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Abstrakt 

Vi lever i en komplicerad värld och ett mångfalt samhälle. Vi utsätts för mängder av 

fakta och informationslödde som eleverna måste förhålla sig till och ta ställning till. För 

att våra elever ska kunna klara denna utmaning måste de utrustas med förmågor och 

förståelse, att kunna lösa de problem vi står inför. Syftet med studien är att beskriva och 

analysera gymnasieelevers uppfattningar om hållbar utveckling i relation till läroplanen 

för de frivilliga skolformernas mål. Förutom vetenskapliga fakta måste eleverna 

förvärva sig värderingar och förståelse för att vara aktiva och ansvarsfulla medborgare.  

 

Studiens resultat visar att majoriteten av eleverna har positiva uppfattningar om 

begreppet hållbar utveckling, eleverna anser att det finns hinder för undervisningen i 

hållbar utveckling, eleverna tycker också att det behövs förbättringar i undervisningen. 

Resultatet visar att elever i olika gymnasieutbildningsprogram har skilda uppfattningar 

av begreppet hållbar utveckling och undervisning i hållbar utveckling och att elever som 

går studieförberedande program har mer positiv attityd till hållbar utveckling än elever 

som går yrkesförberedande program.  

 

Studiens utgångspunkt hämtades från läroplanen för de frivilliga skolformerna, Haga 

deklarationen för utbildning för hållbar utveckling, tidigare forskning, vetenskapliga 

artiklar och översikter.  Studien använde sig av kvantitativ ansats och skälet till att jag 

valde kvantitativ ansats är att jag har intention att nå ett antal elever och genom en enkät 

samla information och beskriva om elevers uppfattningar om hållbar utveckling.  

 

Studien visar att styrdokumenten bör implementeras och förtydligas i undervisningen 

och att undervisningen bör bedrivas i form av ämnesövergripande förhållningssätt. 

Lärarna måste ha tillräckliga kunskaper om ämnet hållbar utveckling. Eleverna bör vara 

aktiva deltagare i undervisningen och praktisera demokrati i skolan och de lokala 

samhällsfrågorna.     

Nyckelord 

Hållbar utveckling, undervisning i hållbar utveckling, kritisk tänkande, 

demokratiskkompetens, holistisk tänkande, etiska ställningstagande, ämnesövergripande 

undervisning.  
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1. Inledning och problemområde 

1.1 Bakgrund 

Världen står idag inför stora miljö- och hållbarhetsproblem och dessa problem omfattar 

allt från miljöföroreningar, giftiga avfall, klimatförändring, miljöuppvärmning, till 

fattigdom, epidemier, orättvisor, konflikter och sociala spänningar och så vidare. 

Hållbar utveckling är ett gränsöverskridande samhällspolitik som går ut på att finna 

lösningar för ovanstående miljö- och hållbarhetsproblemen. Att finna lösningar till 

miljö- och hållbarhetsproblemen har pågått ganska länge. Rachel Carson, som skrev 

”Tyst vår” (1962), var en av de första miljöaktivister som försökte uppmärksamma 

användandet av bekämpningsmedel (DDT) och konsekvensen av utrotning av myggor. 

Sedan utgavs Romklubbens bok ”Limits to Growth, 1972” som förespråkar att hushålla 

med världens ekonomiska resurser. Historiskt har det varit många internationella 

ansträngningar för att finna lösningar såsom gränsöverskridande globala och lokala 

utvecklingsproblemen. Av de ansträngningar som gjordes kan jag nämna Stockholms 

miljövårdskonferens 1972 om den människliga miljön (Skolverket, 2002). Denna 

konferens var startpunkten för många andra miljörelaterade konferenser och andra 

internationella insatser var Brundtland kommissionen om hållbar utveckling 1987, Rio 

konferensen 1992 om miljö och hållbar utveckling, FN:s millenniedeklaration och 

millenniemåls utveckling år 2000 samt Johannesberg konferensen 2002 om hållbar 

utveckling.   

