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Abstract 

 
Education for Sustainable Development intends to have an overarching role in Swedish 

education. The concept of sustainable development is complex because of its 

multidimensional character, consisting of ecological, economic and social dimensions. 

Previous studies have shown difficulties in how to influence students’ attitudes and 

consciousness in a long-term way. The aim of this study is to investigate how teachers in 

lower and upper secondary school teach for sustainable development, and specifically how 

they teach to promote students to be committed to sustainable development. Additionally, the 

purpose with this study is to investigate how students in lower and upper secondary school 

express their understanding and attitudes towards sustainable development. To achieve the 

aims of the study, mixed methods were used. A qualitative study with interviews was 

undertaken to determine teachers’ perspectives of education for sustainable development, and 

a quantitative study with surveys was designed to expose students’ point of views.  

 

The result of this study shows that teachers’ aims of education for sustainable development 

are to supply a holistic view of sustainable development, and to engage students in sustainable 

development by making the education real and mediating an optimistic view towards 

sustainable development. The result also shows that students most often consider sustainable 

development regarding all three dimensions, however it is also common to have an ecological 

approach towards sustainable development among the students. Furthermore, the students in 

this study express positive attitudes towards sustainability but express their behaviour to be 

less sustainable. Interestingly, the female students show a more positive attitude and more 

holistic understanding of sustainable development than the male students.  

 

The result points towards several reasons to improve the interdisciplinary collaboration in 

education for sustainable development. The teachers have a positive attitude towards 

cooperation between subjects, and interdisciplinary collaboration promotes a holistic 

perspective of sustainable development and facilitates teachers to involve students in 

sustainable development. In further research it will be interesting to look into ways of 

encouraging more sustainable behaviour among students and to investigate if there are any 

underlying circumstances why males have a less positive attitude towards sustainable 

development than females. 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning  
 

Undervisning för hållbar utveckling avser att ha en övergripande roll i svensk utbildning. 

Begreppet hållbar utveckling är komplext på grund av dess flerdimensionella karaktär, 

bestående av ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Tidigare studier har visat på 

svårigheter i att påverka elevers attityder och inställningar långsiktigt. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur lärare i grundskolans senare år samt gymnasieskolan undervisar 

för hållbar utveckling, och specifikt hur de undervisar för att engagera elever i hållbar 

utveckling. Dessutom är syftet med denna studie att undersöka hur elever i grundskolans 

senare år samt gymnasieskolan upptrycker sina uppfattningar om och attityder till hållbar 

utveckling. För att uppnå syftet med denna studie användes blandade metoder. En kvalitativ 

studie med intervjuer genomfördes för att undersöka lärares perspektiv på undervisning för 

hållbar utveckling, och en kvantitativ studie med enkäter utformades för att undersöka elevers 

uppfattningar.   

 

Resultatet av denna studie visar att lärares syften med undervisning för hållbar utveckling är 

att ge en holistisk syn på hållbar utveckling, och att engagera elever i hållbar utveckling 

genom att göra utbildningen verklig och förmedla en optimistisk syn på hållbar utveckling. 

Resultatet visar också att elever oftast ser på hållbar utveckling utifrån alla tre dimensioner, 

men det är också vanligt att ha ett ekologiskt förhållningssätt till hållbar utveckling bland 

eleverna. Vidare uttrycker eleverna i studien positiva attityder till hållbar utveckling men 

uttrycker sitt beteende som mindre hållbart. Intressant nog, visar de kvinnliga eleverna en mer 

positiv attityd och en mer holistisk uppfattning av hållbar utveckling än de manliga eleverna.  

 

Resultatet pekar på flera anledningar att öka det ämnesövergripande arbetet inom 

undervisning för hållbar utveckling. Lärarna har en positiv attityd till samarbete mellan 

ämnen, och ämnesövergripande arbete främjar ett holistiskt perspektiv på hållbar utveckling 

samt underlättar för lärare att engagera elever i hållbar utveckling. I vidare forskning vore det 

intressant att undersöka sätt att uppmuntra till ett mer hållbart beteende hos elever och att 

undersöka ifall det finns några underliggande omständigheter till varför män har en mindre 

positiv attityd till hållbar utveckling än kvinnor. 



 

 

 

1 Förord 

Hållbar utveckling är centralt i såväl utbildning som det dagliga livet. Med en 

världsbefolkning på 7 miljarder människor och begränsade naturresurser behöver vi, som 

individer och samhällen, lära oss att leva hållbart. Hållbar utveckling angår hela jordens 

befolkning och är ständigt aktuellt. Utbildning för hållbar utveckling ger människor möjlighet 

att förändra sitt sätt att tänka och verka för en hållbar framtid. Med denna studie är min 

förhoppning att öka min kompetens i att utveckla elevers förmåga att bidra till ett 

demokratiskt och hållbart samhälle.   

 

Ett stort tack riktas till min handledare Ingela Bursjöö som har stöttat mig i arbetsprocessen 

till denna studie, bidragit med kloka råd och infallsvinklar, samt inspirerat genom sin 

kompetens och erfarenhet inom området.  
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3 Inledning 

Begreppet hållbar utveckling betyder utveckling som strävar mot att inte äventyra kommande 

generationers förmåga att få sina behov tillgodosedda (Ramadoss & Poyya Moli, 2011). Det 

berör sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. I skolans värld har hållbar utveckling tagit 

plats som Undervisning för hållbar utveckling (UHU) (eng. Education for Sustainable 

Development, ESD). UHU är en holistisk utbildning som ska hjälpa elever att fatta 

välgrundade beslut och till ansvarsfulla handlingar i förhållande till miljö, ekonomisk bärkraft 

och social rättvisa, med hänsyn till kulturell mångfald (UNESCO, u.å.b). Hållbar utveckling 

är tvärvetenskapligt och berör därför flera ämnen i skolan. Inom ämnet biologi strävar UHU 

efter att öka elevernas kunskaper om miljöproblem så att de i framtiden kan göra medvetna 

och faktabaserade val i miljöfrågor (Ramadoss & Poyya Moli, 2011). Det här argumentet, att 

skolan har en möjlighet (och till viss del skyldighet) att forma elevernas inställning till miljön 

är återkommande inom forskningsvärlden (Clary & Wandersee, 2013; Ramadoss & Poyya 

Moli, 2011; Stern, Powell, & Ardoin, 2008; Yucel & Özkan, 2015).  

 

UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD) var år 2005-2014. Syftet var 

att mobilisera världens pedagogiska resurser för att skapa en mer hållbar framtid globalt 

(UNESCO, u.å.a). Det generella syftet med DESD var att integrera principerna, värderingarna 

och metoderna för hållbar utveckling i alla aspekter av utbildning. UHU är lika aktuellt idag. 

Nyligen gav den svenska regeringen Skolverket ett förstärkt uppdrag att arbeta med UHU 

(Regeringen, 2019). 

 

En amerikansk litteraturstudie (McKeown, 2013) visade att senare års globala fokus på UHU 

har medfört positiva effekter i skolans värld. McKeown (2013) menar att UHU gör 

utbildningen mer relevant för eleven, vilket minskar risken för att eleven ska hoppa av 

utbildningen. UHU ska också främja social rättvisa och bygga “gröna samhällen” genom att 

skapa hållbara jobb (ibid.). Avslutningsvis har UHU främjat utbildningsreformer i många 

länder, på flera olika utbildningsnivåer (Dalelo, 2012; Grace, 2009; Ramadoss & Poyya Moli, 

2011; Skolverket, 2011a; Yucel & Özkan, 2015).  

 

Utbildningsreformer till följd av UHU har lett till en förändring av hur naturvetenskapen 

organiseras i skolan (Grace, 2009; Ramadoss & Poyya Moli, 2011; Sjøberg, 2010; Yucel & 

Özkan, 2015). Förändringen betyder framförallt att kurserna på gymnasiet har fått ett fokus på 

naturvetenskap som allmänbildning (Sjøberg, 2010). Utbildning ska ges till alla och förväntas 

ge relevanta och nyttiga kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i 

vardagslivet. Förutom att hjälpa eleverna att fatta medvetna beslut i miljöfrågor så kan alltså 

UHU erbjuda en möjlighet för eleverna att utveckla sin förmåga att resonera (Grace, 2009) 

och öka sin naturvetenskapliga allmänbildning (Sjøberg, 2010). 

 

I läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) utrycks begreppet hållbar utveckling bland annat i 

övergripande mål och riktlinjer; 

kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån 

perspektivet hållbar utveckling 

(Skolverket, 2011b) 

 

I läroplanen för grundskolan (Lgr11) uttrycks begreppet hållbar utveckling inte mindre än sex 

gånger (Skolverket, 2011c). 
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Hållbar utveckling är inkorporerad i biologiämnets alla tre kurser i gymnasieskolan: 

 

Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till 

detta.  

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, 

till exempel frågor om hållbar utveckling.  

(Biologi 1, Skolverket, 2011a) 

Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika 

arbetssätt och verksamhetsområden. 

(Biologi 2, Skolverket, 2011a) 

Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling. 

(Bioteknik, Skolverket, 2011a) 

 

I ämnet Naturkunskap för gymnasieskolan är hållbar utveckling minst lika centralt:  

I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden 

som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap. 

(Skolverket, 2011c) 

Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i 

förhållande till hållbar utveckling. 

(Ur Naturkunskapens syfte, Skolverket, 2011d) 

Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, 

resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

(Centralt innehåll, Naturkunskap 1, Skolverket 2011d) 

 

I biologi i grundskolan tas hållbar utveckling också i anspråk: 

Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att 

påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en 

hållbar utveckling. 

Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en 

hållbar utveckling. 

(Centralt innehåll, Biologi årskurs 7-9, Skolverket, 2011e). 

 

Som bekant är hållbar utveckling ett tvärvetenskapligt begrepp, därför ser vi även hållbar 

utveckling i ämnet Samhällskunskap:  

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, 

resurser och hållbar utveckling. 

(Samhällskunskap, Skolverket, 2011f) 
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Synbarligen fokuserar biologi för gymnasieskolan på den ekologiska aspekten av hållbar 

utveckling. Att endast uppmärksamma ett perspektiv av en större helhet i sin undervisning 

kan vara problematiskt genom att det kan motverka en holistisk förståelse, det vill säga en 

helhetssyn, av begreppet hållbar utveckling. I detta ligger problematiken kring 

ämnesundervisning då begrepp som exempelvis hållbar utveckling överskrider 

ämnesgränserna. Utifrån detta föddes intresset av att undersöka hur lärare kan arbeta 

ämnesövergripande i UHU.  

 

Ett av målen med UHU är att forma elevernas inställningar (Ramadoss & Poyya Moli, 2011), 

så att de är positiva till hållbar utveckling. Undervisningsmetoder som granskats i en tidigare 

studie (Backman & Skaar, 2017) misslyckades med att påverka elevernas inställning 

långsiktigt (Schönfelder & Bogner, 2017; Stern m.fl., 2008). Flera studier visade att eleverna 

hade god förståelse i anslutning till undervisningen, men tappade senare denna förståelse 

(ibid.). Utifrån detta konstaterades att mer forskning som undersöker hur elevernas attityder 

och inställningar kan påverkas långsiktigt behövs för att nå målen inom UHU (Backman & 

Skaar, 2017), och ur detta föddes idén till denna studie. Denna studie genomförs med 

förhoppning om att undersöka vidare hur undervisning kan organiseras för att påverka elevers 

attityder och inställning till hållbar utveckling långsiktigt.  

 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar och attityder till hållbar utveckling hos 

elever i grundskolans senare år samt gymnasieskolan, samt hur lärare i dessa åldrar kan 

undervisa för hållbar utveckling för att påverka elevernas attityder och inställning till hållbar 

utveckling. Studien ämnar också undersöka hur lärare kan arbeta ämnesövergripande inom 

UHU.  

• Vilka uppfattningar uttrycker elever i grundskolans senare år samt gymnasieskolan om 

hållbar utveckling? 

• Vilka attityder har elever i grundskolans senare år samt gymnasieskolan till hållbar 

utveckling? 

• Hur undervisar lärare i grundskolans senare år samt gymnasieskolan för hållbar 

utveckling? 

• Hur kan lärare i grundskolans senare år samt gymnasieskolan undervisa för att 

engagera elever i hållbar utveckling? 

