
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tycka, tänka, göra 
 

Högstadieelevers attityder till hållbar utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Namn: Hedvig Backman 

Program: Ämneslärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i gymnasieskolan, Biologi och 

matematik  



Examensarbete:  15 hp 

Kurs: 

Nivå: 

Termin/år: 

Handledare:  

Examinator: 

Kod: 

LGBI2A  

Avancerad nivå 

VT/2019  

Ola Nordqvist 

Angela Wulff 

VT19-3130-005-LGBI2A 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Attitydmätning, Utbildning 

Abstract 
In Sweden, the school curriculum states that elementary education should provide students 

with an environmental perspective, and that in biology education they should be made aware 

of the possibilities as a consumer to contribute to sustainable development. 

The purpose of this study was to investigate pupils’ attitudes towards sustainable 

development. Made possible by constructing and applying an instrument that can be used to 

map attitudes in pupils to find possible demographic factors that affect attitudes. 

A web-based questionnaire was constructed, using a tripartite model that divides attitude into 

affective, behavioural, and cognitive attitude. 108 pupils in grade 7-9, from an elementary 

school in western Sweden participated in the study. 

This study found that there are significant differences in attitudes towards sustainable 

development with regards to gender, religion, and parents’ level of education. However, this 

study did not to show any significant difference in attitude in regards of what grade the 

students were in. Further, the results suggest that there is a discrepancy between affective and 

behavioural attitude compared to cognitive attitude. 

The measuring tool constructed in this study confirmed findings from previous studies, 

suggesting the questionnaire’s validity. Since this study found no significant change in 

attitudes regarding pupils’ progression through the school years, a different approach might 

be more effective in education for sustainable development. 



 

 

 

Sammanfattning 

Hållbar utveckling är ett koncept som idag berör många organisationers verksamhet, både 

nationellt och globalt. FN har formulerat 17 mål för att nå en hållbar utveckling, och de rör 

både ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Skolan har blivit utsedd till en nyckelaktör i 

det här arbetet. I syftet i läroplanen Lgr11 står att elever i grundskolan ska genom ett 

miljöperspektiv ges möjlighet att ta ansvar i lokala och globala miljöfrågor. I det centrala 

innehållet i biologi för högstadiet står också att de ska få kunskap om hur människan som 

konsument kan påverka sin miljö och bidra till hållbar utveckling. Det är därför relevant för 

lärare att veta vilka attityder elever har till hållbar utveckling så att undervisning kan 

organiseras därefter. 

Syftet med denna studie är att undersöka elever på högstadiet attityder till hållbar utveckling. 

För att undersöka detta konstruerades en webbaserad enkät där eleverna fick svara till vilken 

grad de höll med i olika påståenden inom dimensionerna affektiv, kognitiv och 

beteendeattityd. 108 högstadieelever deltog i studien som genomfördes på en kommunal skola 

i västra Sverige.  

Studien fann resultat i linje med tidigare forskning, nämligen att flickor har en mer positiva 

attityder till miljöfrågor än pojkar. Andra bakgrundsfaktorer som gav en signifikant skillnad 

var religion och föräldrars utbildning. Vidare fann denna studie inga signifikanta skillnader 

mellan attityder och elever i olika årskurser.  
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1 Inledning  

Hållbar utveckling är ett ord som för många klingar positivt. Hur det definieras, och hur det 

ska nås är inte lika enkelt. En forskare har beskrivit att det finns 300 definitioner av begreppet 

(Dobson, 1996). En allmänt accepterad definition kommer från FN, som definierar hållbar 

utveckling utveckling som bemöter de behov som finns idag, utan att äventyra framtida 

generationers möjligheter att möta sina behov (UN, 2018). I rapporten ’Agenda 2030’ 

formulerar FN 17 mål för att nå en mer hållbar utveckling. Dessa innefattar både ekonomisk, 

ekologisk och social utveckling. I denna studie ligger fokus på biologiundervisning, och berör 

i störst utsträckning den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

1.1 Hållbar utveckling 

För att formulera en tydlig definition av begreppet hållbar utveckling behöver vi först backa 

bandet och definiera begreppet utveckling. Morse (2008) delar upp begreppet utveckling i två 

delar, immanent och intentionell utveckling. Immanent utveckling är den som sker 

oundvikligt hela tiden, medan intentionell är riktad utveckling som drivs av en statlig eller 

icke-statlig organisation. All typ av utveckling drivs av båda dessa delar, och de går inte att 

helt skilja från varandra. Under 70-talet började idéer få fäste om att utveckling behöver 

sträva efter någonting annat än vinst, och att jordens resurser behöver ses som ändliga 

(Torbjörnsson, 2011b). År 1987 publicerades Brundtlandsrapporten (WCDE, 1987), vilket 

ofta ses som startskottet för  intentionell hållbar utveckling, där internationella miljö- och 

utvecklingsmål formulerades (Torbjörnsson, 2011b). FN poängterar att för att nå hållbar 

utveckling behöver både ekonomisk tillväxt, social inkludering och ekologisk hållbarhet 

eftersträvas, och dessa bör ses som lika viktiga (UN, 2018).  

Konceptet hållbar utvecklings komplexitet innebär att många institutioner blir berörda. Hur 

Sverige ska nå de 17 målen med hållbar utveckling finns formulerat i rapporten 

’Handlingsplan för Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2018). I den nämns bland annat att det 

finns ett behov av en samlad bild av hur hållbar utveckling kan tillämpas i skolan. 

1.2 Hållbar utveckling i skolan 

Skolan har länge varit nyckelaktör för att främja hållbar utveckling enligt FN, då det i skolan 

finns en god möjlighet att utbilda och informera (Torbjörnsson, 2011b).  I skolan har hållbar 

utveckling implementerats som undervisning för hållbar utveckling (ESD, eng. Education for 

Sustainable Development) (Venkataraman, 2009). Det betyder att undervisningen inte enbart 

ska informera om hållbar utveckling, den ska också uppmuntra eleverna till mer hållbara 

attityder och perspektiv och, i förlängning, ageranden. I rubriken ’Skolans syfte’ i Lgr11 går 

att läsa:  

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 

kan anpassas för att skapa hållbar utveckling , (Skolverket, 2011, s. 9). 

