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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka elevers uppfattningar om hållbar utveckling i årskurs 3 samt 

vilken av de tre dimensionerna, miljömässig, social eller ekonomisk som dominerar bland elevernas 

syn på hållbar utveckling. Detta undersöks genom en enkätundersökning i två klasser. Studien 

undersöker även vad läroplanen Lgr11 förmedlar angående hållbar utveckling. Vidare undersöks 

två läromedel vilka eleverna har använt sig av inom hållbar utveckling samt vilken av de tre 

dimensionerna som dominerar inom dessa. Detta undersöks med innehållsanalys som metod.  

     Läroplansanalysen påvisar att Lgr11 förmedlar alla tre dimensioner av hållbar utveckling men 

att den miljömässiga dimensionen dominerar. Läromedelsanalysen påvisar att den miljömässiga 

dimensionen är dominerande i läromedlet Härifrån till hållbarheten medan den sociala dimensionen 

dominerar i läromedlet Globen. Resultatet från läromedelsanalysen visar dessutom att olika 

läromedel fokuserar på olika frågor rörande hållbar utveckling. Trots att läromedlet Globen 

fokuserade på den sociala dimensionen visade elevsvaren på majoriteten av eleverna inte 

kopplade den sociala dimensionen till hållbar utveckling. 

    Enkätsvaren indikerar att hållbar utveckling är ett komplext begrepp och att majoriteten av 

eleverna inte vet eller är osäkra på vad som menas med hållbar utveckling. Eleverna kan trots det 

redogöra för många aspekter av den miljömässiga dimensionen i form av problem och 

möjligheter. Studien visar på att den miljömässiga dimensionen dominerar inom elevers 

uppfattningar om hållbar utveckling och detta ger uttryck i form av att eleverna svarat med svar 

som rör den miljömässiga dimensionen såsom: skräp och plast i haven samt de avgaser bilar och 

flygplan avger. 

    

Nyckelord: Hållbar utveckling, miljömässig dimension, social dimension, ekonomisk dimension, 

sustainable development, sustainability, utbildning, undervisning, education for sustainable 

development, ESD, early childhood education, undervisning för hållbar utveckling. 
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1 Inledning 

Att Jorden är hotad är något som uppmärksammas både inom politiska, vetenskapliga och 

mediala sammanhang (Sund & Sund, 2017, s. 12). Just nu pågår flertalet skolstrejker runt om i 

världen i protest mot att politiker gör för lite för klimatet. Det började den 20 augusti 2018 när 

15-åriga Greta Thunberg startade en ensam skolstrejk i protest mot klimatfrågans låga prioritet 

inför det annalkande riksdagsvalet (Derblom Jobe, 2018). Skolstrejken har sedan dess spritt sig 

över världen och engagerat många. Under fredagen den 15 mars 2019 deltog hundratusentals 

unga demonstranter i skolstrejker på över 1600 orter världen över, rapporterar Dagens Nyheter. 

Skolstrejkerna sker i protest mot klimatförändringar och politikers brist på agerande (Kihlberg, 

2019). Klimat- och miljöfrågor ingår inom begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling 

består utav tre sammankopplade dimensioner: miljömässig(ekologisk), social och ekonomisk 

(SOU 2004:104).1 

    I skolans läroplan framgår det att skolan har i uppdrag att belysa hur samhället och vårt sätt att 

leva kan anpassas för en hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 73). Våra upplevelser från skolan 

är att elever i lågstadiet främst lär sig om sopsortering och att begreppet hållbar utveckling främst 

kopplas till den miljömässiga dimensionen.   

     Denna studie syftar till att undersöka vad läroplanen Lgr11 och två läromedel förmedlar om 

hållbar utveckling samt elevers uppfattningar om hållbar utveckling samt relationerna mellan de 

tre dimensionerna av hållbar utveckling inom läroplanen, läromedlen och elevernas 

uppfattningar. 

1.1 Didaktisk relevans 

När man undervisar om hållbar utveckling i skolan arbetar man ofta med innehåll som rör frågor 

gällande de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska dimensionerna. Sund och Sund (2017) 

tar upp att det är en bra början att arbeta ämnesintegrerat och att man i undervisningen har med 

uppgifter som knyter an till verkligheten. Sund och Sund belyser att eleverna utöver detta bör 

lära sig handlingskompetens och att lärare behöver se över sitt arbetssätt och vara medveten om 

vad den kommunicerar till eleverna (s. 27). 

“Den mest och kanske bäst utbildade delen av jordens befolkning är den som påverkar jordens 

miljö mest negativt” (Sund & Sund, 2017, s. 26). Citatet belyser att världen behöver se över sin 

                                                
1 Dimensionerna beskrivs mer utförligt i kapitel 4. 
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utbildning gällande hållbar utveckling och göra förändringar som bidrar till handlingskraftiga 

individer med en övergripande förståelse för hållbar utveckling (Sund & Sund, 2017, s. 27).   

1.2 Disposition 

I kapitel 1 inleder studien med didaktisk relevans, hur studien är uppbyggd och fördelning av 

arbetet. I kapitel 2 beskrivs begreppet hållbar utveckling och dess historiska bakgrund. I kapitel 3 

presenteras etiska och didaktiska frågor med utbildning för hållbar utveckling, tillika olika 

utbildningstraditioner inom utbildning för hållbar utveckling. I kapitel 4 presenteras studiens 

teori vilken klargör de tre dimensionerna inom begreppet hållbar utveckling för att sedan 

användas som underlag till analys av läroplan, läromedel och enkätsvar. I kapitel 5 beskrivs 

studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 6 beskrivs studiens material, organiserande princip 

och metod. Även etiska ställningstaganden och urval beskrivs i kapitel 6. I kapitel 7 presenteras 

studiens resultat jämfört med studiens teoretiska utgångspunkter. I kapitel 8 diskuteras studiens 

resultat. I kapitel 9 presenteras en konklusion med förslag för vidare forskning. 

1.3 Fördelning av arbete 

Arbetet med denna studie har fördelats mellan författarna för att effektivisera studiens 

genomförande. Kajsa Lönnerholm har huvudsakligen formulerat inledning, bakgrund, tidigare 

forskning om hållbar utveckling och dess framväxt, undervisning för hållbar utveckling och 

läroplansanlys.  

    Elin Sydén har huvudsakligen skrivit och bearbetat sammanfattning, didaktisk relevans, 

enkätmetod, forskningsöversikt samt förfogat huvudsaklig kontakt med lärare. Enkäten är 

utformad tillsammans men utförd av Elin för att sedan analyseras både enskilt och tillsammans. 

Läromedelsanalyserna utfördes tillsammans, likaså diskussion och resultat. 
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2. Bakgrund 

Nedan presenteras och definieras begreppet hållbar utveckling samt hur begreppet kom att 

lanseras och utvecklas. Vidare presenteras begreppets förekomst och användning i den aktuella 

läroplanen. 

2.1 Hållbar utveckling 

Enligt Harlem Brundtland (1988) existerar inte miljön skilt från människors handlingar, 

ambitioner och behov, utan miljön är det vi lever i och utveckling är det vi gör för att förbättra 

vår situation; därför går miljö och utveckling inte att skilja på (s. 10). Hållbar utveckling 

definieras första gången 1987 i en rapport från världskommissionen för miljö och utveckling, 

Vår gemensamma framtid (eng. Our common future). I rapporten beskrivs hållbar utveckling:  

 

Att försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. (Harlem Brundtland, 1988, s. 22) 

 

Enligt SOU 2004:104 innebär hållbar utveckling en helhetssyn på människans och samhällets 

behov, förutsättningar och problem. Hållbar utveckling är ett gemensamt och solidariskt ansvar 

och uppdrag mellan länder och mellan människor (s. 32-33). Nedan presenteras begreppets 

framväxt och utvecklingen av arbetet mot en hållbar utveckling.  

2.1.1 Den hållbara utvecklingens framväxt 

Globala aktioner för en hållbar utveckling har genom åren varit många(United Nations, SDG 

knowledge platform). Nedan presenteras några huvudsakliga konferenser och agendor för 

utvecklingen av hållbar utveckling. 

    FN höll år 1972 en miljökonferens i Stockholm, där riktlinjer framtogs för hur världens länder 

ska arbeta med miljöfrågor och åtgärder mot miljöförstöring. Konferensen antog gemensamt en 

miljödeklaration för att inspirera och vägleda världens länder i bevarandet och förbättrandet av 

miljön (Stockholm 1972, FN miljökonferens, s. 153-157). 

    Världskommissionen för miljö och utveckling hölls år 1987 i Oslo under ordförandeskap av 

statsminister Gro Harlem Brundtland. I rapporten från kommissionen, Vår gemensamma framtid 

(eng. Our common future) definieras begreppet hållbar utveckling för första gången (se 2.1). 

Rapporten föreskriver utbildningens vikt för en hållbar utveckling. Enligt rapporten möjliggör 

utbildning en minskad skillnad mellan könen, förbättrad levnadsstandard och personliga 
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inställningar. Utbildning kan även öka medvetenheten och kunskapen om miljöproblem och 

utveckling. Även lärarutbildningens betydelse betonas i rapporten. Lärares attityder och 

kunskaper om miljö och utbildningsfrågor beskrivs vara av största betydelse, därigenom betonas 

vikten av utveckling av lärarutbildning och läromedel (Harlem Brundtland, 1988, s. 128-130).   