3.2 Teoretisk bakgrund 

3.2.1 Begreppet hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling är ett komplext begrepp (Hasslöf, Ekborg & Malmberg, 2014; 

Sundstrøm, Turid Killengreen, Misund & Köller, 2019; Uitto & Saloranta, 2017). 

Komplexiteten, tidspress och att hålla sig professionellt uppdaterad nämns som utmaningar i 

en norsk studie (Sundstrøm m.fl., 2019). En studie visade att lärare upplevde det som 

utmanande att undervisa om hållbar utveckling inom en skolkontext som den svenska där 

höga krav på kunskapens mätbarhet råder (Gyberg & Löfgren, 2016). Samma studie tydde på 

att undervisning i breda och komplexa områden som hållbar utveckling saknar mening när 

instrument som exempelvis matriser används. Proceduren kring betyg anses vara den 

bakomliggande orsaken, där kunskap måste simplifieras för att kunna översättas till en 

specifik examination, till ett specifikt kunskapskrav, till ett specifikt betyg för en specifik 

elev. Ökade krav på specifikation och formalisering har lätt till större fokus på mätbarhet 
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gällande kunskap. Ur ett större perspektiv handlar detta om diskursen kunskap, om vad 

kunskap är och vad som är den mest legitima kunskapen just nu (ibid.). 

  

Ett holistiskt synsätt, att beakta alla tre dimensioner av hållbar utveckling, anses viktigt i 

UHU (Berglund & Gericke, 2016; Berglund, Gericke & Chang Rundgren, 2014; Olsson, 

Gericke & Chang Rundgren, 2016; Uitto & Saloranta, 2017). Ett holistiskt perspektiv på 

hållbar utveckling ska främja flerdimensionellt tänkande, en pluralistisk syn och synliggöra 

samband mellan ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Forskning har visat på 

skillnader i resultat mellan användning av integrerade perspektiv eller separata perspektiv i 

UHU (Berglund & Gericke, 2016). Resultatet visade att när UHU hade ett separat perspektiv, 

där de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna undervisades var för sig, utgick 

eleverna främst från ett socialt perspektiv, medan undervisning utifrån ett integrerat 

perspektiv, tog eleverna främst ett ekologiskt perspektiv. Författarna drar slutsatsen att UHU 

bör vara flerdimensionell och fokusera på spänningen mellan de olika perspektiven.  

 

3.2.2 Förmågor 

Enligt UNESCO är lärandemålen för UHU bland annat att stimulera kritiskt tänkande, 

beslutsfattande och ansvarstagande för nuvarande och kommande generationer (UNESCO, 

u.å.b). Övergripande mål med UHU är att påverka elevers attityder, intresse och värderingar 

(Berglund m.fl., 2014; Olsson m.fl., 2016; Ramadoss & Poyya Moli, 2011; Uitto & Saloranta, 

2017). Ett av syftena med UHU är att utveckla kritiskt tänkande hos eleverna, vilket är en 

naturlig del av demokratisk utbildning (Borg, Gericke, Höglund & Bergman, 2014; Hasslöf 

m.fl., 2014; Hasslöf & Malmberg, 2015; Hasslöf, Lundegård & Malmberg, 2016; McKeown, 

2013; Ramadoss & Poyya Moli, 2011; Sundstrøm m.fl., 2019). Enligt en studie så arbetade 

lärarna för kritiskt tänkande genom att uppmuntra eleverna till att utveckla sitt eget tänkande, 

utmana vardagsnormer, ifrågasätta auktoriteter samt reflektera över det som tas för givet 

(Hasslöf & Malmberg, 2015). Forskning visar också att kunskap om hållbar utveckling är 

betydelsefullt genom att väcka frågor som är starkt kopplade till eleverna som framtida 

beslutsfattande medborgare (Berglund & Gericke, 2016; Borg m.fl., 2014; Gyberg & Löfgren, 

2016; Hasslöf m.fl., 2014; Ramadoss & Poyya Moli, 2011). Hasslöf m.fl. (2016) framhåller 

även medvetenhet av komplexitet och vetenskapligt resonemang som syften med UHU.  

 

3.2.3 Hur förstår lärare hållbar utveckling? 

Lärare lär ut ett koncept utifrån sin egen förståelse (Sundstrøm m.fl., 2019). Lärares roll och 

attityder är viktiga för att främja hållbar utveckling genom vetenskaplig utbildning (Hasslöf 

m.fl., 2016; Sundstrøm m.fl., 2019). Frånvaro av stöd från skolledningen i satsningen på UHU 

kan leda till större påverkan av lärares personliga intressen, attityder och värderingar och på 

så vis göra undervisningen beroende av den enskilde lärarens kompetens (Sundstrøm m.fl., 

2019). En holistisk syn, komplext tänkande och pluralistisk attityd är viktiga delar inom den 

pedagogiska kunskapsbilden för hållbar utveckling (Hasslöf m.fl., 2014). Ämnets komplexitet 

kan ge upphov till olika nivåer av konflikter. En studie visade på olika nivåer av 

intressekonflikter, personliga, interpersonella eller strukturella, inom samma dimension av 

hållbar utveckling (ekologisk, social eller ekonomisk) hos gymnasielärare (Hasslöf m.fl., 

2014). Konflikter hittas även mellan olika dimensioner inom en fråga, oberoende av 

intressekonflikter (ibid.). En färsk studie i norska gymnasieskolan visade att lärarna generellt 

var involverade i miljöfrågor och tyckte att folk borde vara mer engagerade. Men det 

personliga intresset och engagemanget för hållbar utveckling varierade bland lärarna och 

optimismen för framtiden var låg (Sundstrøm m.fl., 2019). Till följd av detta menar forskarna 

att undervisningen riskerar att fokuseras på konsekvenser snarare än handlingspotential, 
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möjligheter och åtgärder, vilket leder till undervisning om hållbar utveckling snarare än för 

hållbar utveckling.  

 

Studier har visat att lärares förståelse av hållbar utveckling skiljer sig beroende på vilka 

ämnen läraren undervisar i (Borg m.fl., 2014; Uitto & Saloranta, 2017). I en svensk studie 

fann man att medvetenheten kring de tre olika dimensionerna varierade, varför man 

konstaterade att lärarna saknade en generell holistisk förståelse av begreppet (Borg m.fl., 

2014). Den ekologiska dimensionen dominerade bland alla lärare i studien, men studien 

visade också på en hög osäkerhet bland lärarna gällande denna dimension. Variationen bland 

lärarna var högst i förståelsen av den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. De 

ämnesbundna skillnaderna gällde lärare i samhällsvetenskap som visade på en lägre förståelse 

av den ekologiska dimensionen jämfört med lärare i språk- och yrkesmässiga ämnen. Lärare i 

naturvetenskap visade en lägre förståelse av den sociala dimensionen av hållbar utveckling, 

jämfört med lärare i språk och yrkesmässiga ämnen. Vidare visade lärarna i språk och 

estetiska/praktiska ämnen vara närmast en holistisk förståelse av hållbar utveckling, trots att 

dessa lärare ansåg sig fått mindre utbildning i hållbar utveckling jämfört med lärarna i 

naturvetenskap och samhällskunskap samt rankade sin förståelse av hållbar utveckling lägst. 

Detta går i linje med tidigare forskning att lärare i naturvetenskapliga ämnen betonar 

ekologiska aspekter och lärare i samhällsvetenskap betonar sociala aspekter av hållbar 

utveckling (ibid.). Uitto och Saloranta (2017) fann liknande resultat i en finsk studie, där den 

viktigast faktorn hur lärarna undervisade i hållbar utveckling var kopplat till deras ämne. 

Olika grupper av ämneslärare skiljde sig åt i hur det undervisade i de olika aspekterna av 

hållbar utveckling samt huruvida de förmedlade en holistisk syn. Biologilärarna tillhörde den 

grupp av lärare som undervisade om flera olika dimensioner av hållbar utveckling samt hade 

ett holistiskt förhållningssätt.  

 

Här kan man misstänka koppling till ämnesbundna traditioner. Naturvetenskapens förankring 

i spridning av etablerad kunskap gör den faktaorienterad till sin natur, och de många olika 

aspekterna av hållbar utveckling kan därför upplevas som utanför naturvetenskapens ramar 

(Sundstrøm m.fl., 2019). Ämnestraditioner kan också påverka lärares undervisningsmetoder, 

där lärare i naturvetenskap ofta har en faktabaserad undervisningstradition. I den norska 

studien fann man en motsättning mellan de undervisningsmetoder som lärarna använde sig av 

jämfört med de metoder som de ansåg lämpliga. Lärarna använde sig främst av klassisk 

katederundervisning/PowerPoint, i motsats till metoder som betraktas som bra som de mer 

aktiva undervisningsmetoderna, exempelvis gruppdiskussioner, debatter, teman och projekt. 

Vidare framhåller forskarna vikten av att koppla undervisningen till samhället utanför och 

förankra undervisningen i elevernas vardag för att göra undervisningen mer verklig, 

motiverande och engagerande. Således riskerar UHU genom globala sammanhang utan 

förankring lokalt att öka distanseringen och orsaka illusioner som ”detta gäller inte mig”. 

Kraven på kunskapens mätbarhet, som finns både i den norska och svenska skolan, kan också 

vara en förklaring till motsättningen i undervisningsmetoder inom hållbar utveckling. 

(Sundstrøm m.fl., 2019).  

 

Bristen på holistisk förståelse av hållbar utveckling kan kopplas till resultatet av en studie av 

Lgy11, som visade att den ekologiska dimensionen är den dominerande (Svalfors, 2017). 

Svalfors (2017) menar att de sociala och ekonomiska dimensionerna finns, men att de inte 

balanserar den ekologiska dimensionen på ett likvärdigt sätt. Detta syns också i ämnesplanen 

för biologi i gymnasiet, där den ekologiska aspekten är den enda uttalade dimensionen 

(Skolverket, 2011a). Följaktligen menar Svalfors (2017) att det är upp till den individuella 

läraren att förmedla den holistiska förståelsen av hållbar utveckling i sitt klassrum. Den 
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norska studien visade att den ämnesspecifika läroplanen användes i högre grad vid planering 

av UHU, och att den allmänna läroplanen om principer för utbildning användes i mindre 

utsträckning (Sundstrøm m.fl., 2019). Ämnesplaner i naturvetenskap implicerar främst till 

undervisning om hållbar utveckling, medan den allmänna läroplanen inbegriper undervisning 

för hållbar utveckling (ibid.). I den svenska läroplanen ser vi ett liknande förhållningssätt 

mellan den allmänna läroplanen för gymnasieskolan och ämnesplanen för biologi. Om 

gymnasieskolans uppdrag i Lgy11 står följande: 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan 

dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

(Läroplanen för gymnasieskolan, Skolverket, 2011b) 

 

Här ser vi alltså ett fokus på undervisning för hållbar utveckling. Den norska studien visade 

att undervisning till liten del utifrån den allmänna läroplanen verkar ge dåliga förutsättningar 

för utbildning för hållbar utveckling, då lärarna i studien inte betonade handlingskraftighet i 

undervisningen samt inte förväntade sig mer hållbart levande av sina elever i framtiden 

(Sundstrøm m.fl., 2019). 

 

3.2.4 Samarbete 

Tvärvetenskapligt arbete främjar en holistisk undervisning och lärande av hållbar utveckling 

(Borg m.fl., 2014; Sundstrøm m.fl., 2019). Enligt läroplanerna är det rektorns ansvar att 

samordna olika ämnesområden för att främja en holistisk förståelse av bredare områden:  

skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven 

(Ur avsnittet Rektorns ansvar i Lgy11, Skolverket, 2011b) 

undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet 

(Ur avsnittet Rektorns ansvar i Lgr11, Skolverket, 2011c) 

 

Lärare i en studie menade att ansvaret för UHU har blivit individualiserad till följd av ökade 

administrativa krav (Gyberg & Löfgren, 2016). Följaktligen hade samarbetet mellan ämnena 

minskat, vilket vissa av lärarna tyckte var problematiskt inom områden som hållbar 

utveckling då eleverna går miste om den ökade kunskap som samarbete mellan ämnen skulle 

inneburit. En lärare menade att de ämnesspecifika delarna går att undervisa inom ämnet, men 

att tid behövs för att koppla samman dessa delar till en helhet (Gyberg & Löfgren, 2016). I 

studien i den norska gymnasieskolan fann man en svag tradition av tvärvetenskaplig 

undervisning, trots att lärarna var positivt inställda (Sundstrøm m.fl., 2019). Forskarna menar 

att en orsak till svårigheterna med ämnesövergripande arbete i hållbar utveckling kan vara 

begreppets fragmentering. Den disciplinära uppdelningen kan försvåra tvärvetenskapligt 

arbete och därmed missgynna en helhetsförståelse. Fragmenteringen kan också orsaka 

påståenden som att ”hållbar utveckling täcks av andra ämnen” (Sundstrøm m.fl., 2019). 