Det betyder att alla lärare i grundskolan ska inkorporera ett miljöperspektiv i sin 

undervisning. Mer specifikt beskrivs miljöperspektivet i kursplanen för biologi i 

centrala innehållet för årskurs 9: ”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. 

Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar 

utveckling” (Skolverket, 2011, s. 114). Fokus i läro- och kursplaner för grundskolan 

ligger alltså på att eleverna ska ges möjlighet att se sin egen roll och påverkan på 
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miljön, både lokalt och globalt. Forskning föreslår också att undervisning om hållbar 

utveckling bidrar till demokratiska värderingar, autonomi och kritiskt tänkande 

(Berglund, Gericke, & Chang Rundgren, 2014; Wals, 2011). 

Tidigare studier om ungas attityder kring hållbar utveckling har funnit flera demografiska 

faktorer som påverkar elevers attityder kring ekologisk hållbar utveckling. Flera studier har 

funnit att flickor och unga kvinnor är känner mer ansvar för miljön och är mer positiva till att 

skydda den är pojkar och unga män (OECD-PISA, 2009; Oscarsson, 2002; Torbjörnsson, 

2011a; Tuncer, 2008). Torbjörnsson (2011a) fann även att gymnasieelever som läste på ett 

studieförberedande program hade en mer positiva attityder till hållbar utveckling än de som 

läste på ett yrkesförberedande program och om skolan är belägen i en stad eller glesbygd 

(Torbjörnsson, 2011b). OECD-PISA fann inga tydliga kopplingar mellan andra 

socioekonomiska faktorer och attityder. 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att undersöka hur verket på bästa sätt kan 

bidra till att nå målen i Agenda 2030 (Regeringsbeslut Fi2016/01355/SFÖ). Därför 

finns det ett värde i att konstruera instrument för att kartlägga och undersöka 

elevattityder till hållbar utveckling. 

1.3 Dimensioner i attitydmätning 

Det första steget i att undersöka en grupps attityder till något är att definiera vad forskaren vill 

komma åt, hur många dimensioner behövs för att undersöka en företeelse? Flera 

mätinstrument som har använts för att forska kring attityd kring hållbar utveckling är endast 

endimensionella (Dunlap & Van Liere, 1978; Manoli, Johnson, & Dunlap, 2007), det vill säga 

att det endast ser om en population har en positiv eller negativ inställning till hållbar 

utveckling. För att undersöka hur elever agerar i förhållande till sina tankar och åsikter kan 

det därför vara mer relevant att använda ett flerdimensionellt instrument och dela upp 

begreppet attityd i tre dimensioner: Affektiv attityd, kognitiv attityd och beteende (Jagers, 

Martinsson, & Nilsson, 2009). Affektiv attityd beskriver den emotionella dimensionen, det 

vill säga positiva eller negativa känslor, kognitiv attityd handlar om kunskap och tänkande, 

och beteendemässiga attityder beskriver det beteende som kan relateras till attityden (se Figur 

1). Teorin bakom modellen är att det är en kombination av affektiva, kognitiva och beteende 

processer, och att dessa in sin tur ger upphov till en kognitiv, affektiv och beteendemässig 

respons. Vilka attitydfunktioner som begreppet delas in i är relevant för hur en undersökning 

ska konstrueras (Jagers et al., 2009). 

Figur 1. Teoretisk beskrivning av processer som föregår en attityd och respons till en attityd, i en tredelad 

modell (Jagers et al., 2009, s. 21). 
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1.4 Forskning kring aktörskap och hållbar utveckling 

I läroplanens syfte beskrivs att eleverna ska ges möjlighet att ta ansvar för den lokala och 

globala miljön (Skolverket, 2011). Vi vill alltså att de ska bli aktörer som verkar för en bättre 

miljö. Studier på hållbar konsumtion, vilket är en del av hållbar utveckling, visar att det är 

mer troligt att personer väljer varor som påverkar miljön positivt om de upplever att deras val 

gör skillnad, det vill säga att de upplever ett eget aktörskap (Antonetti & Maklan, 2014; Rice, 

2006). Antonetti och Maklan (2014) argumenterar att skuld och stolthet är exempel på känslor 

som är kopplade till eget aktörskap, då personer upplever dessa känslor när de själva ser sig 

som ansvariga för resultatet av sina handlingar. För att uppmana personer att göra val som 

gynnar miljön kan det vara fördelaktigt att stimulera ett personligt förhållningssätt till miljön, 

där elever i skolan upplever ett individuellt aktörskap. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka affektiva, kognitiva och beteendeattityder 

elever har till hållbar utveckling genom att konstruera ett mätinstrument. Detta för att 

undersöka förhållandet mellan de olika dimensionerna. Med detta mål syftar studien till att 

svara på följande frågeställningar: 

• Upplever elever att de själva kan bidra till ekologisk hållbar utveckling? 

• Gör eleverna val som de tror gynnar hållbar utveckling?  

• Bidrar biologiundervisning i skolan till att elever får en mer positiv inställning till 

ekologisk hållbar utveckling?  

• Finns det några demografiska faktorer som påverkar elevers inställning till hållbar 

utveckling?   
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2 Metod 

Denna studie är en kvantitativ studie, där elever i högstadiet fick besvara en webenkät. 

Enkäten baserade på tidigare validerade enkäter med syfte att undersöka attityder till hållbar 

utveckling. Insamlad data bearbetades och analyserades i SPSS, version 25.0 (IBM Corp, 

2017). 