   År 1992 hölls FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Konferensen bekräftar 

miljödeklarationen från FN 1972 och bygger vidare på denna. Resultatet av konferensen ledde till 

framtagandet av en ny deklaration (Förenta Nationerna, 1992). Utifrån denna utvecklades ett 

handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 21(United Nations, 2009). Agenda 21 är ett 

globalt handlingsprogram för hållbar utveckling för att skydda miljön och förbättra människoliv 

(United Nations, Sustainable Development Goals). Agenda 21 framhävs i denna studie då 

handlingsprogrammet framhävde utbildningens vikt för hållbar utveckling(United Nations, 

1992).  

    I början av 2000-talet framtogs en ny global handlingsplan för hållbar utveckling. 

Handlingsplanen kom att bli den första globala agendan för utveckling och kom att kallas 

millenniedeklarationen. Den innehöll åtta millenniemål vilka var följande:  

 

1. Utrota fattigdom och svält 

2. Utbildning för alla 

3. Uppnå jämställdhet  

4. Minska barnadödligheten 

5. Förbättra mödrahälsan 

6. Stoppa spridningen av aids, hiv och andra sjukdomar 

7. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling  

8. Bilda ett globalt partnerskap för utveckling  

 

Deklarationen gällde fram till 2015 och kom sedan att bytas ut mot Agenda 2030, en 

handlingsplan för hållbar utveckling med mål att uppnå dessa senast år 2030(Unicef - för alla 

barn, Millenniemålen). 

    Agenda 2030 - De globala målen(engelska: Sustainable development goals, SDG.) är 17 

globala mål för hållbar utveckling, och dessa balanserar de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Målen syftar till att minska fattigdom 

och hunger, skydda planeten mot förstörelse, införliva omedelbara åtgärder mot 

klimatförändringar, främja fred och rättvisa samt harmonisk utveckling av ekonomiska, sociala 

och tekniska framsteg. De 17 målen (för en hållbar utveckling) är:  
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1. Avskaffa fattigdom 

2. Avskaffa hunger 

3. Säkerställa och främja hälsosamma liv och välbefinnande 

4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet 

5. Uppnå jämställdhet 

6. Rent vatten och sanitet för alla  

7.  Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt 

9. Innovation, infrastruktur och hållbar industri  

10. Minska ojämlikheten  

11. Hållbara, inkluderande städer och samhällen  

12. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster  

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt 

15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka 

skogar, bekämpa ökenspridning och hejda förlusten av biologisk mångfald 

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen, förse rättvisa för alla 

17. Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling  

(Regeringskansliet, 2016, s. 2-12) 

 

2.1.2 Hållbar utveckling i utbildning 

Redan i miljödeklarationen som ägde rum 1972 antogs en princip om vikten av undervisning i 

miljöfrågor för skydd av den mänskliga miljön (Stockholm 1972, FN miljökonferens, s. 156). 

Ännu större uppmärksamhet fick utbildningsfrågorna i och med FN:s konferens i Rio de Janeiro 

1992 där Agenda 21 togs fram (SOU 2004:104, s.40), där det exempelvis framgår att utbildning 

är avgörande för att främja en hållbar utveckling och förbättra människors förmågor att hantera 

miljö-och utvecklingsfrågor. Vidare är all utbildning avgörande för att uppnå medvetenhet om 

betydelsen av miljö och etik, värderingar och attityder, färdigheter och beteenden som är 

förenliga med hållbar utveckling. Utbildningen bör omfatta dynamiken i den fysiska/biologiska, 

sociala och ekonomiska miljön samt integreras i samtliga ämnen och discipliner (United Nations, 

1992). Året efter konferensen i Rio de Janeiro tillsattes en internationell kommission på uppdrag 

av UNESCO, om utbildning i framtiden (SOU 2004:104, s.40).  
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Miljöundervisning skiljer sig från utbildning för hållbar utveckling genom att den fokuserar på 

miljöfrågor. Utbildning för hållbar utveckling fokuserar däremot på sambandet mellan social, 

miljömässig och ekonomisk utveckling. Den senare kom att formuleras och utvecklas under ett 

rådslag i Göteborg 4-7 maj 2004 (Kronlid, 2010, s. 28-29). Angående rådslaget utgavs ett 

betänkande av kommittén för utbildning för hållbar utveckling om utbildning för hållbar 

utveckling (SOU 2004:104). Betänkandet redogör för syftet av en utbildning för hållbar 

utveckling, vilken bör syfta till att eleverna bygger upp en förmåga och vilja att verka för hållbar 

utveckling både lokalt och globalt. Utbildning för hållbar utveckling bör kännetecknas av hög 

elevaktivitet och demokratiska förhållningssätt samt ett verklighetsbaserat lärande. Vidare bör 

utbildningen innehålla några nyckelområden. Det handlar exempelvis om fred och säkerhet, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa, fattigdom, mångfald, interkulturell förståelse, 

klimatförändringar och naturresurser (SOU 2004:104, s.12-13). Även nedanstående karaktärsdrag 

bör vara närvarande i utbildning för hållbar utveckling: 

 

● Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande 

arbetssätt.  

● Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. 

●  Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det 

lokala. 

●  Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens 

form och innehåll. 

● Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle.  

● Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 

handlingsberedskap. 

● Utbildningens process och produkt är båda viktiga. (SOU 2004:104, s.73) 

 

Elva år senare samlas stats- och regeringschefer i New York i samband med att Förenta 

Nationerna fyller 70 år och håller jubileum 25-27 september 2015. På uppdrag av FN tas beslut 

om nya mål vilka ska uppnås senast år 2030. Denna handlingsplan innehållande dessa mål kom 

att kallas Agenda 2030. Målen i Agenda 2030 har kortfattat beskrivits under rubriken ovan(se 

sida 7). Utbildning för hållbar utveckling finns inskrivet i 2 av de 17 globala målen inom Agenda 

2030. 

Under Mål 4, Säkersta ̈lla en inkluderande och likva ̈rdig utbildning av god kvalitet och fra ̈mja livslångt lärande 

för alla, Delmål 7, 
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Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att 

främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara 

livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt 

medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar 

utveckling. (Regeringskansliet, 2016, s.16) 

 

Under Mål 13, Vidta omedelbara åtga ̈rder för att bekämpa klimatföra ̈ndringarna och dess konsekvenser, 

Delmål 3, 

 

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad 

gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av 

klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning. (Regeringskansliet, 2016, s. 25) 
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer tidigare forskning som berör ämnet hållbar utveckling i undervisningen 

att presenteras.  

3.1 Education for Sustainable Development 

Education for sustainable development kallas på svenska för Undervisning för hållbar utveckling 

(Kronlid, 2010, s. 28). Education for sustainable development (ESD) är utbildning om 

klimatförändringar och hållbar utveckling. ESD syftar till att utbilda för att sprida kunskap, ändra 

attityder och beteenden samt uppnå de globala målen (UNESCO, 2017). Siraj Blatchford, Smith 

och Pramling Samuelsson (2010, s. 6) menar att ESD bör inkluderas i undervisningen även bland 

de yngsta barnen. Det är i den tidiga barndomen som grundläggande attityder och värderingar 

formas. Därför kan en tidig introduktion av ESD-idéer skapa en större påverkan. Författarna 

menar även att små barn upplever de största miljöutmaningarna och kan tänka kritiskt i 

förhållande till sociala frågor (Siraj Blatchford, Smith & Pramling Samuelsson, 2010, s. 6).  

3.1.1  Innebörder av hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp med många betydelser. Björneloo (2007) beskriver 

den komplexitet som definitionen hållbar utveckling har, då den genom tiderna har fått flertalet 

definitioner och betydelser. Björneloo lyfter även fram det etiska perspektivet av hållbar 

utveckling, då den inte är egoistisk och handlar om vad vi som lever här och nu vill ha, utan 

snarare om vad framtidens invånare på Jorden kommer att behöva för förutsättningar 

(Björneloo, 2007, s. 14).  

    Den största svårigheten vi står inför är att idén om hållbar utveckling som är så abstrakt ska 

göras om och bli mer konkret och bli en del av människorna världen över. För att kunna få detta 

abstrakta mål att bli konkret och nå ut till folket ställs det krav på de som ansvarar för utbildning 

såsom skolpolitiker, skolledare och även lärare. Efterfrågan från dessa tjänstemän är att det ska 

bli tydligare riktlinjer angående utbildning för hållbar utveckling (Björneloo, 2007, s. 22). 

Björneloo (2007) belyser problematiken för globala riktlinjer, då världen ser så olika ut gällande 

förutsättningar och de sociala sammanhangen. Detta bidrar med att behoven av utbildning ser 

olika ut runt om i världen. Björneloo menar även på att hållbar utvecklings mening och innebörd 

handlar mycket om i vilken kontext den förekommer i (Björneloo, 2007, s. 22).   
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Björneloo belyser vikten av samspelet mellan att prata om etik och värderingar i samband med 

undervisningen av hållbar utveckling. Författaren förklarar att värdefrågor så som “att bry sig 

om” är en relevant värdefråga att ta upp kring ämnet då hållbar utveckling i grunden handlar om 

att bryr sig om världen i stort, men pratar även om jämställdhet, resurser och konsumtion 

(Björneloo, 2007, s. 57). 