Sundstrøm m.fl. (2019) menar att ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt är nödvändigt för att 

främja en holistisk syn på hållbar utveckling. Ett sådant tillvägagångssätt borde också främja 

undervisning för hållbar utveckling snarare än om hållbar utveckling.  
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3.2.5 Elevers attityder till hållbar utveckling 

En studie visade att elevers medvetenhet, attityd och beteende i förhållande till hållbar 

utveckling minskade i tonåren (Olsson & Gericke, 2016). Forskare har också hittat 

könsbundna skillnader i hållbar medvetenhet (sustainable consciousness) hos elever. 

Sustainable conscioussness (SC) definieras av forskarna som ett holistiskt begrepp baserat på 

medvetenhet, attityder och beteende i förhållande till vart och ett av de tre aspekterna av 

hållbar utveckling: ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner (Berglund m.fl., 2014; 

Olsson m.fl., 2016). Olsson och Gericke (2017) fann att flickor hade starkare SC än pojkar. 

Flickorna hade också en starkare attityd för hållbarhet till de tre dimensionerna separat 

jämfört med pojkarna, även om skillnaderna inte kunde ses i två av de tre undersökta 

grupperna inom den ekonomiska dimensionen. Studien visade också att könsskillnaderna 

ökade med åldern. Detta är i enlighet med Torbjörnsson och Molin (2014) som visade att 

kvinnor har betydligt högre attityd till solidaritet i jämförelse med män. I studien undersöktes 

attityder till solidaritet som en aspekt av hållbar utveckling, där kvinnorna erhöll högre värden 

i de tre aspekter som utformats för att mäta solidaritet.  

 

4 Metod 

För att besvara forskningsfrågorna genomfördes en kvalitativ och en kvantitativ studie. Den 

kvalitativa studien hade som främsta syfte att besvara de lärarrelaterade frågeställningarna, 

medan den kvantitativa studiens syfte var att besvara de elevrelaterade frågeställningarna. 

  

4.1 Kvalitativ studie 

Den kvalitativa studien bestod av tre intervjuer med verksamma lärare i grundskolans senare 

år eller gymnasieskolan. Totalt intervjuades tre lärare, varav två var verksamma i 

gymnasieskolan och en i grundskolan. En av lärarna på gymnasiet undervisade i biologi, kemi 

och naturkunskap, och en i samhällskunskap, sociologi och internationella relationer. Läraren 

i grundskolan undervisade i matematik, naturorienterande ämnen (NO) och teknik. Urvalet 

baserades på en eftersträvan efter en variation av informanter (Dalen, 2015), samt 

tillgänglighet (bekvämlighetsurval). Medan samtliga respondenter var kvinnor, varierade 

deras undervisningserfarenhet.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade enligt Dalen (2015). Konstruktionen av intervjufrågor 

utgick från teman som bedömdes beskriva lärarns undervisningspraktik i hållbar utveckling: 

syften med UHU, innehåll inom UHU, utmaningar inom UHU samt ämnesövergripande 

arbete inom UHU. En intervjuguide (Bilaga 1) utarbetades genom att omsätta nämnda teman 

till konkreta frågor (Dalen, 2015). Intervjufrågorna var konstruerade på ett sådant sätt att 

informanterna kunde ta upp andra teman än de som förväntades. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

 

Lärarna informerades om studiens övergripande plan, syfte, metod, forskningshuvudman, 

anonymitet, det frivilliga deltagandet samt förvaring av inspelning enligt riktlinjerna för 

informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2018).  

 

Vid analysen av intervjuerna användes råkodning eller öppen kodning (Dalen, 2015), där 

svaren sammanfattades utifrån de olika frågorna och begrepp identifierades som skulle kunna 

ingå i kategorier. Tendenser och undantag söktes i svaren och teman skapades utifrån 

begreppen. Sedan följde en selektiv kodning där teman kategoriserades och kärnkategorier 
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skapades utifrån det som verkade vara de mest centrala teman. Enligt Dalen (2015) är målet 

med selektiv kodning att utifrån kärnkategorier och kategorier skapa en förståelse för vad som 

är det mest centrala av de fenomen som studerats. 

  

4.2 Kvantitativ studie 

Den kvantitativa studien bestod av en enkät (Bilaga 2) som skickades ut elektroniskt till 

elever i en av respektive lärares klass. Den kvantitativa studien baseras på enkätsvar från 72 

elever. Enkäten gjordes i tre olika klasser med lika många (24) svarande i varje klass. Två 

klasser gick andra året på gymnasiet, en på det naturvetenskapliga programmet och en på 

samhällsvetenskapligt program med beteendeinriktning. Den tredje klassen gick i årskurs 9 på 

en grundskola. Urvalet gjordes av bekvämlighetsskäl, genom att klasserna var tillgängliga via 

de lärare som kontakt redan var upprättad med via den kvalitativa studien.  

 

Det ursprungliga materialet bestod av 73 svar, men en svarande bortsågs från eftersom 

personen inte besvarat någon fråga. Författaren ansåg att ickesvaret troligen berodde på att 

personen besvarade enkäten precis innan lektionen då enkäten skulle presenteras, vilket 

innebär att personen inte var informerad om enkäten vid besvarandet. Författaren ansåg att 

chansen var hög att vederbörande besvarat enkäten på nytt under lektionstid då enkäten blivit 

presenterad, och valde därför att bortse från ickesvaret.  

 

Enkäten bestod av olika typer av frågor, de flesta på en linjär skala, några flervalsalternativ 

och några öppna frågor med lång svarstext. De öppna frågorna analyserades inte på grund av 

tidsbegränsning samt att övriga frågor ansågs ge tillräckligt med material för studiens omfång. 

Svarsalternativen i enkäten som utgick från en linjär skala hade ett jämt antal svarsalternativ 

för att undvika neutrala svar som kan väljas på grund av att respondenten är trött eller 

ointresserad, varpå deltagarna ”tvingas” att ta ställning (Barmark & Djurfeldt, 2015). Skalan 

var mellan 1 och 4, där 1 var ”inte alls…” och 4 ”mycket…”, i strävan mot välbalanserade 

svarsalternativ, det vill säga att svarsalternativen vid ytterpolerna skulle ha samma tyngd 

liksom de alternativ närmast mittpolen (ibid.). Enkätfrågorna konstruerades utifrån aspekter 

som ansågs spegla elevers uppfattning om samt attityder och inställning till hållbar 

utveckling. I syfte att undersöka utifrån vilket eller vilka perspektiv eleverna uppfattar hållbar 

utveckling formulerades påståendet ”Hållbar utveckling handlar främst om” där eleverna 

kunde välja ekologiska, ekonomiska, sociala eller alla tre aspekter. I syfte att undersöka 

elevers attityder till hållbar utveckling formulerades frågor utifrån aspekterna: betydelse, 

livsstil, intresse och engagemang i förhållande till hållbar utveckling. Även frågor utifrån 

aspekterna attityd till mängd samt nöjdhet i förhållande till UHU formulerades i syfte att 

spegla attityder till hållbar utveckling och UHU. 

 

Deltagarna informerades om studiens övergripande plan, syfte, metod, forskningshuvudman, 

anonymitet, det frivilliga deltagandet, förvaring av data samt behandling av personuppgifter 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).  

 

Materialet bearbetades och analyserades i det statistiska analysdatorprogrammet IBM SPSS1 

Statistics 25 (IBM, u.å.). Först gjordes en övergripande analys av svaren till respektive fråga, 

oberoende av klass och kön, och ett medelvärde togs fram. Sedan gjordes en analys av svaren 

till respektive fråga utifrån klass och en utifrån kön. De olika frågornas medelvärden 

jämfördes också.  

                                                 
1 Statistical Package for the Social Sciences 
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5 Resultat 

5.1 Lärarperspektiv 

Fyra kategorier utformades utifrån analysen av intervjuerna: syften med UHU, innehåll inom 

UHU, utmaningar inom UHU samt ämnesövergripande arbete inom UHU. Inom kategorin 

syften identifierades fyra teman: engagemang, demokrati, holistiskt synsätt samt 

ställningstagande. Inom innehållskategorin urskildes tre teman: ämnesrelaterat innehåll, 

verklighet samt positivt perspektiv. Kategorin utmaningar innehöll teman samhällsstruktur, 

organisation samt kognitiva utmaningar.  

 

5.1.1 Syften med undervisning för hållbar utveckling  

De lärare som intervjuades var alla överens om UHUs betydelsefullhet. Alla tre lärare ansåg 

att UHU var mycket viktigt, två av dem menade till och med att UHU är det allra viktigaste.  

Ja det är ju det viktigaste! Eh.. alltså ungdomarna idag är ju otroligt… 

många av dom tycker det är otroligt jobbigt med de här stora problemen vi 

står inför, och då är det ju väldigt bra att kunna ge något konkret hur vi 

jobbar framåt för att det ska bli hållbart, att det finns en.., nån väg framåt i 

alla fall eh.. ut ur… dom.. dom eh.. Sköljs, överskölj ju med eländes och 

liksom domedagsprofetior. Så då måste vi man ha en väg ut och ett hopp. 

(Lärare i NO/teknik, grundskola) 

 

Här kan man se att läraren kopplar UHU till elevernas känslor och attityder. Av citatet 

framgår även att läraren tycker att det är viktigt att förmedla positiva aspekter av 

hållbarhetsarbete och ett hopp om framtiden inom hållbar utveckling för att påverka elevernas 

attityder och främja handlingskraftighet hos eleverna.  

 

5.1.1.1 Engagemang 

Ett tema som kunde identifieras i lärarnas syfte med UHU var engagemang. I temat 

engagerande syften nämndes bland annat handlingskraft, delaktighet och att göra eleverna 

medvetna om att och hur de kan påverka och bidra. Dessutom att eleverna genom 

medvetenhet i frågor inom hållbar utveckling ska kunna påverka andra. Under samma tema 

hamnar att få demokratin att överleva samt att främja mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar.  

Alltså att.. ett engagemang.. då tänker jag ett engagemang för ett 

demokratiskt samhälle, ett engagemang för att faktiskt, alltså att faktiskt.. få 

demokratin att överleva. Det tänker jag liksom, att jag vill att dom ska få. 

(lärare i samhällskunskap, gymnasieskolan) 

 

5.1.1.2 Demokrati 

Bland lärarnas syften med UHU finner vi också demokratiska teman som att sprida kunskap 

om mänskliga rättigheter, världskultur och demokratiska värderingar.  

alltså jag vill ju egentligen genom min undervisning engagera dom och få 

dom att förstå världen på olika sätt. Just för att.. att förstå världen på det 

sättet som dominerar nu, det är ju egentligen inte så demokratiskt. 
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(lärare i samhällskunskap, gymnasieskola) 

 

5.1.1.3 Holistiskt synsätt 

Ett annat stort tema bland lärarnas syften är att förmedla helhetsbilden, hur saker hänger ihop, 

olika perspektiv, samband och att förstå världen på olika sätt. 

förmåga tänker jag är att se hur saker hänger ihop. Det är inte bara ur en 

synvinkel saker.. påverkar på så många sätt. 

(lärare i biologi, gymnasieskola) 

alltså hållbar utveckling handlar ju om en, det är ju liksom en slags 

holistisk syn på hållbar utveckling. Det är ju liksom både ekonomiskt, 

socialt, politiskt och miljömässigt. Så det finns ju.. dom globala målen 

innehåller ju alla dom aspekterna, just med jämlikhet och allas lika värde 

och allas rättigheter, demokratiska fri- och rättigheter, det ingår ju i dom 

här globala målen också. 