I detta avsnitt presenteras först tidigare mätinstrument för attityder till hållbar utveckling, 

sedan beskrivs utformandet av denna studies utformning. Processerna med urval och kodning 

redogörs. 

2.1 Mätinstrument för attityder kring hållbar utveckling 

Nedan presenteras tre olika mätinstrument som enkäten i denna studie har baserats på. De 

beskrivs med vilket syfte de har konstruerats, samt deras svagheter och styrkor. 

2.1.1 The New Enviromental Paradigm 

The New Enviromental Paradigm (NEP) utformades 1978 med syftet att synliggöra till vilken 

grad människor identifierade sig med de som författarna såg som ett paradigmskifte mot 

större miljömedvetenhet och hållbar utveckling (Dunlap & Van Liere, 1978). NEP döptes år 

2000 om till The New Ecological Paradigm (Dunlap, Van Liere, Mertig, & Jones, 2000) 

innehållandes 15 påståenden. Respondenten svarar till vilken grad hen håller med om 

påståendet i en femgradig skala, där 1 betyder ”håller inte alls med” och 5 betyder ”håller helt 

med”. Denna typ av skala kallas Likert-skala. I ytterlägena av NEP anger en miljösyn 

dominerad antropocentism (lågt ”resultat”) respektive biocentrism (högt resultat). 

Antropocentrisk miljösyn definierades som att människan står i fokus och har rätt att 

dominera naturen, medan i den biocentriska miljösynen har människan en skyldighet att 

skydda och värna om naturen. NEP har används flitigt av forskare för att undersöka attityder 

till hållbar utveckling, men har även mött kritik (Lundmark, 2007; Torbjörnsson, 2011b). 

Lundmark (2007) ställer sig kritisk till hur skalan är utformad, och påstår bland annat att NEP 

representerar en syn att människan är helt frånskild naturen, att det är förenklat att se 

biocentrism och antroprocentrism som ytterligheter. Vidare anser Lundmark att skalan saknar 

djup, och endast visar hur personer ställer sig till påståendena, och att resultatet därför inte går 

att generalisera till en grupps attityd till hållbar utveckling. En anpassad NEP-skala för yngre 

åldrar har också utformats, som innehåller 10 påståenden (Manoli et al., 2007). 

2.1.2 The Environmental Questionnaire 

För att ge en bredare syn på attityd utvecklade Wiseman och Bogner (2003) en 

tvådimensionell enkät som bygger på idéen att en person kan ha en världsbild bestående av 

både biocentriska och antropocentriska värderingar (Johnson & Manoli, 2008). I The 

Environmental Questionnaire ses dessa istället som kompletterande dimensioner, en person 

kan ha attityder att människan har andra rättigheter än övriga djur, men fortfarande känna en 

vilja att skydda dem.  

2.1.3 Klimatkalkylatorn 

Klimatkalkylatorn är en webbaserad enkät som har utvecklats av WWF och Stockholm 

Enviroment Institute (SEI) för att hjälpa privatpersoner att beräkna hur stor klimatpåverkan 

ens livsstil orsakar i koldioxidutsläpp (WWF & SEI, 2019). Frågorna är konstruerade kring 5 

teman: bilen, biffen, butiken, börsen och bostaden. WWF uppmuntrar till beteenden som att 
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äta mindre kött, välja bort bilen och bygga mer energisparande hus. Anledningen till att 

Klimatkalkylatorn togs i beaktning i denna studie var att det är en enkät med tydligt fokus på 

beteende som gynnar hållbar utveckling. 

2.2 Utformande av enkäten 

Som tidigare nämnt så har många mätinstrument konstruerats med målet att undersöka ungas 

attityder kring hållbar utveckling. Målet med denna enkät var att bidra med en annan bild av 

attityd, genom att dela upp begreppet i tre dimensioner snarare än teman på frågor (som i till 

exempel TEQ). De tre dimensionerna som användes var: affektiv, kognitiv och beteende. Nio 

påståenden med 5-gradiga Likert-skalor formulerades (se Tabell 1), där 5 var ”Håller helt 

med” och 1 ”håller inte alls med”. För att göra det lättare för eleven formulerades också 

påståenden med flervalsalternativ istället för Likert-skalor. Hela enkäten är bifogad som 

Bilaga 1, här nedan redovisas hur ett urval har utformats och hur frågorna grupperats. 

Tabell 1. De nio påståendena, hur de grupperades i dimensioner samt vad de är baserade på.  

Nr Påstående Dimension Baserad på 

1 Om jag har pengar över kan jag tänka mig 

att skänka dem för att skydda naturen 

Affektiv attityd TEQ 

2 Om jag fick bestämma, skulle min familj 

inte flyga 

Affektiv attityd Klimatkalkylatorn 

3 Jag tänker på miljön innan jag köper något Affektiv attityd NEP 

4 Jag skulle kunna tänka mig att engagera 

mig i "skolstrejk för klimatet" 

Kognitiv attityd 

 

Egen 

5 Det är viktigt för mig att veta vad som 
påverkar miljön positivt 

Kognitiv attityd 

 

Egen 

6 Jag tror att om vi inte ändrar hur vi lever så 

kommer det bli en miljökatastrof i 

framtiden 

Kognitiv attityd 

 

NEP 

7 Jag försöker spara på vatten genom att 

duscha kort och inte låta vattnet rinna när 

jag borstar tänderna. 

Beteendeattityd TEQ 

8 För att spara energi släcker jag alltid ljuset 

i mitt rum när jag inte behöver det längre 
Beteendeattityd TEQ 

9 Jag försöker övertyga andra att naturen är 
viktig 

Beteendeattityd TEQ 

 

2.3 Urval  

Studien genomfördes på en högstadieskola i Västsverige. Skolan är kommunal och består av 

två enheter (A och B) som delar lokaler och har en gemensam rektor. Skolan har totalt 590 

elever (Skolverket, 2019). Läsåret 2017/2018 uppnådde 84,1% (enhet A) respektive 90,3% 

(enhet B) kunskapskraven i alla ämnen. För alla kommunala skolor i Göteborg är den siffran 
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66,6%. Även på föräldrars utbildningsnivå skiljer sig skolan från snittet i kommunen, 79% 

(enhet A) respektive 78% (enhet B) hade år 2018 föräldrar med eftergymnasial utbildning, 

jämfört med 61% för alla kommunala skolor. 