     När det gäller vilket ämne som ska hålla i hållbar utveckling tar Björneloo upp hem- och 

konsumentkunskapen som ett ypperligt tillfälle att få med delar som berör frågor gällande hållbar 

konsumtion, där ges det möjlighet att prata om livsmedel, boende och resor med eleverna. Även 

frågor rörande jämställdhet och könsroller gällande hushållsarbete kan diskuteras och tas upp 

med eleverna (Björneloo, 2007, s. 58-59).       

3.1.2  Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling 

Öhman tar i sin avhandling upp relationen mellan människan och naturen. Han betonar den 

moral och etik människor har gentemot naturen och vilka normer som har präglats genom tiden 

vad gällande människors förhållningssätt till naturen (2006, s. 15). 

    Öhman belyser i sin forskning hur hållbar utveckling genom ett pedagogiskt sammanhang lärs 

ut till elever i form av miljöundervisning. Han belyser även att miljöundervisning numera kallas 

för utbildning för hållbar utveckling. Anledningen till detta namnbyte anses vara då utbildning 

för hållbar utveckling innefattar miljöfrågan men utöver det även utvecklingsproblematiken 

(2006, s. 16). Utvecklingsproblematiken ligger i att det inte finns något rätt eller fel sätt att 

värdera, dessutom finns det många olika intressen som leder till konflikter. Flertalet debattörer 

anses vara för ett pluralistiskt utbildningssätt men beroende på hur folk uppfattar utbildning av 

hållbar utveckling är risken stor att det pluralistiska förhållningssättet inte efterlevs. Enligt 

policydokumenten för utbildning för hållbar utveckling står det även att den etiska dimensionen 

ska vara en tydlig del för utbildning för hållbar utveckling (2006, s. 16).           

    Öhman tar upp vikten av utbildningspraktiken där eleverna får genom sin erfarenhet. Han 

skriver även om de etiska och moraliska problem som kan uppstå (2006, s. 16).    

     Miljöproblematiken enligt Öhman är i grunden en konflikt om olika sätt att värdera och se 

världen på (2006, s. 33). Elevernas attityder, kunskaper samt deras beteende om miljödidaktik har 

forskningen god kännedom om. Däremot är elevernas upplevelser och erfarenheter av 

miljöundervisningen mindre kända (2006, s. 34).  

     I Sverige har frågor gällande människans relation till miljön och naturen legat högt på 

agendan enligt skolans styrdokument. 
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Öhman tar upp att man genom en sociokulturell metod får in moral. Moral kan endast genom 

mänsklig interaktion delas och gro (2006, s. 43). Genom att elever deltar i kommunikativa 

situationer ökar deras moraliska tänkande, de tar även efter de vuxnas normer och handlingar 

(2006, s. 44). Att barn utvecklar olika moral kan bero på de olika sociokulturella upplevelser 

barnen har haft. Detta gör det knepigare att förklara hur det kommer sig att elever får skilda 

moral när de deltar i samma undervisning. Det finns teorier om att individens aktiva roll påverkar 

men även elevens tidigare erfarenheter (2006, s. 46-47).  

3.1.3  Undervisning för hållbar utveckling 

Inom undervisning för hållbar utveckling har tre selektiva undervisningstraditioner identifieras. 

De tre olika traditionerna beskrivs av Öhman som faktabaserade, normerande respektive 

pluralistiska. 

    Den faktabaserade undervisningstraditionen utgår från att mer kunskap och information kan 

lösa miljöproblemen. Traditionen utgår ifrån att förmedla vetenskap genom fakta och modeller 

för att ge en objektiv syn på miljöproblem. Demokratiska processer som värderingar, 

ställningstagande och möten anses vara något som sker utanför undervisningen och sker därför 

efter undervisningen (Öhman, 2010, s. 4). Fördelen med denna undervisningstradition är att den 

är väletablerad och tar en tydlig utgångspunkt i vetenskapen. Eleverna får genom denna 

undervisning en gemensam och gedigen kunskapsbas om miljöproblem och deras orsaker. 

Vidare är det lätt att bedöma elevernas kunskaper. Nackdelen med den faktabaserade traditionen 

är bland annat att eleverna inte får någon övning i att göra kritiska värderingar och delta i 

demokratiska diskussioner (Öhman, 2010, s. 5-6). Därigenom får eleverna heller ingen erfarenhet 

i att omvandla sina idéer och synpunkter till handlande (Öhman, 2004, s. 44). Vidare nackdel är 

att traditionen framträder miljöproblemen som enbart kunskapsbrist snarare än en 

sammankoppling av värderingar och intressen med synen på problemen och dess åtgärder 

(Öhman, 2010, s. 5-6).  

    Den normerande undervisningstraditionen utgår från att miljöfrågor är ett attityd- och 

livsstilsproblem. Genom diskussioner mellan experter och politiker framställs normer om vad ett 

miljövänligt tänkande och handlande innebär. Det medför att den demokratiska processen enligt 

denna undervisningstradition föregår utbildningen. Enligt denna tradition har skolan en 

nyckelroll i förändringen till ett hållbarare samhälle. Skolans uppgift är att förmedla miljövänliga 

värderingar och attityder i önskan att elevernas agerande leder till ett hållbarare samhälle 

(Öhman, 2010, s. 5). Undervisningen inom den normerande traditionen uppmärksammar 

miljöfrågornas värdeaspekt. Lärare vilka undervisar ur denna tradition tar en tydlig politisk 
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ställning och främjar normer vilka de anser vara miljövänliga i sin undervisning. Fördelen med 

undervisning ur denna tradition är att det med bra pedagogiska metoder kan skapa ett starkt 

engagemang för miljön och främja positiva attityder och beteenden för miljöfrågor. Dock kan 

det vara svårt att veta vilka värden och normer som är de miljövänligaste och vilka lösningar som 

är bäst för att lösa hållbarhetsfrågor med ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. 

Vidare riskerar det normerande synsättet att minska demokratiska diskussioner och lösningar 

vilka skolan förväntas främja, om färdiga svar ges till eleverna. Utbildningen kan riskera bli ett 

politiskt verktyg istället för en plats där eleverna får skapa egna värderingar och ta egna 

ställningar i olika frågor (Öhman, 2010, s. 6).  

     Inom den pluralistiska undervisningstraditionen uppfattas miljöfrågorna som konflikter 

mellan värderingar, attityder och intressen. Skolans uppgift är att spegla olika åsikter i samtida 

debatter rörande framtiden för världen. Eleverna ska kritiskt granska och värdera kunskaper och 

värderingar som ligger bakom dessa åsikter. Enligt denna tradition skapas principerna för en 

hållbar utveckling tillsammans genom diskussioner, ställningstaganden och övervägningar. 

Därigenom ligger den demokratiska processen i denna tradition i själva undervisningen (Öhman, 

2010, s. 5). Den pluralistiska traditionen förespråkar kritiskt tänkande och demokratiska 

processer samtidigt som den tar hänsyn till politiska dimensioner. Traditionen förbereder 

eleverna inför deltagande i diskussioner och reflektioner över samtliga dimensioner av hållbar 

utveckling. Elever vilka undervisas enligt denna tradition får diskutera och analysera 

hållbarhetsfrågor utan fasta värderingar. Nackdelar som förs fram om denna 

undervisningstradition är att den är tidskrävande och därigenom inte hinner ge eleverna lika 

djupa kunskaper i miljö- och hållbarhetsfrågor. Enligt Öhman anser vissa att undervisning byggd 

på granskning kan verka mindre effektiv för att skapa snabba samhällsförändringar nödvändiga 

för att klara akuta miljöproblem och hållbar utveckling (Öhman, 2010, s. 6-7). 

    Sund & Sund (2017) tar upp möjligheterna med att arbeta ämnesintegrerat med både de 

samhällsorienterande och de naturorienterade ämnena när man undervisar om hållbar utveckling. 

Han ger exemplet på att arbeta med samhällsfrågor i undervisningen men med ett naturorienterat 

innehåll (s. 12).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de tre integrerade dimensionerna som är miljö, social och ekonomisk 

mer djupgående och vad de olika dimensionerna fokuserar på samt hur de är sammanlänkade.     

4.1 Tre integrerade dimensioner av hållbar utveckling 

Inom hållbar utveckling diskuteras ofta olika intresseområden. Tidigare delades dessa breda 

intresseområdena in i olika fack som berörde olika frågor: miljön, de sociala och de ekonomiska 

intresseområdena. På senare tid har allmänheten dock insett att de globala kriserna inte är 

separata kriser utan kriser som hänger ihop och i grund och botten är samma kris (Harlem 

Brundtland, 1988, s. 18). Hållbar utveckling innebär en helhetssyn på människans och samhällets 

behov, förutsättningar och problem. Begreppet innefattar tre integrerade dimensioner: den 

miljömässiga, den sociala och den ekonomiska (SOU 2004:104). 