(lärare i samhällskunskap, gymnasieskola) 

 

5.1.1.4 Ställningstagande 

Ett annat tema i syftena var att lära eleverna att kunna ta ställning och argumentera för sina 

ståndpunkter, och vikten av att eleverna besitter relevanta kunskaper för att kunna ta ställning 

framhölls. Samhällsläraren hade ett fokus på att förmedla orsak- och konsekvenssamband och 

NO-läraren lyfte fram det naturvetenskapliga perspektivet genom att skola eleverna i det 

naturvetenskapliga arbetssättet samt menade att hållbar utveckling är ett tacksamt område 

eftersom eleverna tränas i alla förmågor utifrån läroplanen.  

för det handlar ju om att de ska ge argument för sina ståndpunkter. Och om 

man då själv får fundera kring vad man tycker är viktigast, och varför man 

tycker de tär viktigast, då får man ju syn på sig själv och sitt eget tänkande 

på nåt sätt, och vad man själv tycker är viktigt. För det är det vi måste titta 

på, hur argumentarra dom för sina ståndpunkter liksom, och vad ser dom 

liksom. För att det handlar ju också om det här orsak-konsekvensanalyser. 

(lärare i samhällskunskap, gymnasieskola) 

dels då att kunna ta ställning i frågor som är aktuella.. och för att kunna ta 

ställning så måste du ha kunskaperna och begreppen och förstå hur de här 

olika delarna hänger ihop med varandra och kunna se helheten. Så… så vi 

utgår ifrån syftet med med ämnena vilket ju är att att ge dom dom här 

redskapen och också förstå den vetenskapliga… naturvetenskapliga sättet 

att genomföra undersökningar, vad är vetenskapligt, vad är inte 

vetenskapligt. Eh… ah. Det.. det är ju.. jag säger vi jobbar med alla 

förmågorna i detta. 

(lärare i NO/teknik, grundskola) 
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5.1.2 Innehåll inom undervisning för hållbar utveckling 

ofta är det ju så att man pratar om människan och miljön, men vi är ju 

faktiskt en del av miljön. Och där tror jag en grundproblematik ligger att 

man särskiljer människan från miljön. 

(lärare i biologi, gymnasieskolan) 

 

Den tvärvetenskapliga karaktären av hållbar utveckling innebär att det finns en stor variation 

av vägar att gå för att belysa ämnet. Man kan även förvänta sig en variation mellan ämnen 

beroende på vilken typ av vetenskap ämnet grundar sig i. Inom kategorin innehåll urskiljes tre 

teman; ämnesrelaterat innehåll, verklighet samt positivt perspektiv.  

 

5.1.2.1 Ämnesrelaterat innehåll 

Innehåll som främst lyftes fram av lärarna i naturvetenskapliga ämnen, var bland annat kaffe, 

jordgubbar, vatten, bin, försurning, ozonlagret, klorblekning, plast, genteknik, ekologi, 

biologisk mångfald, kretslopp, koldioxidutsläpp, miljö, återbruk på cellnivå samt jätteräkor. 

En grej som jag kom och tänka på, en gammal elev, och då pratade vi om 

jätteräkor vid nåt tillfälle. Och där finns det ju, alltså det är ju så förfärligt, 

har det hantering. Och jag glömmer aldrig, den här eleven, Malin hette 

hon, och så pratade vi om det där. Och så satt hon, och jag frågade men 

vad är det som har hänt? Hon satt liksom bara och tittade rakt fram. Åh 

herregud, vi har ju pratat om det här så många gånger, men det är först nu 

jag fattar hur det hänger ihop. Och hon blev alldeles tagen, alltså på nåt 

sätt hur.. ja, ett sånt där riktigt minne av hur ah, polletten trillade ner. 

(lärare biologi, gymnasieskola) 

 

Läraren i NO/teknik menar att hållbar utveckling går att belysa med nästan vad som helst, så 

länge man förmedlar en mening till eleverna: 

ah i ekologi, alltså, mångfald, biologisk mångfald. Du har ju.. alla kretslopp 

i.. kemin också. Kolatomernas kretslopp, koldioxidutsläppen, ah… och ah.. 

hur mycket som helst. Allt! Alltså nästan allt. Vinklar man ju till detta för 

att det ska bli.. få en mening för eleverna. Varför läser vi detta? Jo det är 

för att du behöver ha den här kunskapen. Annars kan man ju.. är det ju 

ingen idé att ta upp det liksom. Och.. ett ämne som inte är eng.. dom.. 

kommer ha nån glädje av det kan man ju.. kan man ju skippa. 

(lärare NO/teknik, grundskola) 

 

Innehåll som lyftes fram av majoriteten av lärarna, oberoende av ämne, var konsumtion, 

omvärldsuppfattning, mänskliga rättigheter, genus, världskultur, fattigdom, migration, schysst 

resande, global ojämlikhet, social utveckling, demokratisk utveckling, ekonomisk utveckling, 

demokratiska fri- och rättigheter, politik och jämlikhet. Gemensamt för alla tre lärare var att 

alla lyfte fram de globala målen på olika nivåer. Samhällsläraren utgick i stor omfattning från 

de globala målen i sin UHU, medan biologiläraren uttryckte sig mer kritiskt till de globala 

målen med motiveringen att eleverna riskerar att förlora handlingskraft och driv.  

men jag kan tycka att det är viktigare att eleverna fattar hur ens egen livs.. 

hur man lever, hur det påverkar. Än att man är jätteduktig på globala 
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målen. Jag kan tycka ibland att risken är lite granna där att då tänker man 

ah men det är nån annan som ska göra. 

(lärare biologi, gymnasieskolan) 

 

5.1.2.2 Verklighet 

De båda lärarna i naturvetenskap lyfter också fram betydelsen av att det blir på riktigt för 

eleverna, att det är viktigt att eleverna får komma ut i verkligheten för att de ska bli 

engagerade. Exempel på hur detta kan göras är exempelvis samarbeten med företag, större 

internationella projektsamarbeten, dela ut miljöpris, var med på föreläsningar, själva tala på 

föreläsningar. 

Jo, att det, att det blir verkligt också. Att eleverna får va med i verkligheten. 

Hade elever som fick dela ut miljöpris, utanför skolan, i verkligheten. Och 

det tror jag, det glömde jag säga, jag tror att det är jätteviktigt. Och det har 

man inte tid till om man bara jobbar i sitt egna ämne, men om man jobbar 

över ämnena så blir tidsvinsten mycket större, och då kan man göra sånna 

här saker. Eh så att dom.. och inte bara som nåt eh… här är en… Al Gore, 

Al Gore var här och han var på skolan och här, 

(lärare biologi, gymnasieskolan) 

och att dom kommer ut i verkligheten, inte bara va kvar på skolan, utan så 

mycket som möjligt ut i verkligheten. Det är det dom behöver tycker jag. 

Och det är det dom.. det är då man brukar väcka dom att det blir på riktigt. 

Sen finns det ju också att man.. om man får.. om man kan knyta nåt 

samarbete till nåt företag, så att dom får ett uppdrag kanske, gör eh.. vi har 

problem med detta, kan ni tänka ut nån lösning på detta? Och då får dom ju 

en riktig mottagare, och då brukar det ju också bli väldigt bra, då får man 

ett engagemang. Istället för att man gör ett arbete som fröken ska läsa 

igenom liksom.  

(lärare NO/teknik, grundskola) 

 

5.1.2.3 Positivt perspektiv 

Lärarna i naturvetenskap framhåller båda vikten av att lyfta fram positiva aspekter genom att 

påvisa vad vi faktiskt har lyckats förbättra klimatmässigt, med syfte att förmedla till eleverna 

att vi faktiskt kan påverka och bidra, att det inte är hopplöst. Även att lyfta fram ett historiskt 

perspektiv, att det inte alltid har varit såhär och när de första varningarna för 

klimatförändringar kom. En lärare tycker att det är viktigt att ta tillvara på elevernas egna 

idéer och utgå från dem så mycket som möjligt, och en lärare brukar engagera eleverna 

genom att koppla hållbar utveckling till vardagliga ting exempelvis konsumtion eller genom 

att fråga vad de har på sig för kläder idag. En lärare vill slå hål på strukturer genom att sätta in 

eleverna i andras livssituationer och genom att påvisa att det ofta finns ett helt paket av 

ideologier och värderingar bakom en specifik åsikt.  

Då försöker jag att visa på hur man kan tänka… på ett annat sätt. Om nån 

säger liksom eh.. ”ah men dom får skylla sig själva”. Så kan man ju säga 

det, ja men det här, när man tänker så, då är det ju ett helt paket, då är det 

ju en människosyn som ligger bakom här liksom.. 

(lärare samhällskunskap, gymnasieskolan) 
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Och det här också att.. den här historiska förankringen vilket jag tror är 

också lurigt att… alltså det välstånd och så som vi lever nu, det har vi ju 

inte alltid gjort. Eh och det har kämpats för att människor i vår del av 

världen ska ha det bra. Och vi har kanske lite fått det för bra på nåt plan, 

men hur har det blivit så bra? Alltså det finns en historielöshet i hur man 

ganska tidigt förstod. Så jag brukar ha nån sån här historisk tillbakablick, 

det har jag i ganska många delar, som i genetik exempelvis har jag haft och 

i… när det gäller miljöfrågor, hon Rachel Carson som skrev ”Tyst vår”, 

när det inte finns några fåglar att.. och det är ju längesen. Och det 

varnades för klimatförändringar, herregud, långt innan 50-talet. Så att det 

finns ju nåt historiskt som man… 

(lärare biologi, gymnasieskolan) 

 

5.1.3 Utmaningar och svårigheter inom undervisning för hållbar 

utveckling 

De utmaningar och svårigheter inom UHU som lärarna tar upp kan delas upp i tre teman; 

samhällsstrukturer, organisation och kognitiva utmaningar.  

  

5.1.3.1 Samhällsstrukturer 

En lärare anser att de största utmaningarna med UHU är att demokratin är hotad och att 

jämlikhet ifrågasätts. Läraren tycker att det är problematiskt att grundläggande strukturer som 

demokratiska rättigheter och allas lika värden inte längre är självklart, och menar att detta är 

en utmaning i undervisningen.  

Där tycker jag att det är en jättestor utmaning, alltså jag ser ett stort, jag 

ser ett stort liksom problem där, att det är inte självklart längre att vi är 

överens, vi är inte överens längre globalt liksom att allas lika värde är 

viktigt! Och allas, alltså att alla ska ha samma rättigheter, det ifrågasätts. 

Så där tycker jag är en jättestor utmaning. Alltså det är ju typ såhär va 

”dom får ju skylla sig själva om dom är fattiga”, det är jättemycket så nu. 

”Jag kan väl inte ta ansvar för att dom tigger”. 

(lärare samhällskunskap, gymnasieskola) 

 

5.1.3.2 Organisation 

Lärarna lyfter fram utmaningar inom UHU av organisatorisk karaktär, som att få eleverna 

engagerade, få det på riktigt och att komma ut i verkligheten. Det kan också finnas 

geografiska svårigheter, ett exempel som lyft fram är att skolans geografiska läge kan försvåra 

möjligheterna att ta sig ut. En lärare menar att det kan vara komplicerat att ge eleverna 

tillräckligt med frihetsutrymme, att hitta en balans mellan ramverk och frihet.  

tycker jag är väldigt roligt när dom.. får en en att det finns en kreativitet 

också att man tar vara på deras idéer när dom får feeling så kan dom få 

fortsätt med det dom brinner för. Så att man har, ah man har ju tänkt 

igenom vad som ingår men sen att det finns också en öppenhet för att låta 

dom gå vidare, om dom hittar nåt som dom är.. tycker är jättespännande. 

För att annars.. om det för fyrkantigt och för stängt, då tappar man dom ju 

också. Det måste ju finnas en luft, så att dom kan liksom.. ta fart lite. Och 

det är ju en utmaning! 
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(lärare NO/teknik, grundskola) 

 

En lärare varnar för att ta för givet att dagens ungdomar är mer medvetna i hållbarhetsfrågor. 

Hon menar samtidigt att UHU har avtagit de senaste tio åren, jämfört med för tio år sen när 

hållbar utveckling var som mest aktuellt. Läraren tror att anledningen till att hon kan se en 

minskning av UHU efter piken för runt tio år är att den till viss del blev mättad. Hon lyfter 

fram problematiken kring detta med ett likande exempel som rör undervisningen i 

virussjukdomarna HIV och AIDS. Hon hänvisade till en undersökning som gjordes för några 

år sedan, som visade ”riktigt dåliga resultat” i vuxnas kunskaper om AIDS, som hon kopplar 

till att undervisning i HIV och AIDS har minskat under senare år.  