2.4 Genomförande av undersökningen 

För att testa enkätens svårighetsgrad besvarade en utvald högstadieelev enkäten. Därefter 

omformulerades en fråga som upplevdes svårtolkad. Undersökningen genomfördes vecka 19 

(2019). För att kunna svara på eventuella frågor var forskaren närvarande då eleverna fyllde i 

enkäten. Eleverna fyllde antingen i enkäten under lektionstid eller när de hade rast. Eleverna 

informerades om att deltagandet var frivilligt och helt anonymt. Enkäten var digital och 

besvarades på telefon, surfplatta eller telefon. Google Forms användes. 

2.5 Bearbetning och av data 

För bearbetning av enkätsvaren exporterades svaren från Google Form till Excel där svaren 

numrerades. Därefter exporterades svaren till SPSS (IBM Corp, 2017) där de rensades och 

analyserades. Variablerna omkodades till numeriska värden. Bakgrundsfrågan ”Hur viktigt är 

religion i ditt liv?” (se Bilaga 1) omkodades till binär, där de fyra svarsalternativen ’Inte alls 

viktigt’ och ’Inte så viktigt’ blev ’Religion -’ och ’Ganska viktigt’ och ’Väldigt viktigt’ blev 

’Religion +’.  

Data analyserades och bearbetades med olika matematiska verktyg. De nio påståendena (se 

Tabell 1) omkodades till tre variabler: Affektiv, Kognitiv och Beteende. Medelvärden 

beräknades med avseende på de olika bakgrundsfrågorna.   

För att avgöra om det rådde en inre konsistens inom de tre dimensionerna användes 

homogenitetsmåttet Cronbach’s alpha. Värdet bör ligga mellan 0,6-0,95 för att antyda att det 

är samma värdering som mätts (Torbjörnsson, 2011b), och således motivera grupperingen av 

frågorna. I Tabell 2 går att se att alla kategorierna ger ett värde som är ligger i det godtagbara 

intervallet. 

Tabell 2. Dimensionernas inre konsistens  

Dimension Frågor Cronbach's α 

Affektiv 1–3 0,724 

Kognitiv 4–6 0,706 

Beteende 7–9 0,689 

 

För att avgöra statistisk signifikans mellan olika beräknade medelvärden har två olika tester 

använts, t-test och Analysis of Variance (ANOVA). Båda är exempel på hypotesprövningar 

som avgör sannolikheten att skillnad i medelvärden mellan grupper är endast beroende av 

slump. Beräknas sannolikheten att skillnader i medelvärde är mindre än 5% betraktas det som 

statistiskt signifikant. T-test används vid binära grupper (till exempel kön) medan ANOVA 

även kan appliceras när fler än två medelvärden ska jämföras (till exempel årskurs). 
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3 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den genomförda undersökningen. Först beskrivs 

populationens demografi jämfört med den på skolan, sedan resultaten av de analyser som har 

genomförts, både i tabell och diagram.  

3.1 Beskrivning av demografin 

Ungefär 140 elever tillfrågades om deltagande, och totalt 108 elever lämnade in enkäten (och 

besvarade därmed enkäten i sin helhet), vilket motsvarar en svarsfrekvens på ungefär 80%. 

Av dem var fördelningen mellan könen 49% pojkar och lika stor andel flickor, 2% svarade 

annat/osäker. I jämförelsen av medelvärdena för kön har gruppen ”annat/osäker” bortsetts 

ifrån. 

Totalt deltog 18,3% av eleverna på skolan i undersökningen, och urvalet liknar demografiskt 

sett den totala populationen på skolan. Detta gjordes inte medvetet, men gör att urvalsgruppen 

avspeglar skolan med avseende på de bakgrundsfaktorer som redovisas nedan (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Tabell över respondenternas demografi, jämförd med demografin på skolan (Skolverket, 2019).  

Fråga Svarsalternativ Enkätsvar, % 

(N=108) 

Skolan A/B 7-9, % 

(N=590) 

Kön Flicka 49 (53) 46/44 

 Pojke 49 (53) 54/56 
 Annat/osäker 2 (2)  

Föräldrars högsta 

utbildning 

Grundskola/gymnasium 14 (15) 21/22 

 Eftergymnasial utbildning 77 (83) 79/78 

 Vet inte 9 (10)  

Födelseland Sverige 91 (98) 83/88 
 Utanför Sverige 9 (10) 17/12* 

Årskurs Årskurs 7 37 (40) 186 

 Årskurs 8 28 (26) 198 

 Årskurs 9 37 (40) 206 
*Skolverket samlar in data om utländsk bakgrund, som innebär att eleven är född utomlands eller att båda 

föräldrarna är födda utomlands. 
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3.2 Medelvärden och analyser 

Medelvärde beräknades för de olika dimensionerna och presenteras i Figur 2. Eleverna höll 

mer med i påståendena i dimensionen kognitiv attityd är de i affektiv och beteende. 5 betyder 

”Håller helt med” och 1 ”inte alls med”, så ju högre medelvärde desto högre grad håller 

gruppen med i påståendet. 

Figur 2. Medelvärde för de tre attityddimensionerna. Ju högre medelvärde desto mer håller eleverna med i 

påståendena och har mer biocentriska attityder.  