    Den miljömässiga dimensionen innebär att värna om miljöns resurser, ekosystem och 

återhämtning. Den sociala dimensionen innebär att resurser, makt och inflytande fördelas 

rättvist, jämlikt och jämställt samt att alla människor får tillgång till sociala tjänster, trygghet och 

delaktighet (SOU 2004:104, s. 33). Vidare innefattar den sociala dimensionen att främja fredliga, 

rättvisa och trygga samhällen fria från krig och våld där människor kan leva i värdighet och 

jämlikhet i hälsosamma miljöer (Regeringskansliet, 2016, s. 2). Den ekonomiska dimensionen 

innebär en stabil ekonomisk tillväxt som är rättvist fördelad mellan människor och stater (SOU 

2004:104, s. 33). Den ekonomiska dimensionen innefattar även att avskaffa fattigdom och 

hunger för alla människor (Regeringskansliet, 2016, s. 2). 

    Dessa tre dimensioner är integrerade med varandra och hållbar utveckling kan endast uppnås 

om alla dimensioner utförs på ett hållbart sätt. Social utveckling är både ett resultat och en 

förutsättning för ekonomisk utveckling samtidigt som dessa båda är beroende av en hållbar 

miljömässig utveckling (SOU 2004:104, s. 33-34). Detta exemplifieras i SOU 2004: 

 

När utveckling i ett avseende (till exempel fred, säkerhet, god samhällsstyrning, omsorg om 

miljön) leder till förbättringar i ett annat (till exempel en stabil ekonomisk utveckling) så finns det 

goda förutsättningar för hållbar utveckling. Om ekonomisk tillväxt i stället baseras på en 

produktion som försämrar miljön och hotar ekosystemen eller sker till priset av orimliga 

arbetsvillkor och ohälsa, så är utvecklingen inte hållbar. (SOU 2004:104, s. 33) 
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Även Lozano betonar vikten av att dessa dimensioner ses som en helhet. De tre 

dimensionerna är starkt sammankopplade och integrerar i alla frågor (Lozano, 2008, s. 

1843-1844).  
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad läroplanen Lgr11 och två läromedel förmedlar om 

hållbar utveckling samt elevers uppfattningar om hållbar utveckling. Vidare undersöks 

relationerna mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling inom läroplanen, läromedlen och 

elevernas uppfattningar.  

 

● Hur uppfattar elever i årskurs 3 hållbar utveckling? 

 

● Vilken/vilka av de tre dimensionerna av hållbar utveckling dominerar hos elevernas 

uppfattningar?  

 

● Vilken/vilka dimensioner av hållbar utveckling dominerar i läroplanen och läromedlen? 

 

● Är det någon skillnad mellan vad läroplanen och läromedlen förmedlar respektive vad 

eleverna har för uppfattningar av hållbar utveckling? 
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6 Metod och material 

I detta kapitel presenteras och beskrivs studiens organiserande princip, material och metod.  

    Studien använder sig av Goodlads läroplansteori som organiserande princip. Denna teori visar 

hur processen går från idé till upplevd kunskap via tre olika läroplaner som är följande, den 

formella läroplanen, den verkställda läroplanen och den upplevda läroplanen. Den formella 

läroplanen syftar på den skrivna läroplan vilken Skolverket ger ut. Den innehåller mål och 

kunskapskrav vilka lärare och elever ska förhålla sig till. Den verkställda läroplanen innebär den 

läroplan lärare eller läromedelsförfattare utgått ifrån vid utformning av lektion eller läromedel. 

Brandtzæg Gundem menar att lärare och författare utgår från samma formella läroplan men att 

tolkningar och förståelse kan göra att dessa skiljer sig åt. Den upplevda läroplanen innebär det 

eleverna lär sig och upplever genom undervisning. Undervisningen påverkas av hur läraren och 

läromedelsförfattarna har tolkat och förstått den formella läroplanen, även eleverna upplever och 

förstår undervisningsinnehåll olika utifrån erfarenheter och tidigare kunskaper.  I denna studie 

används dessa tre nivåer av Goodlads läroplansteori för att analysera och jämföra hur hållbar 

utveckling formas från mål och kunskapskrav till upplevd kunskap (Brandtzæg Gundem, 1997, s. 

257-258). 

6.1 Kvalitativ metod   

Studien använder sig av kvalitativ metod vilket innebär att man tar hänsyn till forskarens intresse 

och utgår från det studien vill förmedla. Det är en metod vars syfte är att tolka ett fenomen för 

att få en mer generell förståelse för att vidare kunna bidra med sin tolkning till den vetenskapliga 

repertoaren. Genom en tolkande forskning kan man utveckla sättet att se på världen då man kan 

tolka samma fenomen på flera olika sätt (Alvehus, 2013, s. 22-23). 

    Inom kvalitativ metod förekommer olika tolkningsmetoder. Den här studiens metod baseras 

på hermeneutik. Hermeneutiken förklaras av Thurén (2007) som en tolkningslära där studien går 

ut på att förstå andra människor. Att undersöka människors uppfattningar utifrån enkätsvar 

innebär att tolka. Tolkningar baseras på forskarnas förförståelse, erfarenheter och empati 

(Thurén, 2007, s. 94-99). 

Utöver kvalitativ metod sker även en kvantifiering vid analys av data, ord räknas och grupperas. 

Den insamlade datan är även kvantifierad då den framställs statistiskt i form av ett cirkeldiagram 

(Ejvegård, 2009, s. 38).   

    Studien använder det matematiska analysverktyget Excel för bearbetning av data. Vid 

redovisning av resultat används cirkeldiagram för att förtydliga relationerna mellan de olika 
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dimensionerna av hållbar utveckling i läroplanen, läromedlen och elevsvaren. Cirkeldiagram är 

vanligt vid kvalitativa variabler och lämpar sig då det endast förekommer ett fåtal indelningar av 

variabler: miljömässig, social och ekonomisk (Ejlertsson, 2014, s. 139).  

6.1.1 Validitet och reliabilitet 

En studies validitet och reliabilitet innebär dess säkerhet och förmåga att mäta det den avser att 

mäta samt om upprepade mätningar kan ge samma resultat (Ejlertsson, 2009, s.107). Studien 

använder sig utav två olika metoder; kvalitativ innehållsanalys och enkätundersökning.         

    Inledningsvis beskrivs enkätundersökningens validitet och reliabilitet. En viktig fråga man bör 

bära med sig vid enkätundersökningar är om svaren man samlat in är tillförlitliga och om man 

utifrån enkätsvaren kan dra rimliga slutsatser utifrån den data som har samlats in. För att 

kontrollera hur tillförlitligt metoden av datainsamling är använder man sig av validitet och 

reliabilitet för att mäta de erhållna resultatens korrekthet (Ejlertsson, 2014, s. 107).  

     I en enkät kan forskaren vara säker på att alla har fått svara på samma fråga till skillnad från 

andra metoder såsom intervju och observation vilket leder till att det blir lättare att sammanställa 

och jämföra svaren (Ejvegård, 2009, s. 55). Vår enkätundersökning utfördes i två olika klasser 

under en och samma dag. Den första klassen svarade på enkäten på förmiddagen och den andra 

klassen på eftermiddagen. Det är inte möjligt att veta om eller hur detta eventuellt har påverkat 

datainsamlingen. Utgångsläget är att undersökningens genomförande inte har påverkat 

datainsamlingen.  

    Ett interreliabilitetstest utfördes genom att båda författarna först analyserade enkätsvaren 

enskilt, därefter jämfördes författarnas resultat. Vid jämförelse uppstod inga oenigheter kring 

vilken dimension de olika elevsvaren kunde anses tillhöra. Båda författare var eniga över samtliga 

elevsvar.  

   De kvalitativa innehållsanalysernas validitet och reliabilitet bestäms av dess transparens, 

generalisering och replikation (Bryman, 2016, s. 284-285). I de respektive materialens metoder 

har det beskrivits hur analyserna samt urval gått tillväga för att skapa transparens och möjlighet 

till replikation. På grund av studiens låga antal enkätsvar kan ingen generalisering göras av 

resultatet. 

     Nedan presenteras de olika material vilka undersökts samt respektive metod för undersökning 

och analys. Först presenteras läroplanen, därefter läromedlen och slutligen elevsvaren. 

6.2. Läroplansanalys 

I detta delkapitel beskrivs hur innehållsanalysen av läroplanen gått tillväga. 
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6.2.1. Genomförande 

Läroplanen Lgr11 analyseras utifrån kvalitativa innehållsanalyser. Innehållsanalyserna utgår från 

studiens syfte i samspel med frågeställning och teori vid val av metod. Kvalitativa 

innehållsanalyser innebär en analytisk läsning av olika former av text (Hsieh & Shannon, 2005, s. 

1278). Även kvantitativa inslag förekommer då begreppet hållbar utveckling räknas och 

kategoriseras. I läroplanen identifieras stycken och innehåll vilket behandlar undervisning om 

miljö, klimat, hållbar utveckling och sociala frågor såsom demokrati och jämställdhet även 

ekonomiska frågor såsom fattigdom, arbetslöshet och fördelning av resurser. Dessa skrivelser 

sammanställs och citeras för att tydligt visa vad den aktuella läroplanen behandlar angående 

hållbar utveckling. Vidare analyseras samtliga stycken innehållande begreppet hållbar utveckling i 

läroplanen utifrån hur begreppet benämns och i vilket sammanhang begreppet används, för att 

undersöka vilken dimension av hållbar utveckling som dominerar i läroplanen. Innehållsanalysen 

genomfördes tillsammans och inga oenigheter förekom över vilken dimension de olika styckena 

kunde anses tillhöra.  

