inte alls säkert att de lever efter det. 

Oftast tar det tid att förändra ett beteende. Man kan göra en jämförelse med plantering och 

avverkning av skog. Trädplantan sätts och behöver det grundläggande behoven för 

överlevnad, efter ett antal år av tillväxt kan trädets resurser utnyttjas. Egentligen kanske det 

tar en generation eller så för att ändra ett beteendemönster men det börjar bli bråttom. Det bör 

ske snabbt, helst lika snabbt som det gjorde för moderata samlingspartiet till att bli det nya 

arbetar partiet. Skämt å sido men tiden börjar bli knapp. Det som kan ses som positivt med 

kråksången är att det tog bara 50 år för Sverige att gå från ett resurssnålt ”sparsamhälle” till 

ett ”slit och släng” slösande samhälle. Och förhoppningsvis kan utvecklingen i motsatt 

riktning gå lika snabbt. Men vägen tillbaka måste nog börja nu. Det som behövs är riktiga 

regeringsbeslut runt om i världen som främjar hållbar utveckling.  

 

Det är viktigt att man som lärare diskuterar med eleverna om t.ex. energikrävande produkter, 

återanvändning av olika saker, etc. På tekniken kan eleverna få en uppgift att göra om en 

produkt till en annan, kanske få lite inspiration från ingenjörerna som såg till att besättningen 

på Apollo 13 kunde återvända till jorden. En av sakerna som löstes på Apollo 13 var att bygga 

om det koldioxidfilter som tillhörde kommandomodulen så att det skulle passa den 

filteranordning som fanns i månlandaren, då det var den de skulle landa på jorden med.  Det 

som tillverkades var en slags adapter som tillverkades av tejp och plastpåsar. Med detta vill 

jag ha sagt att man tillverka nya saker av gamla grejer. Att få eleverna till att tänka som man 

gjorde förr, att saker kan komma till användning till något annat än det är avsedda till.  
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En annan viktig aspekt är att eleverna ser sin roll som konsumenter och kan på så vis direkt 

påverka miljön genom att handla miljö- och ekosmart på olika vis. I skolan kan man odla egna 

grönsaker på traditionellt sätt (ekologiskt) och/eller konsumera lokalproducerade produkter.  

Att eleverna får möjlighet och tillfälle att praktiskt utnyttja sina kunskaper eller börja med det 

praktiska och ta teorin efteråt. Att arbeta med praktiska uppgifter såsom Dewey förespråkade 

” learning by doing” och i väldigt många sammanhang är det en självklarhet. T.ex. inom 

sport, det finns inte något fotbollsproffs som enbart läst böcker och lyssnat på tränaren för att 

sedan gå ut och dominera på fotbollsplanen. Eller smide, hur många praktiska arbetstimmar 

ligger det inte bakom en duktig smed. På det viset är skolan speciell eftersom kunskapen 

överlag skall läras in via böcker och muntlig överföring. Häri ligger antagligen den stora 

skillnaden mellan förskolan och grundskolan. På förskolan är det mer lek och praktiska 

arbeten för barnen än vad det är i grundskolan. Och enligt många pedagogiska forskare är 

leken oerhört viktig för utvecklingen hos barn, men när slutar man att vara barn egentligen. 

Som det är nu (2010) slutar man att vara barn vid en viss ålder, för det har bestämts. Det är 

inte den personliga utvecklingen som får styra utan det är totalt åldersbaserat. För att lyftet för 

grundskolan ska inträffa behövs det mer praktiska uppgifter för eleverna samt kompetenta och 

behöriga lärare, mest troligt även färre elever i klasserna för att återgången till det energisnåla 

samhället som behövs för en hållbar utveckling. Nu är det antagligen någon som kommer att 

tycka att det skulle kosta alldeles för mycket pengar för att genomföra något sådant, men som 

jag ser det är det ett litet pris för att mänskligheten skall överleva.   

 

 

Mantrat som bör upprepas är: 

 Hållbar livsstil för en hållbar utveckling. 
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BILAGOR 

Bilaga 1  

 

Hej! 

Jag heter Martin Åhrman och går lärarutbildningen vid högskolan i Gävle. 

 

Jag går nu sista terminen och skall därmed göra ett examensarbete, min idé är att 

göra en undersökning på två olika högstadieskolor inom Gävle kommun.  

 

Examensarbetet kommer att handla om elevers kunskaper och tankar omkring 

hållbarutveckling, beträffande miljö och konsumtion. Undersökningen går ut på 

att eleverna svarar på en skriftlig enkät. Alla elever kommer att vara anonyma, 

d.v.s. varken elevens namn eller skolans namn kommer att användas i 

examensarbetet. 

 

Detta är naturligtvis frivilligt men ju fler som ställer upp desto större och 

tillförlitligare blir undersökningen. 

 

För att jag ska få använda enkäten i arbetet med att undersöka elevernas kunskap 

behöver jag målsmans tillstånd. Jag är mycket tacksam om du kan fylla i 

blanketten och skicka den till klassmentorn om du anser att ditt barn bör vara 

med i undersökningen.  

 

Med tack på förhand och vänlig hälsning 

 

/Martin   

 

Namn på elev: ____________________________________________________ 

 

Jag kan tänka mig att göra enkäten: 

 Ja                   Nej            

 

Jag tillåter att mitt barn svarar på enkäten: 

 

Underskrift: ______________________________________________________ 

Namnförtydligande: ________________________________________________ 



 24 

Bilaga 2 

Enkätundersökning 
 

1. Jag är:    Tjej            Kille   

 

2. Går i årskurs: 7      8         9 

 

3. Vet du vad som menas med hållbar utveckling?  Ja   Nej   

 

Förklara__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Vilka ämnen i skolan tar upp hållbarutveckling anser du?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Behövs det hållbarutveckling?    Ja   Nej     Vet ej  

Förklara:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. Kan du ge exempel som är bra för hållbarutveckling? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Kan konsumtion kopplas till hållbar utveckling?  Ja            Nej             Vet ej          

Förklara: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Kan du som person påverka hållbarutveckling?  Ja             Nej              Vet ej            

Förklara: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Tänker du på miljön när du handlar?  Ja             Nej             Vet ej             

Förklara: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Vad anser du om att handla från secondhand-butiker?  Bra            Dåligt            Vet ej           

Förklaring: __________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Jag handlar oftast:    Själv            Med kompisar            Med föräldrar            

 

12. Pratar ni i hemmet om hållbarutveckling?  Ja              Nej            

 

13. Vad betyder dessa miljömärken? 

 

 _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Har det betydelse för dig i vilket land som produkten är tillverkat i? 

Ja                Nej              Vet ej              

Förklara: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Kan du beskriva några miljöproblem?  Ja              Nej             Vet ej             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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