 

Analys med t-test fann signifikanta skillnader mellan medelvärden för kön, föräldrars 

utbildningsnivå och för variablerna ’Religion +’ och ’Religion –’ (se Tabell 4). Föräldrars 

utbildningsnivå gav ingen signifikant skillnad i dimensionen beteende, medan det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan mindre eller mer religiösa elever i den kognitiva 

dimensionen. Det betyder att elever tenderar att ha ett mer biocentriskt perspektiv om deras 

föräldrar har en högre utbildning och om de är mindre religiösa. I Figur 3 presenteras 

resultaten i diagram.  

Tabell 4. Medelvärden med fördelning på kön, föräldrars utbildning och religion. 

Dimension Medel alla 

N=108 

Pojkar 

N=53 

Flickor 

N=53 

 Grund/Gym 

N=15 

Högre 

utb. N=83 

 Religiös + 

N=16 

Religiös – 

N=92 

 

Affektiv 2,45 2,21 2,72 * 1,93 2,61 * 1,88 2,55 * 
Kognitiv 3,56 3,25 3,91 * 3,09 3,74 * 3,10 3,64  

Beteende 2,92 2,69 3,19 * 2,56 3,10  2,40 3,01 * 
*Signifikant skillnad (p <0.05)  

  

Inga signifikanta skillnader fanns mellan elever i olika årskurser (se Tabell 5). Detta är bara 

en ögonblicksbild av hur elevernas attityder såg ut när de svarade på enkäten, men det skulle 

kunna visa en tendens att eleverna inte utvecklar mer biocentriska attityder under sin 

högstadietid.  

Tabell 5. Medelvärden av de olika dimensionerna fördelade på årskurs. Inga signifikanta skillnader mellan 

årskurserna fanns. 

Dimension Årskurs 7 

N=40 

Årskurs 8 

N=28 

Årskurs 9 

N=40 

Affektiv 2,53 2,21 2,53 
Kognitiv 3,62 3,37 3,64 

Beteende 2,99 2,63 3,05 

 

 

1

2

3

4

5

Affektiv Kognitiv Beteende
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Elever har mer positiv attityd till enkätens påståenden om deras föräldrar har pratat med dem 

om något fenomen som påverkar miljön än de vars föräldrar aldrig pratat om miljön Tabell 6. 

Detta resultat fanns genom att fråga 13 (Bilaga 1) kodades om från en flersvarsfråga till binär 

(”Har dina föräldrar pratat med dig om något som påverkar miljön?”). Elever som svarade 

”Inget av dessa” placerades i en grupp (”Nej”) och resterande i en annan (”Ja”). 

 
Tabell 6. Har dina föräldrar pratat med dig om något som påverkar miljön?  

Ja 

(N=85) 

Nej 

(N=23) 

 

Affektiv 2,61 1,87 * 

Kognitiv 3,72 2,99 * 

Beteende 3,07 2,36 * 
* Signifikant skillnad (p <0,05) 

Nedan presenteras medelvärdena för de olika frågorna (Tabell 7). Det påstående som eleverna 

håll med mest om var fråga 6 ’Jag tror att om vi inte ändrar hur vi lever så kommer det bli en 

miljökatastrof i framtiden’ (medelvärde 4,32) och den fråga som de höll med minst om var fråga 2, 

’Om jag fick bestämma, skulle min familj inte flyga’ (medelvärde 2,22). 

Tabell 7. Medelvärde för de individuella frågorna, sorterade från högst till lägst medelvärde. 

Fråga 6 5 8 4 7 3 9 1 2 

Dimension Kog Kog Bet Kog Bet Affektiv Bet Affektiv Affektiv 
Medelvärde 4,32 3,59 3,40 2,77 2,74 2,65 2,62 2,48 2,22 

1

2

3

4

5

Affektiv Kognitiv Beteende

Religion

Religiös + Religiös –

1

2

3

4

5

Affektiv Kognitiv Beteende

Föräldrars högsta utbildning

Grund/Gym Högre utb.

1

2

3

4

5

Affektiv Kognitiv Beteende

Kön

Pojkar Flickor

1

2

3

4

5

Affektiv Kognitiv Beteende

Årskurs

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9

Figur 3. Resultaten presenterade i diagram.  
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4 Diskussion  
I den första delen av detta avsnitt diskuteras den använda metoden, därefter diskuteras 

resultaten i förhållande till tidigare forskning, hur resultaten kan påverka lärare i praktiken . 

Avslutningsvis diskuteras framtida forskning.  

4.1 Metoddiskussion 

Reliabilitet används för att beskriva hur tillförlitlig en mätning är (Trost & Hultåker, 2016). 

Det är många dimensioner som påverkar reliabiliteten. Trost och Hultåker delar in begreppet i 

fyra komponenter: kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär likhet 

mellan frågorna som avser att mäta samma sak. För att kvantifiera kongruensen (eller inre 

konsistens) applicerades testet Cronbach’s alpha (Tabell 2). Enkäter kan nå en högre grad av 

precision om det är lätt för deltagarna att fylla i svaren. Forskaren närvarade vid 

genomförandet av enkäten för att svara på eventuella frågor, samt testade enkäten på en elev i 

målgruppen för att ta reda på eventuella svårigheter. Objektivitet blir relevant för hur frågorna 

kodas. För att vara transparent i hur frågorna har omkodats har det beskrivits i metoddelen. I 

enkätundersökningar är det viktigt att konstans kortsiktig konstans råder, det vill säga att 

respondenten svarar på samma sätt oavsett om undersökningen genomförs idag eller imorgon.  

Det finns flera problem med undersökningar som riktar sig till barn och unga. För det första 

så finns det studier som visar på att barn har svårt att nå den abstraktionsnivå som krävs för att 

hantera Likert-skalor (Chambers & Johnston, 2002; Mellor & Moore, 2014). Enligt Chambers 

och Johnston (2002) tenderar barn att rapportera mer extrema värden när det kommer till 

känslor. Mellor och Moore (2014) fann att barn framförallt hade svårigheter när skalan endast 

innehöll siffror. För att underlätta för ifyllandet innehöll enkäten också frågor med flersvar, 

men resultaten från de frågorna presenterades inte i denna studie då frågorna med Likert-skala 

bedömdes vara tillförlitliga. 