6.3. Läromedelsanalys 

I detta delkapitel presenteras de läromedelsanalyser vilka undersöker vilken av de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling som dominerar i läromedlen.   

    De läromedel som används i de undersökta skolklasserna kommer att analyseras utifrån 

kvalitativa innehållsanalyser. Metoden beskrivs även utförligare under 6.3.3. Resultaten jämförs 

sedan med svaren från enkätundersökningen.  

6.3.1 Globen 

I de undersökta klasserna undervisades eleverna om hållbar utveckling genom programmet 

world’s children’s prize (WCP). WCP är en utbildningssatsning om demokrati och barns 

rättigheter. Programmet har pågått sedan år 2000 och genomförs årligen bland skolor i världens 

länder. Lärare och skolklasser vilka vill medverka kan anmäla sig till programmet. Skolan får då 

tillgång till läromedel och lärarhandledning gratis. Läromedlet består av en tidning vid namn 

Globen. Eleverna får genom programmet lära sig om barns rättigheter, demokrati, global hållbar 

utveckling och andra barns erfarenheter (The world’s children’s prize). Tidningen kommer att 

analyseras sida för sida utifrån vilken av de tre dimensionerna varje sida anses tillhöra. I 

delkapitel 6.5.2 presenteras hur analysen genomförts. 
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6.3.2 Härifrån till hållbarheten 

Härifrån till hållbarheten är en filmserie om hur människor och företag kan agera mer hållbart. 

Filmserien presenterar experter och uppfinnare vilka försöker finna lösningar på 

klimatpåverkande problem (Ur.skola, 2016). Serien består av 10 avsnitt vilka behandlar olika 

teman som matsvinn, boende, kläder, rättvisa, vattenbrist, prylar, omställning, framtidens stad, 

människa och natur samt att agera. Varje avsnitt är cirka 6-7 minuter långa.  

 

● Avsnitt 1: Omställning. Avsnittet behandlar hur vi människor påverkar miljön och 

planetens hållbarhet. Hur vi lever på planetens bekostnad. Om att ställa om till 

miljövänligt leverne. 

● Avsnitt 2: Matsvinn. Avsnittet behandlar mängden mat som slängs i onödan och hur det 

påverkar Jorden. 

● Avsnitt 3: Prylar. Avsnittet behandlar vår konsumtion av prylar. Behöver vi allt vi äger?  

● Avsnitt 4: Boende. Avsnittet behandlar hur bostäder kan byggas hållbart. Bland annat 

genom att bygga så vi minskar energianvändningen eller genom att bygga med återvunnet 

material. 

● Avsnitt 5: Kläder. Avsnittet behandlar klädindustrins påverkan på miljön. Hur vi 

människor kan ändra våra konsumtionsmönster och återvinna gamla kläder istället för att 

slänga. 

● Avsnitt 6: Vattenbrist. Avsnittet behandlar hur vi kan använda en mindre mängd vatten 

● Avsnitt 7: Framtidens stad. Avsnitten handlar om hur man gör samhällen mer hållbara i 

form av att slopa de fossila bränslena och övergå till förnybara bränslen.   

● Avsnitt 8: Rättvisa. Avsnittet handlar om ett samhälle för alla, även minoriteter. De tar 

upp svårigheterna med att utforma ett samhälle där alla är nöjda. Vissa vill bevara och 

vissa vill utvinna. Motsättningar mellan vinst, jobb och miljö.  

● Avsnitt 9: Människa och naturen. Avsnittet handlar om att människan har förstört naturen 

genom massproduktion och överkonsumtion. Detta har påverkat våra ekosystem 

negativt.  

● Avsnitt 10: Börja agera. Avsnittet handlar om att minska växthusutsläppen och att handla 

närodlat och lokalt. 

(Ur.skola, 2016) 

    Filmserien analyseras på samma sätt som läroplanen, Globen och enkätsvaren.  
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6.3.3 Genomförande 

I detta delkapitel förklaras hur identifiering och kategorisering av olika teman i läromedlet gått 

tillväga.   

    Analysen inleds med att identifiera olika teman i läromedlet. De teman vilka är intressanta för 

studien är exempelvis miljö, demokrati, konflikthantering, ekonomi, återvinning, allas lika värde 

och växthuseffekten. För att identifiera de delar i texten vilka kan ingå i en utbildning för hållbar 

utveckling. De teman vilka är intressanta för studien är exempelvis miljö, demokrati, 

konflikthantering, ekonomi, återvinning, allas lika värde och växthuseffekten. De olika teman 

indikerar vilken dimension läromedlen lägger mest fokus på av miljö, social eller ekonomisk. 

     Globen är en tidning och valdes därför att analyseras sida för sida utifrån vilken utav de tre 

dimensionerna varje sida kunde anses främst överensstämma med. Läromedlet analyserades 

tillsammans och varje osäkerhet till vilken dimension varje sida kunde anses tillhöra skedde i 

diskussion och samstämmighet. Varje textstycke analyserades för att identifiera vilken dimension 

denne kunde anses tillhöra för att sedan analysera hela sidans samtliga textstycken. Utifrån den 

dimension vilken majoriteten av textstyckena tillhörde bestämdes sidans tillhörighet.   

    Det som anses tillhöra den sociala dimensionen behandlar ämnen som hunger, rättigheter, 

jämlikhet, demokrati och utbildning. Det som anses tillhöra den ekonomiska dimensionen 

behandlar ämnen som ekonomi, fattigdom, skillnader mellan fattiga och rika och 

affärsverksamhet. Det som anses tillhöra den miljömässiga dimensionen behandlar ämnen som 

klimatförändringar, miljö, sopor, plast och föroreningar. Under arbetet upptäcktes att vissa sidor 

innehöll samtliga dimensioner i liknande mängd utifrån detta därefter lades kategorin alla tre 

dimensioner till.  

    Härifrån till hållbarheten är en serie om hållbar utveckling som går att hitta på Ur.skola. Denna 

serie består av 10 avsnitt och varje avsnitt analyserades efter vilken av de tre dimensionerna som 

dominerade. Vi diskuterade även tillsammans de avsnitt där det skedde en osäkerhet över vilka 

de tillhörde. Vi kollade överlag vilken dimension som var dominerande i hela serien. Detta 

kommer att redovisas i diagram under resultatet. Resultatet kommer sedan att jämföras med 

resultaten från läroplanen, läromedlet Globen och enkätundersökningen. 

6.4 Enkätanalys  

Studien använder enkätundersökning som metod för att undersöka elevers uppfattning om 

hållbar utveckling. En enkätundersökning utförs för att få svar från flertalet elever för en ökad 

reliabilitet. För att få reda på människors uppfattningar, tyckande och åsikter om ett ämne, 
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används inom forskningen intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 2009, s. 55). Enkäten sker i skriftlig 

form där eleverna anonymt får fylla i ett frågeformulär. Enkäten innehåller öppna frågor där 

eleverna själva får formulera sina svar och frågor med fasta svarsalternativ.  

    Enkäten som skickas ut bör inte vara för omfattande då fler frågor i regel ger färre svar. 

Enkäten innehåller 11 stycken frågor vilka är anpassade och bearbetade utifrån respondenternas 

ålder (Ejvegård, s. 55). Enkäten bearbetades för att enbart innehålla ord vilka elever i årskurs tre 

förväntas känna till. Vidare anpassades frågorna till att vara sådana att samtliga elever kan läsa 

frågorna och skriva svar.  

    Ejlertsson tar upp vikten av att pröva sin enkät på personer i ungefärlig samma ålder som dem 

som senare ska delta i studien, detta för att få reda på om frågorna är konstruerade så att de är 

begripliga och att de som svarar tolkar frågan så som frågekonstruktören har tänkt sig. På detta 

sätt kan vissa brister i frågeformuleringarna upptäckas och bearbetas för att rättas till så att 

formuleringar vilka lätt kan misstolkas istället mäter det man verkligen vill mäta (Ejlertsson, 2014, 

s. 89-90). Denna studies enkät testades på tre barn i åldrarna 13, 11 och 7 år innan den lämnades 

ut till respondenterna. Dessa tre barn valdes ut ur ett bekvämlighetsurval vilket innebär att de var 

nära till hands för forskarna då de var besläktade med den ena av dem (Denscombe, 2016, s. 77).    

6.4.1 Urval  

Studiens urval av respondenter skedde utifrån ett strategiskt urval då avsikten med studien är att 

få en ökad förståelse för hur elever i årskurs 3 uppfattar hållbar utveckling. Strategiska urval 

innebär att respondenter väljs utifrån egenskap. I detta fall var syftet att undersöka elever i 

årskurs 3, för att göra det krävs att urvalet utgår från egenskapen elev i årskurs 3 (Alvehus, 2013, 

s. 67). För att hitta respondenter till undersökningen har missivbrev och medgivandeblankett 

skickats ut via mejl till ett 80-tal skolor inom en större kommun i Sverige, samt lämnats ut till ett 

fåtal skolor inom samma kommun. Endast en av dessa skolor valde att medverka, vilket ledde till 

urvalet av de elever som deltar i den här studien. Eleverna i undersökningen består av två 

skolklasser. 