Men jag tror också att man får akta sig för att tro att det bara sker 

automatiskt, det är inte som.. det är som vi har haft lektioner om HIV och 

AIDS, och där är det ju definitivt så att i skolans värld så har man ju under 

senare år missat det ganska mycket. För… man gjorde en undersökning, det 

är inte speciellt många år sen, med riktigt dåliga resultat. Man frågade 

unga människor, ehm.. om det exempelvis är farligt och krama en person 

som har AIDS och sånt, och det var ju förödande, 25% av 25-åringar 

trodde ju det eller typ nåt sånt här, alltså jag kommer inte ihåg siffrorna 

ordentligt. Men jag har kört ganska mycket sånt här nu under… ja på 

senare år. För jag blev lite ställd när jag läste den här undersökningen.   

ja, visst men, och jag kommer ihåg själv, alltså det här var i början på 80-

talet, när HIV, när man började prata om det, då jobbade jag ute i 

Gårdsten, och det var ju enorma insatser då utbildningsmässigt under ett 

antal år. Och så tror man på nåt sätt, och jag var väl också drabbats där, 

alltså nu har vi hållit på och tjatat om HIV och AIDS, eller tjata 

citationstecken, pratat om det, men alltså, nya människor dom har ju det 

inte med sig från födseln, dom måste ju få kunskapen. Och det är likadant 

med hållbarhetsfrågor…  

och det är väl lite det jag känner nu, att jag tycker att det pratas mindre om 

dom här frågorna än vad det gjorde för typ tio år sen. Att det på nåt sätt 

kanske blev lite mättat och… a, det skulle vi kunna prata mer om. Men jag 

tror att man får akta sig där, det är ingenting som bara finns.  

(lärare biologi, gymnasieskolan) 

 

5.1.3.3 Kognitiva utmaningar 

Bland de kognitiva utmaningar som finns inom UHU nämns abstrakt tänkande, då många 

frågor är stora och globala. Ett exempel som riskerar att bli för abstrakt är fattigdom, där 

svårigheten kan vara att få eleverna att se den praktiska kopplingen och hur fattigdom konkret 

kan motverkas. Ytterligare utmaningar kopplat till abstraktioner och hållbar utvecklings 

globala karaktär lyfts fram av en lärare i utmaningen att få eleverna emotionellt involverade 

och få dem engagerade och att vilja påverka. Dessutom att det är vårt ansvar och upp till oss. 

Detta är återigen kopplat till svårigheterna med globala frågor, som tenderar att bli abstrakta 

och långt ifrån den enskilda människan.  

nä men utmaningen är väl detta att det.. att det måste komma in på nåt sätt. 

Få in det här att det är vi, det är vårt klot, vårt tillsammans, klotet och… att 

få elever och fatta kanske att vi på den här delen av jorden har.. det är ju 
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vår konsumtion, vårt levnadssätt mycket som har ställt till problemen. Det 

är ju inte där som problemen initialt kanske blir störst som är orsaken, och 

vi måste, det måste ju på nåt sätt in i kroppen på alla. Eller att det blir 

kännbart att man förstår det. Och att man vill göra nånting åt det. Och… 

det här med lycka och välfärd, vi har bara ett liv, det kanske inte är så att 

den som har mest prylar vinner i livet liksom, utan.. äh det är mycket 

filosofiska frågor också. 

(lärare biologi, gymnasieskolan) 

det är ju en utmaning och få till.. den den.. det större perspektivet, för ofta 

har jag upplevt att det är svårt att man, att man håller sig till sitt ämne i sitt 

klassrum. Och då är det ju svårt att få det på riktigt. 

(lärare i NO/teknik, grundskolan) 

 

Återkommande är också utmaningen att förmedla det större perspektivet, helhetsbilden och 

samband. Vetskapen om att begrepp kan förstås och tolkas på olika sätt utifrån olika 

perspektiv, och att förstå ett fenomen utifrån flera synvinklar för att så småningom kunna 

utveckla en helhetsbild hör även det till abstrakt tänkande. Frånvaro av ämnesövergripande 

arbete försvårar arbetet med att förmedla ett helhetsperspektiv. Samtidigt kan 

ämnesövergripande arbete i sig vara svårgripbart för elever, eftersom dom är vana vid att 

arbete i ämnen var för sig.  

Och det kan ju också va att eleverna tycker att.. det är krångligt och ja men 

vilket ämne är detta liksom om man kör.. om man jobbar 

ämnesövergripande. Då är det viktigt att man är tydlig när man talar om ah 

men den här delen är kemi, och det här är geografi, men men vi kommer 

och bedöma det tillsammans. Men att dom vet om vad som finns med för 

annars undrar dom och då blir dom tveksamma varför ska vi göra detta 

liksom. 

(lärare i NO/teknik, grundskola) 

 

5.1.4 Ämnesövergripande arbete inom undervisning för hållbar utveckling 

Samtliga lärare framhöll vinsterna med ämnesövergripande arbeten inom hållbar utveckling. 

Alla intervjuade lärare hade en positiv inställning till ämnesövergripande arbete och alla ville 

arbeta mer ämnesövergripande. En lärare menade att alla möjligheter finns till att arbeta 

ämnesövergripande så länge viljan finns, medan en lärare påtalade tidsbrist som en 

hämmande faktor.  

väldigt positiv! Jag är oerhört positiv till det, det är jag verkligen. Det är ju 

bara att få ihop det rent.. du vet… det är ganska stressigt jobb. 

(lärare, samhällskunskap, gymnasieskola) 

 

Alla lärare var överens om att ämnesövergripande arbete främjar en helhetsförståelse, och en 

lärare uttryckte det som att det är helt nödvändigt för att se samband. Ämnesövergripande 

arbete ansågs vara den bästa metoden för UHU och att undervisningen blir meningslös och 

tappar sitt syfte utan det. Ämnesövergripande undervisning ansågs också främja elevernas 

möjligheter till att bli bättre världsmedborgare.   
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ja men det går ju inte, jo det går ju men det blir inte alls lika bra om jag.. 

om man bara har ett ämne i taget eftersom dom här går in i varandra så 

jättemycket.  

Och det blir en helhet och det är ju ditåt vi strävar, vi vill ju ha en helhet så 

att dom får det stora perspektivet. Om man snuttifierar och har nä men nä 

det kan vi inte prata om nu för nu har vi biologi, då blir det ju meningslöst, 

då tycker jag att man tappar eh… väldigt mycket syfte med.. och förståelse 

för deras del.. att faktiskt allting hänger ihop. Det är ju inte så att ute i 

världen att nä nu har vi, det här är kemi bara, nu pratar vi kemi. Det är inte 

så det fungerar utan… om man redan från början får liksom lite 

helikopterperspektiv aha, aja det är så det hänger ihop och vi.. eh… dom 

här olika frågorna, att dom har så mycket, hänger ihop så tror jag att man 

blir en bättre världsmedborgare. Och det är ju det vi vill ha.  

(lärare i NO/teknik, grundskolan) 

 

Lärarna nämnde även praktiska fördelar med att arbeta ämnesövergripande som till exempel 

tidsvinst, och menade att verklighetsförankrad undervisning inte är möjlig utan 

ämnesövergripande arbete. Ytterligare argument var att ämnena går in i varandra och att det 

innebär stora möjligheter i UHU genom att arbeta ämnesövergripande. Det rådde 

meningsskiljaktigheter huruvida miljöfrågor ska begränsas inom naturvetenskapliga ämnen 

som biologi och naturvetenskap eller ej. Biologiläraren ansåg att miljöfrågor är lika mycket 

samhällsfrågor, och samhällsläraren menade att hen litade på att biologilärarna tar hand om de 

frågorna.  

att det är helt nödvändigt, saker hänger ihop. Och många gånger, och det 

är också ett misstag att miljöfrågor generellt sätt läggs mer på biologi och 

naturkunskap. Alltså herregud, lika mycket samhällsfrågor.  

(lärare biologi, gymnasieskolan)  

Så att då får dom ändå en lite mer.. fast den är ju kanske.. det kanske inte är 

direkt kopplat till eh.. miljö på det sättet, eller biologi skulle jag nog inte 

säga. 

ja precis, och jag tänker att ni sköter ju det på naturdelen, så sköter jag den 

samhällsdelen. 

(lärare samhällskunskap, gymnasieskolan) 

 

5.2 Elevperspektiv 

Av de 72 eleverna som svarade på enkäten, identifierade sig 45 som kvinnor, 24 som män och 

två som ”annat”. Av de som identifierade sig som kvinnor gick 14 på det naturvetenskapliga 

programmet, 19 på det samhällsvetenskapliga och tolv i grundskolan. Av de som identifierade 

sig som män gick åtta på naturvetenskapsprogrammet, fem på samhällsvetenskapsprogrammet 

och elva i grundskolan. De två personerna som identifierade sig som ”annat” gick på det 

naturvetenskapliga programmet. En person i grundskoleklassen uppgav ej kön. 
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5.2.1 Uppfattningar om hållbar utveckling 

61% av de svarande svarade att hållbar utveckling handlar om alla tre aspekter, ekologiska, 

ekonomiska och sociala. 31% svarade att hållbar utveckling främst handlar om ekologiska 

aspekter, där dock en av dessa inte valde alternativet ekologiska aspekter men skrev det egna 

alternativet ”miljö aspekter”. Endast 3% respektive 4% valde alternativen ekonomiska 

respektive sociala aspekter. En person skrev ett eget alternativ ”sociala och ekologiska” som 

främsta aspekter av hållbar utveckling, och uteslöt alltså den ekonomiska aspekten. De elever 

som inte ansåg att hållbar utveckling handlar om alla tre aspekter ekologiska, ekonomiska och 

sociala hade således oftast främst ett ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling.  

 
Figur 1. Diagrammet visar frekvensen av vad eleverna anser att hållbar utveckling främst handlar om, oberoende av klass 

och kön. De olika färgerna står för de olika aspekterna.  

Av dom som valde den ekologiska aspekten var det lika stor andel (33%) av 

naturvetenskapsklassen som samhällsvetenskapsklassen, men något lägre (25%) i 

grundskoleklassen. Det var lika många (1) från varje klass som valde sociala aspekter, och av 

de som valde den ekonomiska aspekten var en från samhällskunskapsklassen och en från 

grundskolan. Den individ som svarade ”sociala och ekologiska aspekter” gick i 

biologiklassen. Grundskoleklassen var den klass där flest (67%) svarade att hållbar utveckling 

handlar lika mycket om alla tre aspekter, jämfört med gymnasieklasserna där 58% svarade 

alla tre aspekter i både klasserna.  
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Figur 2. Diagrammet visar vad elever anser att hållbar utveckling främst handlar om utifrån de olika tillfrågade klasserna. 

Y-axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln visar de olika aspekterna. De olika färgerna står för olika klasser. 

64% av kvinnorna svarade alla tre aspekter, jämfört med 54% av männen. 38% av männen 

svarade ekologiska aspekter, gentemot 27% av kvinnorna. En av två som definierade sig som 

”annat kön” valde alla tre aspekter, och en valde den ekologiska som främsta aspekt.  

 
Figur 3. Diagrammet visar vad eleverna anser att hållbar utveckling främst handlar om utifrån kön. Y-axeln visar antal 

svarande (frekvens) och x-axeln visar de olika aspekterna. De olika färgerna står för olika kön. 

2 personer angav att de var medlemmar i en miljöorganisation, båda identifierade sig som 

kvinnor. Båda ansåg att hållbar utveckling främst handlar om ekologiska aspekter. Båda gick 

på gymnasiet, varav en på det naturvetenskapliga programmet och en på det 



 

19 

  

samhällsvetenskapliga. 1 kvinna på det samhällsvetenskapliga programmet svarade inte på 

frågan om medlemskap i miljöorganisation.  

 

5.2.2 Attityder till hållbar utveckling 

Eleverna tyckte att det var viktigt att leva hållbart. På en skala mellan 1 och 4, där 1 var ”inte 

alls viktigt” och 4 var ”mycket viktigt”, var medelvärdet 3,26. 46% valde alternativ 3 och 

40% alternativ 4. Ingen valde alternativ 1. Av eleverna på naturvetenskapsprogrammet valde 

46% alternativ 4 och 38% alternativ 3. På samhällsvetenskapsprogrammet valde 50% 

alternativ 3 och 42% alternativ 4. 50% av grundskoleklassen valde alternativ 3 och 33% valde 

alternativ 4.  