Validitet eller giltighet svarar på huruvida mätinstrumentet mäter det som avses mätas (Trost 

& Hultåker, 2016). Att denna studie har funnit samma demografiska faktorer som gett 

signifikanta resultat i tidigare studier kan vara ett argument för denna studies validitet. 

Då demografin på skolan skiljer sig markant från det kommunala snittet kan resultaten inte 

generaliseras till alla elever på högstadiet. Däremot är populationen av samma 

sammansättning som resten av skolan, och resultaten kan ses som en indikation vilka attityder 

som eleverna på skolan har. 

4.2 Resultatdiskussion 

Uppdelningen av begreppet attityd i tre dimensioner gav ett bredare perspektiv av elevers 

attityder till ekologisk hållbar utveckling, eftersom det fanns en tendens till skillnad mellan 

affektiva, kognitiva och beteendeattityder. Vidare fanns bakgrundsvariabler som hade 

inverkan på elever i högstadiets attityder till hållbar utveckling. Elevernas attityder inte skiljer 

sig mellan elever i olika årskurser. Det kan tolkas som att elever inte får mer biocentriska 

attityder av den undervisning de har fått på högstadiet. Resultaten bjuder in till vidare 

forskning om olika former av undervisning påverkar elevers attityder. 
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Elever håller med i mindre utsträckning i de påståenden som rör den affektiva och 

beteendedimensionen än de som rör kognitiv attityd. Resultaten föreslår att elever ser 

miljöförändringar som ett verkligt problem som kan komma att påverka dem i framtiden 

(82,4% svarade 4 eller 5 på fråga 6 ’Jag tror att om vi inte ändrar hur vi lever så kommer det 

bli en miljökatastrof i framtiden’). Detta medan endast 17,6% svarade 4–5 på fråga 2 ’Om jag 

fick bestämma, skulle min familj inte flyga’. Det finns alltså en diskrepans mellan elevers 

tankar, känslor och beteenden. Antonetti och Maklan (2014) argumenterar att för att 

konsumenter ska ändra sina konsumtionsvanor till mer hållbara behöver känslor som skuld 

och stolthet vara närvarande. Resultaten från denna studie skulle kunna vara en effekt av 

samma sort, eleverna har fått lära sig att miljön är ’viktig’ men för att de ska vara villiga att 

ändra sina beteenden kan undervisningen behöva fokusera mer på att väcka en emotionell 

respons hos eleverna. De behöver känna att de är aktörer som gör skillnad för att vara villiga 

att göra val som gynnar hållbar utveckling. 

Inga signifikanta skillnader i attityder fanns mellan elever i olika årskurser. Detta kan ses som 

en indikation att den undervisning eleverna får i skolan inte påverkar deras attityder till 

hållbar utveckling i någon större utsträckning. För att hållbar utveckling i skolan verkligen 

ska vara undervisning för hållbar utveckling krävs att elevers attityder påverkas och utmanas i 

undervisningen. Skolor behöver motivera elever, forskning visar att motivation har en positiv 

effekt på lärande och resultat (Wery & Thomson, 2013). När elever ser samband mellan de 

uppgifter de gör i skolan och världen utanför påverkas  också motivationen positivt (Wery & 

Thomson, 2013). Utomhuspedagogik, det vill säga undervisning utanför klassrummet, har 

visat positiva resultat på elevers lärande och motivation men har också visat att elever 

tenderar att få en mer positiv syn på naturen (Fiennes et al., 2015; Sandell & Öhman, 2010). 

För elever som vistas i naturen regelbundet ökar deras miljömedvetenhet (Gill, 2011). Skolan 

kan inte förutsätta att alla elever får med sig naturupplevelser utanför skolan. För att på riktigt 

utföra ESD behöver undervisningen fokusera på att motivera och engagera elever att se sig 

själva som aktörer, med förmåga att genom sina val bidra till hållbar utveckling. 

I linje med tidigare forskning (Oscarsson, 2002; Torbjörnsson, 2011a; Tuncer, 2008) fann 

denna studie att flickor hade mer biocentriska attityder pojkar. Utöver det fann denna studie 

också att elever med föräldrar med högre utbildning också hade höll med i en högre grad till 

enkätens påståenden. Religion hade också en inverkan på elevers attityder till hållbar 

utveckling, mer religiösa elever höll med i lägre grad i påståenden som rörde affektiv och 

beteende. Skolan behöver förhålla sig till dessa aspekter, och bedriva undervisning som ligger 

nära elevernas egna upplevelser oavsett deras tidigare erfarenheter. 

En studie från PISA-OECD visade att föräldrars och elevers attityder korrelerade (OECD-

PISA, 2009). Denna studie fann att elever vars föräldrar inte pratade om miljön hade mindre 

biocentriska attityder än de vars föräldrar hade pratat med dem. Lärare behöver förhålla sig 

till hur ESD ska utformas så att alla elever får möjlighet att få sina attityder utmanade, så att 

även de som inte möter ett miljöperspektiv i hemmet.  

ESD är ämnesövergripande, det behandlar många typer av frågor och går inte att endast se 

från ett naturvetenskaplig (Caiman, Hasslöf, Lundegård, Malmberg, & Urbas, 2018). Hela 

skolan behöver engageras för att syftet med ESD ska nås. Denna studie har endast fokuserat 

på ESD:s plats i biologiundervisningen, men det är viktigt att ta in ett bredare perspektiv. 