    Enligt Ejlertsson går frågor inte att generalisera om det är många som inte svarar på en viss 

fråga eller frågor. Dessa svar räknas då som internt bortfall och ger inga svar (Ejlertsson, 2014, s. 

108). I undersökningen förekom inga interna bortfall. 

    Av totalt 56 elever deltog 17 elever i undersökningen. 
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6.4.2 Etik och integritet 

Studien tar hänsyn till etiklagen och de forskningsetiska kraven. Då studien inte vidrör något av 

de forskningsområden vilka omfattas av etiklagen har inget tillstånd ansökts, däremot har de fyra 

forskningsetiska kraven beaktats såsom informationskravet, samtyckeslagen, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (codex, 2004, s. 3). 

     Alla deltagare i studien, samt vårdnadshavare, har informerats om studiens syfte, frivillighet 

och informationsbearbetning. Deltagarna och deras vårdnadshavare har givit samtycke till 

medverkan i studien. Eftersom enkäten ämnar undersöka uppfattningar hos barn under 15 år 

krävs vårdnadshavares samtycke. Missivbrev och medgivandeblankett har skickats ut till 

elevernas vårdnadshavare som har godkänt deras barns deltagande i studien. Alla medverkande 

har informerats om att deltagandet sker anonymt och konfidentiellt samt att deltagarna kan 

avbryta sitt deltagande när som helst under hela processen. Insamlade enkäter läses och 

bearbetas endast utav studiens författare för det syfte deltagarna och vårdnadshavare har 

medgivit till. Enkäten har granskats etiskt för att inte riskera innehålla känsliga eller riskfyllda 

frågor (Ejlertsson, 2014, s. 31-33).  

    De elever som valde att inte delta i enkätundersökningen hade möjlighet att vara i ett annat 

klassrum tillsammans med läraren.  

6.4.3 Genomförande 

Enkätundersökningen genomfördes i två olika klasser. Den första undersökningen skedde på 

förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Först presenterades uppgiften för eleverna och de 

fick instruktioner om hur den skulle genomföras. Varje elev som valde att delta fick en analog 

enkät att besvara individuellt. De elever som inte ville delta följde med klassläraren till ett annat 

rum. Moderatorn gick runt och förklarade vissa begrepp för de responderande eleverna som 

behövde förtydliganden kring vissa ord utan att vägleda eleverna. Det tog ca 20-30 minuter för 

eleverna att besvara enkäten, därefter samlades enkäterna in och de kollade vidare på deras 

lektionsserie om hållbar utveckling. 

    Enkätsvaren bearbetas genom gruppering (Kylén, 2004, s. 175). Svaren grupperas utifrån olika 

teman genom ett teorinärt förhållningssätt (Widerberg, 2002, s. 145). Grupperingen utgår från 

studiens teori om de tre dimensionerna av hållbar utveckling. De öppna frågorna genomgår en 

kvalitativ text- och innehållsanalys, där svaren grupperas utifrån vilken dimension svaret 

huvudsakligen anses tillhöra (Ejlertsson, 2014, s. 121-124). Grupperingen av enkätsvaren 

baserades främst på svaren från de öppna frågorna i enkäten, eftersom eleverna där fritt kunde 

presentera sina tankar och idéer om hållbar utveckling. Bedömningen baseras på språkliga 
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antydanden i form av ord och meningar. Nedan presenteras exempel på ord vilka bedömdes 

tillhöra de olika dimensionerna utifrån forskningsöversikten och den teoretiska utgångspunkten. 

Den sociala dimensionen innehöll ord som krig, allas lika värde, bra liv och jämställdhet medan 

den ekonomiska dimensionen innehöll ord som ekonomi och fattigdom. Den miljömässiga 

dimensionen innehöll ord och meningar som källsortering/sopsortering, plast i haven, avgaser, 

miljöfarliga ämnen och miljö.  

    Enkäterna bedömdes utifrån vilken av de tre dimensionerna enkätsvaren främst förmedlar. 

Under bearbetningen upptäcktes att vissa besvarade enkäter innehöll jämna antal ord och uttryck 

för de samtliga dimensionerna, för dessa skapades en ny kategori; alla tre dimensioner. 

Detta antecknades i dataprogrammet Excel för att kunna redovisas i ett jämförande 

cirkeldiagram över vilken utav de tre dimensionerna eleverna främst kopplar till hållbar 

utveckling. Cirkeldiagrammet presenteras i resultatkapitlet. Det som skiljer sig åt under 

enkätsvarsanalysen är att det tillkom ytterligare två indelningar som kom att kallas: alla tre 

dimensioner och vet inte. Där enkäter vilka berörde alla tre dimensioner och de som inte visste 

någonting om hållbar utveckling sorterades efter.   
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7 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat från läroplansanalys, läromedelsanalys och enkätundersökningen. 

Dessa resultat diskuteras sedan i kapitel 8.  

7.1 Resultat av läroplan 

I grundskolans läroplan från 2011 står hållbar utveckling tydligt utskrivet både i skolans uppdrag 

och i övergripande kunskapsmål. Ur skrivelsen om skolans uppdrag framkommer det att 

eleverna ska få kunskaper om globala miljöfrågor samt om hur eleverna själva kan ta ansvar och 

påverka miljön. Vidare ska även undervisningen belysa hur samhället kan skapa en hållbar 

utveckling. 

 

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

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

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

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Skolverket, 2011, s. 8) 

Skolans övergripande kunskapsmål belyser vad eleverna ska kunna efter avslutad skolgång. Bland 

dessa kunskapsmål framhålls att eleverna ska ha fått kunskaper om förutsättningarna för en god 

miljö och hållbar utveckling. Detta är även något som den övergripande kursplanen i Biologi 

framhåller (Skolverket, 2011, s. 12-164). Demokrati, jämställdhet, jämlikhet, hälsa, ekonomi och 

inkludering är olika teman som ingår i den sociala dimensionen av hållbar utveckling och dessa 

teman går att finna i läroplanen men definieras inte som hållbar utveckling i Lgr11. I läroplanens 

första kapitel presenteras skolans uppdrag. Skolans uppdrag är att: verka för jämställdhet, 

förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av 

könstillhörighet; främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet och utveckla 

elevernas förmåga att kritiskt granska könsmönster (Skolverket, 2011, s. 7). Vidare i kapitel 2, 

Skolans övergripande mål och riktlinjer, framkommer de mål skolan har för eleverna. Där 

presenteras bland annat att eleverna ska kunna göra och uttrycka medvetna ställningstaganden 

grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar samt 

erfarenheter. Vidare ska eleverna hjälpa andra och ta avstånd från diskriminering och kränkning. 

Eleverna ska ha kunskaper om samhället och dess lagar, normer, mänskliga rättigheter, 

demokrati och den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället (Skolverket, 2011, 

s. 10-12).  
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 Under kursplanen i samhällskunskap står det att människor samarbetar när de skapar och 

utvecklar samhällen och att vi människor alltid har varit beroende av dessa samarbeten. Alla 

människor världen över står inför problem samt möjligheter gällande globaliseringen, 

interkulturella relationer och en hållbar samhällsutveckling. I en komplex värld behöver vi 

människor kunskap om samhället och verktyg för att kunna orientera oss och ta ansvar för vårt 

agerande (skolverket, 2011, s. 224). 

    Under samhällskunskapsämnets syfte står inte orden hållbar utveckling utskrivet, men genom 

följande citat antyds att eleverna arbetar med hållbar utveckling.    

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen 

och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en 

helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, 

miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. (skolverket, 2011, s. 224) 

Totalt benämns begreppet hållbar utveckling 36 gånger i läroplanen Lgr11 för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. 

 

Figur 7.1:  Läroplanen, Lgr11 begreppsdefinition per dimension, i antal gånger hållbar utveckling 

benämns. 

I cirkeldiagrammet kan utläsas att 20 av gångerna hållbar utveckling nämns i läroplanen Lgr11 var 

de relaterade till den miljömässiga dimensionen. 15 av gångerna hållbar utveckling nämns 
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inkluderades alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling förekommer en gång avskilt de andra dimensionerna medan den ekonomiska 

dimensionen aldrig förekommer avskilt de andra dimensionerna.   

7.2 Resultat av läromedel 

Innehållsanalyser har genomförts på två av elevernas läromedel rörande hållbar utveckling. De 

analyserades för att ta reda på vilken av de tre dimensionerna som är dominerande. 

7.2.1 Globen 

Ett cirkeldiagram illustrerar relationerna mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling samt 

vilken av dimensionerna som är mest dominerande i läromedlet Globen. 

 

 

Figur 7.2.1: Andel procent av tidningen Globens innehåll per dimension. 