 
Figur 4. Diagrammet visar hur viktigt eleverna tycker att det är att leva hållbart utifrån de olika tillfrågade klasserna. Y-

axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln visar viktighetsskalan mellan 1 och 4, där 1 är ”inte alls viktigt” och 4 

”mycket viktigt”. De olika färgerna står för olika klasser. Observera att alternativ 1 saknas p.g.a. att ingen valde detta 

alternativ.  

25% av männen valde alternativ 2, jämfört med 9% av kvinnorna. Av männen valde 42% 

alternativ 3 respektive 33% alternativ 4, motsvarande 49% och 42% av kvinnorna. Båda två 

av de personer som identifierade sig som ”annat” valde alternativ 4. Således tyckte kvinnorna 

att det var viktigare att leva hållbart i jämförelse med männen.  
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Figur 5. Diagrammet visar hur viktigt eleverna tycker att det är att leva hållbart utifrån kön. Y-axeln visar antal svarande 

(frekvens) och x-axeln visar viktighetsskalan mellan 1 och 4, där 1 är ”inte alls viktigt” och 4 ”mycket viktigt”. Observera 

att alternativ 1 saknas p.g.a. att ingen valde detta alternativ. De olika färgerna står för olika kön. 

Eleverna tyckte inte att de levde lika hållbart, medelvärdet var 2,36 på en skala mellan 1 och 4 

där 1 var ”inte alls hållbart” och 4 var ”mycket hållbart”. 43% valde alternativ 2 och 40% 

alternativ 3. Endast 4% valde alternativ 4. 50% av naturvetenskapsklassen valde alternativ 3, 

42% alternativ 2, 4% valde alternativ 1. Av samhällsvetarna valde störst andel (42%) 

alternativ 3, 33% alternativ 2 och 21% alternativ 1. Störst andel (54%) av grundskoleklassen 

valde alternativ 2, 29% alternativ 3 och 13% alternativ 1. Det var lika många (1 person) från 

varje klass som valde alternativ 4, motsvarande 4%. 
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Figur 6. Diagrammet visar hur hållbart eleverna tycker att de lever idag utifrån de olika tillfrågade klasserna. Y-axeln visar 

antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”inte alls hållbart” och 4 är ”mycket hållbart”. De olika 

färgerna står för olika klasser. 

Männen svarade i något lägre grad något av alternativ 1, 2 eller 3, jämfört med kvinnorna. En 

högre andel (8%) män valde alternativ 4 jämfört med kvinnorna (2%). Männen i 

undersökningen ansåg sig leva mer hållbart i lite större utsträckning än kvinnorna.  

 
Figur 7. Diagrammet visar hur hållbart eleverna tycker att de lever idag utifrån kön. Y-axeln visar antal svarande (frekvens) 

och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”inte alls hållbart” och 4 är ”mycket hållbart”. De olika färgerna står för olika kön. 

Eleverna fick värdera om undervisningen de fått i skolan gjort dem intresserade av hållbar 

utveckling på en skala mellan 1 och 4, där 1 var ”inte alls intresserad” och 4 ”mycket 

intresserad”. 71 av 72 personer svarade på frågan, där det uteblivna svaret var i 
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samhällsvetenskapsklassen. Medelvärdet var 2,68, där 44% valde alternativ 3 och 35% 

alternativ 2. 6% valde alternativ 1. 46% av naturvetarna valde alternativ 3, 33% alternativ 2 

och 21% alternativ 4. 0 personer i naturvetenskapsklassen valde alternativ 1. 48% av 

samhällsvetarna valde alternativ 3, 22% alternativ 4, 17% alternativ 2 och 13% alternativ 1. I 

grundskoleklassen valde 54% alternativ 2, 42% alternativ 3 och 4% alternativ 1. 0 personer i 

grundskoleklassen valde alternativ 4. 

 
Figur 8. Diagrammet visar hur intresserade eleverna blivit av hållbar utveckling genom undervisningen utifrån de olika 

tillfrågade klasserna. Y-axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”inte alls intresserad” 

och 4 är ”mycket intresserad”. De olika färgerna står för olika klasser. 

52% av kvinnorna som svarade valde alternativ 3, och 25% svarade alternativ 2. Motsvarande 

svarade 29% av männen alternativ 3, och 58% alternativ 2. 18% av kvinnorna valde alternativ 

4, medan bara en man (4%) svarade alternativ 4. 8% av männen och 5% av kvinnorna valde 

alternativ 1. 44 av 45 kvinnor svarade på frågan. Kvinnorna i undersökningen ansåg sig blivit 

mer intresserade av hållbar utveckling genom undervisningen jämfört med männen. 

Kvinnorna hade en högre andel procentenheter på alternativ 3 och 4 (71%) än männen (33%). 

67% av männen valde alternativ 2 eller 1.  
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Figur 9. Diagrammet visar hur intresserade eleverna blivit av hållbar utveckling genom undervisningen utifrån kön. Y-axeln 

visar antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”inte alls intresserad” och 4 är ”mycket 

intresserad". De olika färgerna står för olika kön. 

Medelvärdet för huruvida undervisningen gjort eleverna engagerade i hållbar utveckling var 

något lägre. 71 av 72 personer svarade, även här saknades ett svar från 

samhällsvetenskapsklassen. Medelvärdet var 2,38 på en skala mellan 1 och 4, där 1 var ”inte 

alls engagerad” och 4 ”mycket engagerad”. 44% valde alternativ 2 och 33% valde alternativ 

3. 8% valde alternativ 4. 46% av eleverna i naturvetenskapsklassen valde alternativ 3, 29% 

alternativ 2 och 13% alternativ 1 respektive 4. I samhällsvetenskapsklassen valde 48% 

alternativ 2, 30% alternativ 3, 13% alternativ 4 och 9% alternativ 1. I grundskoleklassen valde 

58% alternativ 2, 25% alternativ 3 och 17% alternativ 1. Ingen valde alternativ 4 i 

grundskoleklassen.  
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Figur 10. Diagrammet visar hur engagerade eleverna blivit i hållbar utveckling genom undervisningen utifrån de olika 

tillfrågade klasserna. Y-axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”inte alls engagerad” 

och 4 är ”mycket engagerad". De olika färgerna står för olika klasser. 

En högre andel av männen valde alternativ 1 (17%) eller 2 (54%) jämfört med kvinnorna 

(11% på alternativ 1 respektive 41% på alternativ 2). Således valde en högre andel av 

kvinnorna något av alternativ 3 eller 4 jämfört med männen. Kvinnorna ansåg att 

undervisningen gjort dem mer engagerade i hållbar utveckling jämfört med männen.  

 
Figur 11. Diagrammet visar hur engagerade eleverna blivit i hållbar utveckling genom undervisningen utifrån olika kön. Y-

axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”inte alls engagerad” och 4 är ”mycket 

engagerad”. De olika färgerna står för olika kön. 
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I diagrammet nedan visas medelvärdet av faktorerna viktighet, levnadssätt, intresse och 

engagemang, oberoende av klass och kön (figur 12).  

 
Figur 12. Diagrammet beskriver medelvärdet för fyra olika attitydrelaterade faktorer, oberoende av klass och kön. Skalan är 

från 1–4, där 1 är ”inte alls viktigt/hållbart/intresserad/engagerad”, och 4 är ”mycket 

viktigt/hållbart/intresserad/engagerad”. 

5.2.3 Attityder till undervisningen  

På en skala mellan 1 och 4, där 1 var ”väldigt lite” och 4 ”väldigt mycket”, var medelvärdet 

2,78 för hur mycket undervisning eleverna ansåg att de fått i hållbar utveckling. 42% valde 

alternativ 3, 32% alternativ 2, 21% alternativ 4 och endast 6% valde alternativ 1. Högst andel 

valde alternativ 3 i alla tre klasser, i grundskoleklassen valde emellertid lika många alternativ 

2 som 3.  
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Figur 13. Diagrammet visar hur mycket undervisning eleverna anser att de fått i hållbar utveckling utifrån de olika 

tillfrågade klasserna. Y-axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”väldigt lite” och 4 är 

”väldigt mycket”. De olika färgerna står för olika klasser. 

Alternativ 3 var det vanligaste och 2 det näst vanligaste svaret bland både män och kvinnor 

(ca. 42% respektive ca. 30%). Männen valde i något högre utsträckning alternativ 3 eller 4 

jämfört med kvinnorna (67% respektive 62%). Männen upplevde således att de fått mer UHU 

gentemot hur mycket kvinnorna upplevde att de fått.   

 
Figur 14. Diagrammet visar hur mycket undervisning eleverna anser att de fått i hållbar utveckling utifrån kön. Y-axeln visar 

antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”väldigt lite” och 4 är ”väldigt mycket”. De olika färgerna 

står för olika kön.    
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71 av 72 elever svarade på frågan om de skulle vilja ha mer UHU, där ett svar saknades i 

samhällsvetenskapsklassen. 72% skulle vilja ha mer UHU, där 56% ville ha ”lite mer” och 

17% ville ha ”mycket mer”. 26% svarade att de inte skulle vilja ha någon mer UHU. 75% av 

naturvetenskapsklassen, 71% av samhällsvetenskapsklassen och 71% av grundskoleklassen 

svarade ja på frågan. Naturvetenskapsklassen var den klass som flest ville ha mycket mer 

UHU (29%).  

 
Figur 15. Diagrammet visar om och hur mycket mer undervisning eleverna skulle vilja ha i hållbar utveckling utifrån de 

olika tillfrågade klasserna. Y-axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln de olika alternativen ”ja, lite mer”, ”ja, 

mycket mer” samt ”nej, inget mer”. Färgerna står för olika klasser. 

44 av 45 kvinnor svarade på frågan om de skulle vilja ha mer UHU. 78% av de svarande 

kvinnorna ville ha mer undervisning inom området (varav 60% ”lite mer” och 18% ”mycket 

mer”). En lägre andel av männen (63%) ville ha mer UHU, varav 8% ville ha mycket mer. En 

högre andel av männen (38%) ville inte ha någon mer undervisning i ämnet, jämfört med 20% 

av kvinnorna som svarade ”nej, inget mer”.  
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Figur 16. Diagrammet visar om och hur mycket mer undervisning eleverna skulle vilja ha i hållbar utveckling utifrån kön. Y-

axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln de olika alternativen ”ja, lite mer”, ”ja, mycket mer” samt ”nej, inget 

mer”. De olika färgerna står för olika kön. 

Medelvärdet för elevernas nöjdhet var 2,75 på en skala mellan 1 och 4, där 1 var ”inte alls 

nöjd” och 4 var ”mycket nöjd”. 40% av eleverna valde alternativ 3 och 28% alternativ 2. 22% 

valde alternativ 4 och 10% svarade 1. I de både gymnasiala klasserna valde högst andel 

alternativ 3 (46% av naturvetarna respektive 42% av samhällsvetarna). I grundskoleklassen 

svarade den högsta andelen (42%) alternativ 2. Klassen på samhällsvetenskapsprogrammet 

var den klass med högst andel (33%) svar på alternativ 4, jämfört med de andra klasserna. 

 
Figur 17. Diagrammet visar hur nöjda eleverna är med undervisningen de fått i hållbar utveckling hittills utifrån de olika 

tillfrågade klasserna. Y-axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”inte alls nöjd” och 4 

är ”mycket nöjd”. De olika färgerna står för olika klasser. 
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Männen valde i större utsträckning något av alternativen 1 eller 2 jämfört med kvinnorna 

(42% respektive 33%). 27% av kvinnorna svarade att de var mycket nöjda med 

undervisningen, vilket skiljde sig från 13% av männen. Kvinnorna var således mer nöjda med 

den UHU de fått hittills gentemot männen.  

 
Figur 18. Diagrammet visar hur nöjda eleverna är med undervisningen de fått i hållbar utveckling hittills utifrån kön. Y-

axeln visar antal svarande (frekvens) och x-axeln skalan mellan 1-4, där 1 är ”inte alls nöjd” och 4 är ”mycket nöjd”. De 

olika färgerna står för olika kön. 