Skolor som aktivt implementerat ett ESD-perspektiv har en mer sammanhängande 

organisation än skolor utan detta perspektiv (Mogren, Gericke, & Scherp, 2018).  
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Den tolkning som är gjord i denna studie, att elever inte får mer biocentriska attityder under 

sin högstadietid, behöver inte vara den sanna bilden av verkligheten. Denna studie gav bara en 

ögonblicksbild av vad högstadieelever svarade i maj 2019. För att ge en mer sann bild av 

verkligheten skulle en studie behöva genomföras som följer samma elevgrupp och genomför 

flera undersökningar under deras utbildning.  

5 Slutsatser 
Det främsta syftet med ESD är att bedriva undervisning som gör att vi når en mer hållbar 

utveckling, och det görs inte endast genom information, det krävs ett agerande. Denna studie 

har funnit att elevers attityder till ekologisk hållbar utveckling inte förändras under deras 

högstadietid. Lärare (och annan personal i skolan) bör ha detta i åtanke när undervisning 

planeras. 

I denna studie har ett mätinstrument konstruerats som höll en godtagbar nivå av inre 

konsistens. Denna studie antyder att elever inte upplever att de själva kan bidra till hållbar 

utveckling, och att det inte heller gör val som gynnar hållbar utveckling. Tidigare studier 

(Antonetti & Maklan, 2014) implicerar för att ändra beteenden behöver människor bli berörda 

på ett emotionellt plan, och undervisningen bör utformas så att den motiverar eleverna 

(Sandell & Öhman, 2010). 

Denna studie fann också att elever i lägre grad höll med i påståenden som rörde affektiv och 

beteende attityd, vilket föreslår att för att få elever att fatta val som gynnar hållbar utveckling 

behöver undervisning struktureras mer på ett emotionellt plan. 

Likt tidigare forskning fann denna studie flera faktorer som påverkade elevernas attityder till 

hållbar utveckling. Flickor hade mer biocentriska perspektiv är pojkar, likaså mindre religiösa 

elever samt elever med högre utbildade föräldrar. Undersökningen fann ingen signifikant 

skillnad mellan vilken årskurs eleverna gick i och vilka attityder de hade i de olika 

dimensionerna. Detta förestår att den undervisning eleverna har fått på högstadiet inte 

påverkar deras attityder till hållbar utveckling, och därför inte fyller den funktion som 

skolverket önskar, nämligen att de ska få verktyg som gör att de som konsumenter bidrar till 

en hållbar utveckling. För att jobba mot målen i ’Agenda 2030’ (Regeringskansliet, 2018) 

behöves mer forskning på hur undervisning kan struktureras för att påverka elevers attityder. 

5.1 Vidare forskning 

Resultaten i denna studie bjuder in till vidare forskning. Flera bakgrundsfaktorer som tycks 

påverka elevernas attityder till hållbar utveckling har identifierats, och vidare forskning skulle 

kunna utformas för att använda instrumentet presenterat här för att undersöka attityder vidare, 

till exempel skulle enkäten i denna studie kunna användas för att undersöka: 

• hur elevers attityder påverkas av undervisningsmetoder i ESD, till exempel effekterna 

av utomhuspedagogik.  

• om det finns signifikanta skillnader i attityder på skolor belägna i olika områden. 

• hur lärarens attityd till hållbar utveckling påverkar eleverna. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur känslor som skuld och stolthet påverkar 

elevers attityder till hållbar utveckling. 
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6 Tack 

Tack till Ola Nordqvist för all hjälp och vägledning. Tack till Johan Werkhoven för hjälp med 

analys av data och som ständigt bollplank av idéer. Även ett tack till Tomas Axell för att du 

lät dig utsättas för enkäten och på så sätt hjälpte den att bli mycket bättre. Sist men inte minst, 

tack till Monica Täng-Ekfeldt för stöd och intresse. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Nedan följer enkäten som användes i undersökningen, i samma ordning som eleverna fick 

frågorna och med svarsalternativ. 

Attityder kring hållbar utveckling 

Hej! Jag heter Hedvig Backman och läser till lärare på Göteborgs Universitet. Jag skriver nu mitt 
examensarbete där jag vill undersöka vad elever i högstadiet tycker och tänker om hållbar utveckling. 

Läs frågorna noggrant, och svara ärligt. Det finns inga rätt eller fel, frågorna handlar bara om hur ni 

tycker och tänker.  
Alla svar kommer att behandlas helt anonymt. 

Om du gör enkäten på mobilen är det lättast att läsa med mobilen i liggande läge. 

Enkäten tar ca 10 minuter att svara på.  

Tack för att du tar dig tid! 

Bakgrund 

B1. Min skola är en:  

◻ Kommunal skola 

◻ Friskola 

◻ Annan Skola 

B2. Minst en av mina föräldrar har som högst slutfört:  

◻ Grund- eller gymnasieskola 

◻ Universitet eller högskola 

B3. Jag är en:  

◻ Flicka 

◻ Pojke 

◻ Annat 

◻ Osäker 

◻ Vill inte svara 

B4. Hur viktigt är religion i ditt liv?  

◻ Inte alls viktigt 

◻ Inte så viktigt 

◻ Ganska viktigt 

◻ Väldigt viktigt 

B5. Jag är född i:  

◻ Sverige 

◻ Annat europeiskt land 

◻ Ett land utanför Europa 

B6. Vilka källor lär du dig om miljö och andra biologifrågor? Ange alla svar som är relevanta för dig.  

◻ Undervisning i skolan (eller andra utbildningar) 

◻ Nyheter och film (TV, radio, dokumentärer, netflix etc) 

◻ Sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, etc) 

◻ Familj, vänner, etc (utanför skolan, muntligt eller på annat sätt) 

◻ Myndigheter, föreningar, organisationer (Naturvårdsverket, livsmedelsverket etc) 

◻ Annat:…. 