 

Diagrammet visar att den sociala dimensionen är den dimension som är dominerande, den utgör 

61 %. Globen behandlar främst teman som jämställdhet, rättigheter och demokrati, vilka ingår i 

den sociala dimensionen. Även fattigdom behandlas i någorlunda stor utsträckning vilket gör 

ekonomidimensionen till den näst största dimensionen på 19 %. Vissa delar i tidningen berör alla 

tre dimensionerna, dessa utgör 13 % av innehållet. Den dimension som är underlägsen är 

miljödimensionen med endast 7 %.  
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7.2.2 Härifrån till hållbarheten 

Figur 7.3 består av ett cirkeldiagram vilket ger en översiktlig bild om vilken av dimensionerna 

som dominerar bland de tio avsnitten i serien härifrån till hållbarheten. Diagrammet visar att 

miljödimensionen är dominerande medan de sociala och ekonomiska dimensionerna är 

underlägsna. Av tio avsnitt fokuserar 9 av avsnitten på miljöfrågor såsom vattenbrist, matsvinn, 

drivmedel och miljöförstöring. Det tionde avsnittet behandlar frågor rörande samtliga 

dimensioner av hållbar utveckling.  

 

 

Figur 7.2.2: Avsnittens innehåll per dimension, i antal. 

 

7.3 Resultat av enkätsvaren 

I detta kapitel presenteras resultaten från enkäterna. Utifrån enkätsvaren analyseras elevernas 

uppfattning om hållbar utveckling samt vilken av de tre dimensionerna de förknippar med 

hållbar utveckling.  

7.3.1  Elevernas uppfattning av hållbar utveckling 

I detta kapitel presenteras elevernas uppfattningar om hållbar utveckling utifrån deras svar på 

enkäten samt elevernas uppfattningar om var de har lärt sig om hållbar utveckling. 

    Av de 17 respondenterna så svarade 9 stycken att de kände till hållbar utveckling, medan 7 

svarade osäker/vet inte på frågan om de kände till hållbar utveckling. Endast en elev svarade att 

de inte kände till hållbar utveckling och kunde inte redogöra för vad hållbar utveckling innefattar. 
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De elever som svarade att de var osäkra eller inte visste svarade på resterande frågor om vilka 

problem som fanns kopplade till hållbar utveckling och hur man kunde gå tillväga för att lösa 

dessa problem. Enkäterna undersökte även var eleverna ansåg sig ha lärt sig om hållbar 

utveckling (se figur 7.3.1). 5 av 17 elever ansåg sig ha lärt sig om hållbar utveckling i skolan 

medan en svarade att hen lärt sig i hemmet. Fyra elever svarade att de lärt sig både hemifrån och 

i skolan, av dessa svarade en elev att hen lärt sig via scouterna och en annan att hen lärt sig via 

digitala nyhetssidor.  

    Två var osäkra på var de hade lärt sig om hållbar utveckling men kunde redogöra att de hade 

lärt sig om hållbar utveckling. Resterande fem svarade att de inte hade lärt sig om hållbar 

utveckling, av dessa elever kunde ändå fyra redogöra för vad hållbar utveckling var eller nämna 

problem/lösningar relaterade till hållbar utveckling. Endast en respondent svarade genomgående 

att hen inte visste vad hållbar utveckling var. 

 

 

Figur 7.3.1: Elevernas uppfattningar om var de hade lärt sig om hållbar utveckling, i antal. 

 

7.3.2 Relationen mellan dimensionerna inom hållbar utveckling 

Elevernas uppfattning av hållbar utveckling har presenterats i ovanstående delkapitel. Nedan 

redogörs elevernas uppfattningar utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Vidare 

presenteras vilken utav de tre dimensionerna som dominerar i elevernas uppfattningar. 
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  Figur 7.3.2: Elevers uppfattning av hållbar utveckling per dimension. 

 

I figur 7.3.2 kan utläsas att 12 av 17 elever uppfattar hållbar utveckling främst kopplat till 

miljöproblem inom den miljömässiga dimensionen. En elev kände inte alls till begreppet och en 

annan uppfattade främst hållbar utveckling utifrån den sociala dimensionen. Tre elever uppfattar 

hållbar utveckling som ett mångfacetterat begrepp vilket behandlar sociala, ekonomiska och 

miljömässiga frågor.  

    De problem som eleverna förknippar med hållbar utveckling är miljö, avgaser, skräp samt 

plast i haven. “Det är saker som är bra/dåligt för miljön”. Vissa elever angav även sociala och 

ekonomiska problem som krig, sjukdomar och fattigdom. 

    De möjligheter och lösningar eleverna hade för att lösa dessa problem var att minska 

avgaserna genom att minska användandet av fordon som bil och flygplan. De föreslog även 

sopsortering och återvinning. “Ha dykare som jobbar med att plocka skräp”, andra föreslog att 

minska utsläpp: “Att inte släppa ut mycket farliga gaser som rök och bilgaser” och lösningar för 

detta: “inte äta kött och inte åka bil när det inte behövs” samt att cykla och gå. En elev föreslog 

en annan lösning, genom att ”göra annat material”. För de sociala och ekonomiska problemen 

angav de lösningar som att ”Ge pengar och andra saker till fattiga personer” samt “Sluta kriga! 

Hjälp de sjuka!” Det var tre elever som angav det ovannämnda och fick med alla tre 

dimensioner. 

    Vissa elever hade även innovativa lösningar som att sprida budskapet, “Man kan lägga ut en 

sång eller skriva det någonstans på internet.” 
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7.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att den formella läroplanen Lgr11 förmedlar alla tre 

dimensioner men att den miljömässiga dimensionen dominerar. Den verkställande läroplanen i 

form av läromedlet Globen fokuserar på sociala frågor vilket tydliggörs genom att 61 % av 

läromedlet kan anses tillhöra den sociala dimensionen. Härifrån till hållbarheten fokuserar på 

miljöfrågor och endast ett utav tio avsnitt behandlar sociala och ekonomiska frågor. Därigenom 

anses nio av tio avsnitt tillhöra den miljömässiga dimensionen. Den upplevda läroplanen visar att 

eleverna uppfattar hållbar utveckling främst utifrån den miljömässiga dimensionen. Att eleverna 

främst kopplar till den miljömässiga dimensionen visas i elevsvaren från enkäterna där de ger 

exempel på olika problem och lösningar inom hållbar utveckling, där flertalet redogör för skräp, 

plast och avgaser. Några elever uppfattar hållbar utveckling som ett mångfacetterat begrepp. 
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8 Diskussion 

Den upplevda läroplanen det vill säga elevernas uppfattningar om hållbar utveckling är att det till 

största del handlar om miljön och hur man bör agera för att bibehålla en bra miljö. Vissa av 

eleverna svarade vet inte/osäker på frågan om de kände till hållbar utveckling men kunde trots 

detta redogöra för miljöfrågor och problem samt hur man kunde göra för att lösa dessa problem. 

Många elever skrev att skräp och avgaser var ett problem och att för att lösa dessa problem 

kunde människor sortera soporna och inte åka så mycket bil och flyg. Att eleverna till störst 

utsträckning redogör för miljödimensionen av hållbar utveckling är förståeligt då den 

verkställande läroplanen i form av läromedlet Härifrån till hållbarheten till största del behandlar 

miljöproblem och hur dessa kan lösas. Även att den miljömässiga dimensionen dominerar i den 

formella läroplanen Lgr11 skulle kunna vara en bidragande faktor till att miljödimensionen 

dominerar utifrån elevsvaren. Däremot behandlar elevernas andra läromedel Globen främst 

sociala frågor vilket innebär att eleverna borde kunna redogöra för den sociala dimensionen. Det 

kan vara så att eleverna har kunskaper vilka skulle definieras inom två eller alla tre dimensioner 

av hållbar utveckling men att de inte kopplar dessa till begreppet hållbar utveckling. I läromedlet 

Härifrån till hållbarheten kopplas innehållet starkt till hållbar utveckling dels genom titeln men även 

i innehållet förekommer kopplingen till hållbar utveckling regelbundet. I tidningen Globen görs 

även där kopplingar till hållbar utveckling men inte lika ofta som i filmserien. Kanske har detta 

påverkat hur eleverna kopplar begreppet hållbar utveckling till olika dimensioner och innehåll. 

Det är glädjande att se att tre elever ändå uppfattar hållbar utveckling som ett mångfacetterat 

begrepp med miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner. Det vi kan konstatera är att 

hållbar utveckling är ett svårtolkat begrepp och precis som Björneloo (2007) beskriver är 

begreppet abstrakt och det är upp till skolan att göra det konkret och förståeligt för eleverna. 

    Var eleverna hade lärt sig om hållbar utveckling visades främst vara i hemmet och skolan. 

Utifrån den undersökning vi har gjort kan vi inte veta vilken av de tre undervisningstraditionerna 

läraren har använt sig av, det vi vet är att eleverna kan beskriva problem och lösningar gällande 

hållbar utveckling. Läraren har använt sig av en filmserie samt en tidning som läromedel om 

hållbar utveckling. Vidare hur läraren har behandlat läromedlen har vi inte undersökt och kan 

därför inte redogöra för vilken undervisningstradition som har använts. Enligt betänkandet 

(SOU 2004:104) bör karaktärsdragen för en undervisning för hållbar utveckling genomsyras av: 

problemlösning, kritiskt tänkande och handlingsberedskap samt belysas utifrån olika perspektiv. 