6 Diskussion 

6.1 Lärarnas undervisningspraktik för hållbar utveckling 

6.1.1 Syfte 

Alla tre lärare tyckte att UHU var mycket viktigt, och fyra teman i lärarnas syften med UHU 

kunde identifieras: engagemang, demokrati, holistiskt synsätt och ställningstagande. Under 

temat engagemang rymdes syften som handlingskraft, delaktighet och medvetenhet om att 

och hur en kan påverka och bidra till hållbar utveckling. Här ser vi ett fokus på undervisning 

för hållbar utveckling, med fokus på handlingspotential, möjligheter och åtgärder som 

stämmer överens med tidigare forskning (Ramadoss & Poyya Moli, 2011; Skolverket, 2011b; 

Skolverket 2011c; Sundstrøm m.fl., 2019).  

 

Temat demokrati innehöll syften som demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

Detta är i enlighet med läroplanen för både grundskola och gymnasieskolan, som säger att 

utbildningen ska vila på demokratiska värderingar (Skolverket 2011b; Skolverket 2011c) och 

behovet av UHU för att främja demokratiska processer (Berglund & Gericke, 2016; Hasslöf 

m.fl., 2014; Hasslöf & Malmberg, 2015; Ramadoss & Poyya Moli, 2011; Sundstrøm m.fl., 

2019; Svalfors, 2017).  

 

Temat holistiskt synsätt innehåller syften som att förmedla en helhetsbild och flera olika 

perspektiv på hållbar utveckling, vilket är i enlighet med Agenda 21 att flerdimensionellt 

tänkande det som karaktäriserar UHU (Svalfors, 2017). Tidigare forskning framhåller vikten 

av att lärare förmedlar ett tvärvetenskapligt och holistiskt perspektiv för en framgångsrik 
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UHU (Borg m.fl., 2014; Hasslöf m.fl., 2014; Sundstrøm m.fl., 2019; Uitto & Saloranta, 

2017). Likande menar Hasslöf m.fl. (2016) att ett av syftena med UHU är medvetenhet av 

komplexitet. Att förmedla ett holistiskt synsätt var ett av de främsta syftena för samtliga 

lärare, vilket tyder på att lärarna hade en holistisk förståelse av hållbar utveckling, vilket är 

motstridande i förhållande till Borg m.fl. (2014). 

 

Temat ställningstagande handlar om att genom UHU främja elever att göra medvetna val. 

Detta är i enlighet med tidigare forskning som menar att kunskap i hållbar utveckling är 

värdefullt för elever som framtida beslutsfattande medborgare (Berglund & Gericke, 2016; 

Borg m.fl., 2014; Grace, 2009; Gyberg & Löfgren, 2016; Hasslöf m.fl., 2014; McKeown, 

2013; Ramadoss & Poyya Moli, 2011). Hållbar utveckling används även som ett exempel för 

förmågan att ta ställning i samhällsfrågor utifrån en biologisk förklaringsmodell i 

ämnesplanen för biologi (Skolverket, 2011a). Vetenskapligt resonemang är något som lyfts 

fram som syfte med UHU även i forskning (Grace, 2009; Hasslöf m.fl. 2016). 

 

6.1.2 Innehåll 

Inom kategorin innehåll identifierades tre teman: ämnesrelaterat innehåll, verklighet och 

positivt perspektiv. Det finns studier som lyfter fram liknande faktorer som aspekterna i temat 

ämnesrelaterat innehåll. Ramadoss och Poyya Moli (2011) nämner till exempel populationer, 

djur- och växtarter, ekosystem och naturresurser som faktorer inom hållbar utveckling, 

tillsammans med jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati, utbildning för alla, hälsa och 

interkulturell dialog.  

 

Temat verklighet identifierades utifrån att lärarnas uttryckte betydelsen av att UHU blev 

verklig för eleverna i syfte att engagera dem. Lärarnas angelägenhet av att eleverna kom ut i 

verkligheten utanför skolan är i enlighet med Sundstrøm m.fl. (2019) som menar att 

undervisningen görs mer verklig, motiverande och engagerande genom att den kopplas till 

samhället utanför och förankras i elevernas vardag. Vidare bör lokala förankringar minska 

distanseringen och föreställningar som ”detta gäller inte mig” (ibid.). Även McKeown (2016) 

betonar vikten av att UHU är lokalt relevant. Ramadoss och Poyya Moli (2011) betonar 

behovet av att utöka undervisningen till miljön utanför klassrummet för att främja en kultur av 

bevarande av biodiversitet, som är en viktig del av hållbar utveckling. Det är också i enlighet 

med ämnesplanen för biologi där hållbar utveckling globalt och lokalt samt olika sätt att bidra 

till detta står uttryckt (Skolverket, 2011a).   

 

Hållbar utveckling är ett område som väcker många känslor, Sundstrøm m.fl. (2019) menar 

att hållbar utveckling kan verka både skrämmande och förlamande. Temat positivt perspektiv 

syftade till att ge eleverna hopp och främja handlingskraft. Detta skiljer sig från tidigare 

forskning som visade att optimismen för framtiden hos lärare var låg (ibid.). 

 

6.1.3 Utmaningar 

Utmaningar kopplat till temat organisation var bland annat att engagera eleverna genom att 

koppla UHU till verkligheten. En kan misstänka att tidsfaktorn kan vara ett hinder för att 

exempelvis få igenom företagssamarbeten, externa föreläsningar och transporter till områden 

eller institutioner utanför skola. Tid är något som tidigare forskning tagit upp som 

begränsande faktor i UHU (Gyberg & Löfgren, 2016; Sundstrøm m.fl., 2019). Även inom 

vetenskap och pedagogik finns det trender som kommer och går. En lärare upplevde att 

uppmärksamheten kring UHU avtagit de senaste åren, och varnade för att ta för givet att 

elever numera är medvetna i hållbarhetsfrågor. Hela tiden föds nya människor som kommer 
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till skolan med olika erfarenheter och intressen. Ett ämne som hållbar utveckling är högst 

aktuellt och lika viktigt idag som för tio och femtio år sedan. Detta märks inte minst i och 

med utbildningsdepartementet nyligen gett Skolverket ett förstärkt uppdrag att arbeta med 

UHU (Regeringen, 2019).  

 

De utmaningar som nämndes under temat kognitiva utmaningar var bland annat abstrakt 

tänkande och att förmedla helhetsbilden. Detta kan kopplas till tidigare forskning där 

komplexiteten nämns som en av utmaningarna med UHU (Sundstrøm m.fl., 2019).  

 

6.1.4 Ämnesövergripande arbete 

Samtliga intervjuade lärare hade en positiv inställning till ämnesövergripande arbete och alla 

ville arbeta mer ämnesövergripande, vilket tidigare forskning också har visat (Sundstrøm 

m.fl., 2019). En lärare påtalade tidsbrist som en hämmande faktor, och tidigare forskning har 

pekat på ett behov av mer tid för att genom ämnesövergripande arbete främja förståelse av 

samband (Gyberg & Löfgren, 2016). Alla lärare var överens om att ämnesövergripande arbete 

främjar en helhetsförståelse, vilket också forskningen menar (Borg m.fl., 2014; Sundstrøm 

m.fl., 2019). En lärare uttryckte sig det som att det är helt nödvändigt för att se samband, 

något som även Sundstrøm m.fl. (2019) anser. Moore (2005) menar att UHU bland annat 

måste vara tvärvetenskaplig och samverkande. 

 

Lärarna hade olika synvinklar på huruvida miljöfrågor skulle begränsas inom 

naturvetenskapliga ämnen eller ej. Läraren i samhällsvetenskap litade på att lärarna i biologi 

tog hand om den ekologiska aspekten, medan läraren i biologi ansåg att det var ett misstag att 

miljödimensionen ofta läggs på biologilärarna. Problematiken kan kopplas till begreppets 

fragmentering. Sundstrøm m.fl. (2019) menar att svårigheterna med ämnesövergripande 

arbete kan orsaks av ämnets uppdelning och ge upphov till att lärare frånsäger sig sitt ansvar i 

UHU. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att hur lärare undervisar om 

de olika aspekterna av hållbar utveckling och huruvida de förmedlar ett holistiskt perspektiv 

skiljer sig mellan ämnen (Borg m.fl., 2014; Uitto & Saloranta, 2017). Biologilärarens 

uttalande är i enlighet med studien av Uitto och Saloranta (2017) där biologilärarna tillhörde 

den grupp som förmedlade flera perspektiv samt en holistisk förståelse av hållbar utveckling. 

Läraren i samhällskunskap var dock den lärare som påtalade tidsbrist, vilket kan tyda på att 

tid är den bakomliggande orsaken till varför läraren frånsäger sig ansvaret för den ekologiska 

dimensionen. Å andra sidan kan det anses rimligt att förväntas sig ett större ansvar av 

biologilärarna för den ekologiska dimensionen, eftersom ekologisk hållbarhet står uttryckt i 

kursplanen för biologi för gymnasiet (Skolverket, 2011a).  

 

6.2 Elevernas uppfattningar om och attityder till hållbar utveckling 

De flesta svarade att hållbar utveckling handlar om alla tre dimensioner, vilket tyder på en 

holistisk uppfattning av begreppet, enligt målen för UHU. Grundskoleklassen hade högst 

andel svar på alla tre aspekter. Av dem som inte svarade att hållbar utveckling handlar lika 

mycket om alla tre aspekter, var den ekologiska dimensionen den vanligaste. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning som visat att den ekologiska dimensionen dominerade över 

den sociala och ekonomiska (Borg m.fl., 2014; Svalfors, 2017). Svalfors (2017) visade att den 

ekologiska dimensionen dominerar i läroplanen för gymnasieskolan, vilket vi också kan se i 

ämnesplanen för biologi (Skolverket, 2011a). Borg m.fl. (2014) visade att den ekologiska 

aspekten dominerade bland lärarna, och eftersom lärare lär ut ett koncept utifrån sin egen 

förståelse (Sundstrøm m.fl., 2019), tyder resultatet på att lärares förståelse avspeglar sig på 

eleverna. Den ekonomiska aspekten var den mest underrepresenterade hos eleverna, om än 
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inte långt under den sociala aspekten. Förmågan att resonera i socio-ekonomiska problem är 

viktig för att främja hållbar utveckling och det finns ett starkt behov av förståelse för 

ekonomiska koncept för att ansvarstagande medborgare ska kunna fatta informerade beslut i 

frågor som rör hållbar utveckling (Böhm, Eggert, Barkmann & Bögeholz, 2016). I en tysk 

studie fann man svårigheter i att första någon annans perspektiv hos elever, vilket författaren 

menade pekade på brister i elevers förmåga i flerdimensionellt tänkande (Kater-Wettstädt, 

2018). Således menar författaren att lärandevillkoren i skolan behöver förändra sin förståelse 

av hur flerdimensionellt tänkande kan utvecklas.   

 

Eleverna tyckte att det var viktigt att leva hållbart. Det verken bekräftar eller dementerar 

Olsson och Gericke (2016) som visade att elevers medvetenhet, attityd och beteende kopplat 

till hållbar utveckling minskar i tonåren, eftersom denna studie saknar jämförelse med yngre 

och äldre elever. Eleverna ansåg sig inte leva lika hållbart som de tyckte hållbar utveckling 

var viktigt. Liknande förhållande fanns mellan elevernas intresse och engagemang, där 

eleverna ansåg att de blivit något mindre engagerade genom UHU i jämförelse med hur 

intresserad de blivit. Detta tyder på att lärare lyckas påverka elevers attityder positivt till 

hållbar utveckling, men misslyckas med att engagera dem. Kater-Wettstädt (2018) fann 

liknande resultat i sin studie, där svårigheter i att påverka elever till hållbara handlingar 

identifierades. Slutsatsen var att lärandevillkoren i skolorna behöver ändras för att erbjuda 

elever incitament för att agera och vidta åtgärder. Detta liknar tidigare forskning som visat på 

svårigheter med att påverka elevers inställning till hållbar utveckling långsiktigt (Schönfelder 

& Bogner, 2017; Stern m.fl., 2008).  