 



 

 

B7. Mitt favoritämne i skolan är: (Öppen fråga) 

B8. Jag går i:  

◻ Årskurs 7 

◻ Årskurs 8 

◻ Årskurs 9 

Frågor till elever i årskurs 9 

B9. Mitt senaste meritvärde (höstterminen 2018) var:  

◻ Under 140 poäng 

◻ 140-199 poäng 

◻ 200-259 poäng 

◻ 260-319 poäng 

◻ Över 320 

◻ Kommer inte ihåg 

B10. Vilket program har du som förstaval i gymnasievalet? (Öppen fråga) 

Dina tankar kring hållbar utveckling 

Här följer ett antal påståenden. Ange hur bra de stämmer in på dig (1=’Håller inte alls med’ och 

5=’Håller helt med’). 

Affektiv attityd 

1. Om jag har pengar över kan jag tänka mig att skänka dem för att skydda naturen 

2. Om jag fick bestämma, skulle min familj inte flyga 

3. Jag tänker på miljön innan jag köper något 

Kognitiv attityd 

4. Jag skulle kunna tänka mig att engagera mig i "skolstrejk för klimatet" 

5. Det är viktigt för mig att veta vad som påverkar miljön positivt 

6. Jag tror att om vi inte ändrar hur vi lever så kommer det bli en miljökatastrof i framtiden 

Beteende attityd 

7. Jag försöker spara på vatten genom att duscha kort och inte låta vattnet rinna när jag borstar 

tänderna. 

8. För att spara energi släcker jag alltid ljuset i mitt rum när jag inte behöver det längre 

9. Jag försöker övertyga andra att naturen är viktig 

Upplevt miljöengagemang 

10. Jag tror jag har större miljöengagemang än mina föräldrar 

11. Jag tror jag har större miljöengagemang än mina vänner 

12. Jag tror jag har större miljöengagemang än mina lärare 

13. Mina föräldrar har pratat med mig om hur följande saker påverkar miljön (Välj de alternativ som 

passar in på dig (flera val möjliga)) 

◻ ...semesterresorna vi gör 

◻ ...sakerna vi köper 

◻ ...vardagsresorna (till jobb, skola, etc) 

◻ Inget av dessa 

◻ Annat… 

  



 

 

De val jag gör 

13. Hur ofta äter du kött?  

◻ Flera gånger varje dag 

◻ Varje dag 

◻ Ett par gånger i veckan  

◻ Mer sällan än en gång i veckan 

◻ Aldrig 

14. Hur ofta köper jag (eller mina vårdnadshavare) köper nya kläder till mig (inte second hand)?  

◻ Varje vecka 

◻ ett par gånger i månaden 

◻ Varje månad 

◻ Ett par gånger per termin 

◻ Mer sällan 

15. Jag tar med mig en egen påse eller väska när jag köper saker:  

◻ Aldrig 

◻ Sällan 

◻ Ibland 

◻ Oftast 

◻ Alltid 

16. Jag ber om att få skjuts (med bil) till träningen eller kompisarna:  

◻ Aldrig 

◻ Sällan 

◻ Ibland 

◻ Oftast 

◻ Alltid 

 
Tack för din medverkan! 

Alla svar sparas anonymt. 

Om du har några frågor, eller andra kommentarer om enkäten, skriv dem här:… 

  



 

 

Bilaga 2 

NEP och TEQ 
The New Ecological Paradigm (Dunlap et al., 2000) innehållandes 15 påståenden: 

1. We are approaching the limit of the number of people the earth can support. 

2. Humans have the right to modify the natural environment to suit their needs. 

3. When humans interfere with nature it often produces disastrous consequences. 

4. Human ingenuity will insure that we do NOT make the earth unlivable. 

5. Humans are severely abusing the environment. 

6. The earth has plenty of natural resources if we just learn how to develop them. 

7. Plants and animals have as much right as humans to exist. 
8. The balance of nature is strong enough to cope with the impacts of a modern industrial nation. 

9. Despite our special abilities humans are still subject to the laws of nature. 

10. The so-called “ecological crisis” facing humankind has been greatly exaggerated. 

11. The earth is like a spaceship with very limited room and resources. 

12. Humans were meant to rule over the rest of nature. 

13. The balance of nature is very delicate and easily upset. 
14. Humans will eventually learn enough about how nature works to be able to control it. 

15. If things continue on their present course, we will soon experience a major ecological catastrophe. 

 

The New Ecological Paradigm anpassad för barn (Manoli et al., 2007): 
1. Plants and animals have as much right as people to live.  

2. There are too many (or almost too many) people on earth.  

3. People are clever enough to keep from ruining the earth.  

4. People must still obey the laws of nature.  

5. When people mess with nature it has bad results.  
6. Nature is strong enough to handle the bad effects of our modern lifestyle.  

7. People are supposed to rule over the rest of nature.  

8. People are treating nature badly. 

9. People will someday know enough about how nature works to be able to control it. 

10. If things don’t change, we will have a big disaster in the environment soon. 

 

The Enviroment Questionnaire (Johnson & Manoli, 2008): 
Preservation 

Intent of support 

If I ever have extra money, I will give some to help protect nature. 

I would help raise money to protect nature. 

I try to tell others that nature is important. 

Care with resources 

To save energy in the winter, I make sure the heat in my room is not on too high. 

I always turn off the light when I do not need it any more. 

I try to save water by taking shorter showers or by turning off the water when I brush my teeth. 
Enjoyment of nature 

I would really enjoy sitting at the edge of a pond watching dragonflies in flight. 

I really like to be able to go on trips into the countryside – for example to forests or fields. 

I feel good in the silence of nature. 

Utilization 

Altering nature 

People have the right to change the environment (nature). 

I like a grass lawn more than a place where flowers grow on their own. 

To feed people, nature must be cleared to grow food. 

Weeds should be killed because they take up space from plants we need. 

Human dominance 

Building new roads is so important that trees should be cut down. 
Because mosquitoes live in marshes and swamps, it would be better to drain these and use them for farming. 

People are supposed to rule over the rest of nature. 

 