Lärande ska ske genom demokratiska arbetssätt så att de lärande har inflytande över 

undervisningens form och innehåll. Detta anser vi stämmer överens med Öhmans pluralistiska 
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undervisningstradition vilken förespråkar kritiskt tänkande, problemlösning och undervisning 

utifrån demokratiska processer (Öhman, 2010). 

    Elevernas förkunskaper påverkar hur de tar emot och förstår undervisningens budskap 

(Öhman, 2006). Detta kan vara en förklaring till varför vissa elever uppfattat hållbar utveckling 

mer mångfacetterat än andra. 

    Öhman lägger fram att elever tar efter vuxnas handlande och normer, vilket ställer krav på vad 

som undervisas i skolvärlden gällande hur man som individ kan handla och agera för den 

hållbara utvecklingen samt att man lever som man lär (Öhman, 2006). Utifrån detta kan även 

lärarens syn diskuteras hur hållbar utveckling möjligen påverkar elevernas uppfattning. Kanske är 

det lärarna som borde få en vidare utbildning om hållbar utveckling? Även föräldrarna och andra 

människor runtomkring eleverna påverkar deras inställning gällande hållbar utveckling genom 

deras livsstil och levnadsvanor.  

8.1 Slutsats 

Hållbar utveckling är ett svårdefinierat begrepp som innefattar mångt och mycket, elevernas svar 

berörde främst den miljömässiga dimensionen. Det kan bero på att den miljömässiga 

dimensionen dominerar inom både läroplanen Lgr11 och läromedlet Härifrån till hållbarheten. 

Eleverna har säkerligen kunskaper inom den sociala dimensionen då de även har använt sig utav 

läromedlet Globen där den sociala dimensionen dominerade. Däremot kopplade de flesta av 

eleverna inte den sociala dimensionen till hållbar utveckling. Var eleverna har lärt sig om hållbar 

utveckling var främst i skolan och i hemmet. Detta är slutsatsen utifrån de elevsvar vi fått in 

utifrån de frågor eleverna besvarade.   
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9 Konklusion 

Målet för hållbar utveckling är att nå ett idealsamhälle där vi har skapat en hållbar framtid för 

nuvarande och kommande generationer. För att nå detta har som tidigare nämnts FN en 

handlingsplan med delmål, Agenda 2030, där globala mål som innefattar alla tre dimensioner 

önskas vara nådda år 2030. För att målen ska kunna uppfyllas behöver världen samarbeta och 

alla länder behöver kunskap och förståelse för vad detta innebär då hållbar utveckling inte kan 

uppnås om inte alla dimensioner är uppfyllda då dessa är tätt sammankopplade med varandra.  

    Att i framtiden bedriva en utbildning där elever blir mer medvetna på att hållbar utveckling 

innefattar alla tre dimensioner och hur de är sammanlänkade och påverkar varandra ger eleverna 

en djupare förståelse för hur världen fungerar. Det går endast att uppnå hållbar utveckling när 

alla tre dimensioner är inkluderade (SOU 2004:104, s. 33-34).  

     Förhoppningen är att denna studie ska väcka tankar och leda till vidare forskning inom 

ämnet. Forskning skulle kunna bedrivas på fler läromedel, gärna klassiska läroböcker samt utföra 

fler och mer utförliga studier av elevers kunskaper och uppfattningar av hållbar utveckling i de 

olika skolåldrarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Missiv angående studie av elevers uppfattning om hållbar utveckling 

Till rektor och lärare 

  

Vi är två lärarstuderande som läser självständigt arbete 2 på lärarprogrammet och har påbörjat 

uppsats skapande vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Studien ämnar undersöka elevers uppfattning av hållbar utveckling. Vidare kommer 

även elevernas läromedel att analyseras. 

  

Vi har för avsikt att ge era elever enkäter med undersökande frågor rörande hållbar utveckling. 

Lärarna kommer få tillgång till frågorna någon dag innan. Vi vill även låna läromedel som 

eleverna har använt gällande hållbar utveckling för att jämföra elevernas svar med läromedlens 

innehåll. 

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer till er klass efter påsklovet v.17 eller v.18 beroende 

på när det passar er och er klass. Vi kommer då att dela ut varsin analog enkät till eleverna i 

klassen angående frågor som rör hållbar utveckling, detta beräknas ta ca 30 - 40 minuter. 

  

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningen av studien (publikationer, seminarier, och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte användas för 

annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst, även när 

datainsamlingen är genomförd och ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Elevernas vårdnadshavare behöver skriva under ett skriftligt samtycke, vi bifogar det skriftliga 

informerade samtycket, detta behöver skrivas ut och skickas hem till elevernas vårdnadshavare. 

  

Studien beräknas ta max 40 minuter. 
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Har ni några frågor vänlig hör av er! 

  

Med vänliga hälsningar Elin Sydén & Kajsa Lönnerholm 

  

Handledare: Thomas Nygren, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X229
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X229


42 

Bilaga 2. 

Till vårdnadshavare för elev på ______skola 

Information angående studie av elevers uppfattning om hållbar utveckling 

  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattning av hållbar utveckling. Vidare 

kommer även elevernas läromedel att analyseras. 

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom att elever får svara på 

enkätfrågor om hållbar utveckling, detta beräknas ta ca 30–40 minuter och eleverna kommer att 

vara anonyma. 

  

Studien beräknas ske någon dag under vecka 17 eller 18, beroende på när det passar klassen. 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (t.ex. i publikationer och på 

seminarier) kommer alla personuppgifter att vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

  

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta 

och fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni går med på att ditt/ert barn deltar i studien 

skriver ni under blanketten och lämnar till barnets lärare senast 15:e april och skickar in i 

svarskuvertet. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller 

vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Handledare: Thomas Nygren, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Student: Elin Sydén 

Student: Kajsa Lönnerholm 

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X229
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X229
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Bilaga 3. 
 

Till vårdnadshavare för elev i _______skolan 

Medgivande till deltagande i studie av elevers uppfattning om hållbar 

utveckling 

Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattning av hållbar utveckling. Vidare kommer även 

elevernas läromedel att analyseras. Detta sker inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs 

av Elin Sydén och Kajsa Lönnerholm som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att svara 

på en enkät med frågor om hållbar utveckling, samt att enkäten som mitt barn svarar på kommer 

att analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn 

har förstått detta och vill delta i studien. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära att 

forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har 

genomförts. 

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

  

 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

  

 1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
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Adress: …………………………………………………………………………….. 

  

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

  

  

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

  

Adress: ……………………………………………………………………………… 

  

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

  

  

....................................................................... 

Ort och datum                                                              

  

  

.......................................................................                     ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1                                   Underskrift vårdnadshavare 2 

  

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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Bilaga 4. 

 

Enkätfrågor om hållbar utveckling 

 

Vänligen svara på följande frågor genom att kryssa i det alternativ du tycker 

stämmer. 

  

1. Vilken årskurs går du i? 

Årskurs 1 ☐ 

Årskurs 2 ☐ 

Årskurs 3 ☐ 

 

 

2. Känner du till hållbar utveckling? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Vet inte/osäker ☐ 

 

 

3. Var har du lärt dig om hållbar utveckling? (Kryssa i de alternativ som stämmer. 

Du kan kryssa i flera svar) 

Fritids ☐ 

Hemma ☐ 

Skolan ☐ 

Jag har inte lärt mig om hållbar utveckling ☐ 

Annat: (Skriv vart) 

 

________________________________________________________________ 
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4. Vad är hållbar utveckling för dig? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Om du fick lära dig om hållbar utveckling i skolan, vad gjorde ni då? (Kryssa i de 

alternativ som stämmer. Du kan kryssa i flera svar) 

Läste i läroboken ☐ 

Läste andra texter än läroboken ☐ 

Tittade på video/film om ämnet ☐ 

Deltog i diskussioner i helklass eller små grupper ☐ 

Drama ☐ 

Vet inte/osäker ☐ 

Annat: (Skriv vad)  

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

6. Vad anser du är viktigast för en hållbar utveckling?  
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________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Ange nedan några problem relaterade till hållbar utveckling som du ser i världen 

idag. 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Ge exempel på hur kan man lösa dessa problem? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Har du i skolan lärt dig strategier för att lösa konflikter? 

Ja ☐ 
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Nej ☐ 

Vet inte/osäker ☐ 

 

 

 

10. Hur gör du för att lösa konflikter? 
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11. Vilka tycker du har med hållbar utveckling att göra? (Kryssa i de alternativ som 

stämmer. Du kan kryssa i flera svar) 

Fred ☐ 

Miljö ☐ 

Bäst före datum på livsmedel ☐ 

Allas lika värde ☐ 

Minskade skillnader mellan fattiga och rika ☐ 

Källsortering ☐ 

Bli större ☐ 

Ekonomi (pengar) ☐ 

Transportmedel (cykel, bil, buss, flyg)  ☐ 

Energikällor (vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solenergi m.m) ☐ 

Solsystemet ☐ 

Matvanor/livsstil ☐ 

Återanvändning/begagnat ☐ 

Inget av ovanstående ☐ 

Annat: (Skriv vad)  

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan  

 

 

 