 

Naturvetenskapsklassen stod för störst andel av svaren på ”mycket viktigt” (alternativ 4), men 

samhällsvetenskapsklassen hade lägst andel på alternativ 2, vilket kan tolkas som att de totalt 

sätt var den klass som tyckte hållbar utveckling var viktigast. De gymnasiala klasserna ansåg 

att de levde mer hållbart än vad grundskoleklassen gjorde. Det är svårt att avgöra om detta 

tyder på en skillnad i hållbart beteende eller medvetenhet. De gymnasiala klasserna uppfattade 

att de blivit mer intresserade av hållbar utveckling genom UHU jämfört med 

grundskoleklassen. Klassen på naturvetenskapsprogrammet uppfattade att de blivit mer 

engagerade i hållbar utveckling genom UHU jämfört med de andra klasserna. Det är svårt att 

avgöra ifall naturvetarklassen blivit mer engagerad eller om det snarare tyder på en högre 

medvetenhet hos de andra klasserna.  

 

Eleverna ansåg att de fått mycket snarare än lite undervisning i hållbar utveckling. Trots detta 

ville majoriteten ha mer UHU, vilket kan tyda på kopplingar till elevernas förhållandevis 

positiva attityd till hållbar utveckling. Inga större skillnader fanns mellan klasserna. Eleverna 

var lite mer nöjda än missnöjda med den UHU de fått, där de båda gymnasiala klasserna var 

något mer nöjda än grundskoleklassen. 

 

6.2.1 Könsbundna skillnader 

Kvinnorna svarade i större utsträckning än männen att hållbar utveckling handlar lika mycket 

om alla tre aspekter. Detta stämmer överens med tidigare studie som visade att kvinnor hade 

högre medvetenhet av hållbar utveckling i förhållande till alla tre dimensioner (Olsson & 

Gericke, 2017). 

 

Kvinnorna hade i det stora hela en mer positiv attityd till hållbar utveckling än männen. 

Kvinnorna tyckte hållbarhetsfrågor var viktigare, ansåg sig blivit mer intresserade och 

engagerade i hållbar utveckling samt var mer nöjda med UHU. Fler kvinnor än män ville 

också ha mer UHU. Detta stämmer överens med Olsson och Gericke (2017) som visade i sin 
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studie att kvinnor har en högre medvetenhet, attityd och beteende till hållbar utveckling än 

män, samt att kvinnor har visat sig mer solidariska i frågor kopplade till hållbar utveckling än 

män (Torbjörnsson & Molin, 2014). Detta resultat i kombination med att männen var mindre 

nöjda med UHU jämfört med kvinnorna väcker frågor kring om UHU kan vara utformat på 

ett sådant sätt att det missgynnar männen.  

 

Männen i undersökningen ansåg sig leva mer hållbart i lite större utsträckning än kvinnorna. 

Detta är motstridigt i förhållande till tidigare studier som visat att kvinnor hade en bättre 

attityd och beteende samt solidaritet kopplat till hållbar utveckling än män (Olsson & Gericke, 

2017; Torbjörnsson & Molin, 2014). I en kanadensisk studie fann man att kön var den mest 

inflytelserika faktorn relaterat till förståelse, attityd och beteende i förhållande till hållbar 

utveckling hos elever (Michalos, Creech, McDonald & Kahlke, 2011). Framförallt var 

beteende positivt kopplat med att vara kvinna, men kvinnorna hade något högre poäng än 

männen i samtliga tre index: förståelse; attityd och beteende. Å andra sidan, kan resultatet 

tolkas som att det rådde en högre medvetenhet bland kvinnorna i avseende på hur hållbart de 

lever, vilket i så fall skulle stämma med tidigare forskning som visade på högre medvetenhet 

av hållbar utveckling hos kvinnor jämfört med män (Olsson & Gericke, 2017).  

 

6.3 Metoddiskussion 

I studien användes både en kvalitativ och en kvantitativ metod, eftersom det ansågs höja 

värdet av forskningen genom att tillföra fler perspektiv. Den teoretiska bakgrunden var 

uppbyggt nästan uteslutande av nordisk forskning, och till största del svensk forskning. Mer 

internationell forskning hade kunnat ge en mer nyanserad bild av forskningsläget.   

 

En begränsning i den kvalitativa studien var urvalet, då en av informanterna var bekant till 

intervjuaren. Den kvalitativa intervjuformen bygger på mellanmänskligt samspel, och 

forskarens tolkning kommer att präglas av förhållandet mellan forskare och informant (Dalen, 

2015). Undersökningen kan också ha påverkats av forskarens förförståelse av 

forskningsfrågan. Dalen (2015) menar att forskarens förförståelse alltid kommer att påverka 

tolkningen av intervjun, vilket är kopplat till det holistiska misstaget, då forskaren tolkar 

utifrån en felaktig förförståelse vilket kan orsaka att avvikelser från förförståelsen inte 

registreras. 

 

Att ha åtanke gällande den kvantitativa studiens validitet är naturligtvis huruvida valda 

variabler indikerar de teoretiska begreppen, det vill säga frågeställningarna. Validitet eller det 

systematiska mätfelet handlar om dålig överrensstämmelse mellan det teoretiska begreppet 

och variabeln (Barmark & Djurfeldt, 2015). Exempelvis var det svårt att dra några slutsatser 

utifrån enkätfrågan ”Hur mycket undervisning anser du att du fått i hållbar utveckling 

hittills?”, eftersom vad som är mycket eller lite är en tolkningsfråga. Vidare finns det en 

begränsning med påståendet ”Hållbar utveckling handlar främst om”, eftersom det kan finnas 

risk att informanterna väljer en aspekt som de tycker är viktigast, trots att de är medvetna om 

att hållbar utveckling handlar om alla tre dimensioner. En bättre formulering hade varit 

”hållbar utveckling handlar om”, för att tydligt se vilken eller vilka dimensioner eleverna var 

medvetna om. Å andra sidan kan formuleringen som användes eventuellt säga något om 

elevernas attityder.  

 

6.4 Slutsats 

Resultatet visar att sätt för lärare att undervisa engagerande i UHU kan vara att koppla 

undervisningen till verkligheten utanför skolan. Andra sätt för lärare att engagera elever i 
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hållbar utveckling är att lyfta fram positiva aspekter av hållbarhetsarbete för att främja en 

positiv inställning och handlingskraft hos eleverna. Studien visade att elever kan ha en positiv 

inställning till hållbar utveckling utan att vara engagerade i hållbar utveckling. Lärare behöver 

därför hitta sätt att nå ännu längre i UHU för att även främja ett hållbart beteende hos elever. 

Trots att majoriteten av eleverna uttryckte en helhetsuppfattning med hänsyn till alla tre 

dimensioner av hållbar utveckling, fanns det även en uppfattning av hållbar utveckling utifrån 

det ekologiska perspektivet hos eleverna. Detta indikerar att lärare behöver fortsätta utveckla 

sin UHU för att eleverna ska förstå hållbar utveckling utifrån alla tre dimensioner.  

 

Utifrån resultatet finns flera skäl att främja ämnesövergripande arbete i skolan. Lärare är 

positiva till det, och metoden främjar en holistisk syn på hållbar utveckling. 

Ämnesövergripande arbete underlättar även för lärarna att göra UHU verklig. Studien pekar 

snarare på tidsbrist och brist på samarbete som hinder i UHU, än kompetensbrist hos lärarna.   

 

Kvinnornas genomgående mer positiva inställning och attityd till hållbar utveckling leder till 

frågan hur männen kan fångas i UHU, samt hur UHU kan utformas för att göra männen mer 

nöjda med utbildningen.   

 

6.5 Framtida forskning 

Resultatet av denna studie öppnar för vidare forskning hur män kan engageras mer i hållbar 

utveckling. Det vore även intressant att undersöka möjliga orsaker till varför män har en 

mindre positiv inställning och attityd till hållbar utveckling än kvinnor. Männens lägre 

resultat i uppfattning och attityd kombinerat med att männen var mindre nöjda med UHU 

väcker frågan om undervisningen är utformad på ett sådant sätt att den gynnar kvinnor mer än 

män. Mer forskning behövs för att undersöka eventuella samband. Hur kommer det sig att 

elever inte är mer engagerade i hållbar utveckling trots att intresse finns? Hur kan lärare nå 

hela vägen fram?  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Hur viktigt är undervisning om hållbar utveckling för dig? 

2. Vilket syfte har undervisning i hållbar utveckling för dig? 

3. Vilka förmågor har du som syfte att eleverna utvecklar genom din undervisning i 

hållbar utveckling?  

4. Hur skulle du beskriva din undervisning om hållbar utveckling? 

5. Med vilka ämnesrelaterade frågor brukar du belysa hållbar utveckling i din 

undervisning? 

6. Vilka utmaningar anser du finns inom undervisning om hållbar utveckling?  

7. Vilka svårigheter anser du finns inom undervisning om hållbar utveckling? 

8. Hur undervisar du för att engagera elever i hållbar utveckling? 

9. Känner du att du har fått tillräcklig kompetensutveckling för att undervisa i hållbar 

utveckling? 

10. Hur arbetar ni ämnesövergripande med hållbar utveckling?  

11. Är det något du vill förändra i undervisningen inom hållbar utveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8.2 Bilaga 2 

Hållbar utveckling 
Denna enkät är en del av ett examensarbete och riktar sig till elever i gymnasieskolan samt 

grundskolans senare år (årskurs 7-9). Syftet är att undersöka hur elever i dessa stadier uppfattar 

innebörden av hållbar utveckling samt attityder och inställning till hållbar utveckling. 

Enkäten är anonym och endast examensarbetets författare har tillgång till svaren. Det finns inga 

namn, personnummer, mejl- eller IP-adresser i datafilen och i redovisningarna kan enskilda individers 

svar inte urskiljas. Genom att delta i undersökningen godkänner du att Göteborgs universitet 

behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och den information som ges ovan. 

Det är frivilligt att svara på enkäten, i dess helhet eller på enstaka frågor. Men undersökningen blir mer 

värdefull om många röster och perspektiv kommer till tals. 

Har du frågor om enkäten kan du mejla ansvarig författare: gusskaarli@student.gu.se 

Handledare: ingela.bursjoo@physics.gu.se 

1. Kön 

Markera endast en oval. 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

2. Kryssa i de kurser du genomfört eller läser just nu Markera alla som gäller. 

 NO (grundskolan) 

 Naturkunskap 1 (gymnasiet) 

 Naturkunskap 2 (gymnasiet) 

 Biologi 1 (gymnasiet) 

 Biologi 2 (gymnasiet) 

 Bioteknik (gymnasiet) 

3. Vad innebär hållbar utveckling? Beskriv med egna ord. 

 

4. Vad tycker du är svårt att förstå med hållbar utveckling? Beskriv. 

  

  

  



 

 

 
5. Hållbar utveckling handlar främst om Markera endast en oval. 

 Ekologiska aspekter 

 Ekonomiska aspekter 

 Sociala aspekter   

Alla alternativ ovan 

Övrigt:  

6. Hur viktigt är det att leva hållbart för dig? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 

 

7. Hur hållbart tycker du att du lever idag? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 

 

8. Hur mycket undervisning anser du att du fått i hållbar utveckling hittills? Markera 

endast en oval. 

1 2 3 4 

 

9. Hur nöjd är du med undervisningen du fått i hållbar utveckling hittills? Markera 

endast en oval. 

1 2 3 4 

 

10. Skulle du vilja ha mer undervisning i hållbar utveckling? Markera endast en oval. 

 Nej, inget mer 

 Ja, lite mer 

 Ja, mycket mer 

  

  

Inte alls viktigt Väldigt viktigt 

Inte alls hållbart Mycket hållbart 

Väldigt lite Väldigt mycket 

Inte alls nöjd Mycket nöjd 



 

 

11. Om du svarade ja på föregående fråga, om vad skulle du vilja ha mer 
undervisning? Beskriv. 

 
12. Är det något du saknar från din undervisning i hållbar utveckling? Beskriv. 

 

13. Har undervisningen du fått i skolan gjort dig intresserad av hållbar utveckling? 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 

 

14. Har undervisningen du fått i skolan gjort dig engagerad i hållbar utveckling? 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 

 

15. Hur skulle undervisningen i hållbar utveckling kunna förbättras tycker du? 

 

16. Är du medlem i någon miljöorganisation eller annan förening kopplat till hållbar 

utveckling? Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 

  

  

  

  

  

Inte alls intresserad Mycket intresserad 

Inte alls engagerad Mycket engagerad 

  

  

  