 

Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings betänkande (SOU 2004:104) med titel 

”Att lära för hållbar utveckling” fastslår att i syfte att lösa de komplexa miljö- och 

hållbarhetsproblemen krävs holistiska lösningar där alla branscher och sektorer ingår, 

och olika aktörer bidrar med att hitta lösningar. Utbildning för hållbar utveckling är en 

undervisningsmetod som kännetecknas av ett demokratiskt förhållningssätt som ger 

eleverna stort inflytande och delaktighet i skolarbetet (Utbildningsdepartementet, 2008). 

Undervisning är metoden att genomföra utbildning för hållbar utveckling i skolan. Det 

innebär att den föreliggande studiens problemområde som är undervisning i hållbar 

utveckling är aktuellt och är värt för undersökning. 

 

Läroplanen lyfter upp olika mål och olika kunskapsområden, i denna studie kommer 

hållbara utvecklingsrelaterade aspekter som kritiskt tänkande, demokratiskt 

förhållningssätt, holistiskt perspektiv och etiska ställningstagande att stå i fokus. Dessa 

aspekter är viktiga inslag av läroplanens mål och krävs att eleverna måste ha lärt sig 

efter genomgången av utbildningen (Lpf94). Läroplanens avsikt är att eleverna ska ha 

möjlighet att utveckla dessa förmågor när de deltar samhällsfrågor, argumenterar ett 

ställningstagande och uttrycker ståndpunkter för olika perspektiv och ideologier som rör 

samhället och miljön. Läroplanen kräver att eleverna ska tillägna sig hållbar 

utvecklingskompetens, värderingar och färdigheter efter gymnasieutbildningen för att 

eleverna ska kunna vara aktiva, demokratiska och ansvarsfulla medborgare.  

 

Det finns olika program på gymnasieutbildning, men grovt kan programmen indelas i 

studieförberedandeprogram och yrkesförberedandeprogram. Men oavsett vilka program 
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man går i betonar läroplanen vikten om att alla kurser genomsyras av hållbar utveckling. 

Innan jag går vidare vill jag definiera vad som menas med begreppet hållbar utveckling. 

1.2 Innebörder av begreppet hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling definierades först av Bruntlandrapporten (1987). Gro 

Harlem Brundtland, före detta norsk statsminister, ledde en världs kommission för miljö 

och utveckling och definierar Hållbar utvecklingen som:  

 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina egna behov" (UN Report, our common 

future).  

 

Det finns olika åsikter om vad hållbar utveckling menas. Skolverkets översikt med titel 

”Hållbar utveckling i skolan” förklarar hållbar utveckling som samhällspolitik som 

kräver att resurser, inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt 

i samhället nationellt och internationellt (Skolverket, 2002). På ett liknande sätt 

definierar Östman m.fl. (2004) hållbar utveckling om frågor; 

 

”Som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, 

etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vår relation till naturen” (s. 5).  

 

Hållbar utveckling innehåller självfallet fyra viktiga aspekter, vilka är ekologiskt, 

ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara utvecklingar. När det gäller Sverige betonar 

regeringsskrivelse om strategin för hållbar utveckling (Skr. 2003/04:129) vikten om att 

använda alla aspekter av hållbar utveckling i hela samhällets aktörer, departement, 

näringsliv, kommuner och landsting att vara pådrivande i det nationella och 

internationella arbetet med hållbar utveckling. I skrivelsen står det att: 

 

”Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Det innebär att alla 

politiska beslut skall utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv” (s. 7).  

 

Att omvandla samhället till ett hållbart samhälle behöver den nya generationen 

utbildning för hållbar utveckling. Tidigare utbildning var fokuserad främst på miljö och 

ekologikunskap men denna fokus ersattes av utbildning för hållbar utveckling som 

omfattar hållbar ekologi, hållbar ekonomi, hållbart samhälle och kulturell hållbar 

utveckling. 

1.3 Precisering av problemområdet 

De som hållbar utvecklingsforskare i stort sett är överens om är att utbildning för 

hållbar utveckling spelar en viktig roll i realiseringen av hållbar utveckling (Skolverket, 

2002). Men hur undervisningen ska utformas är en svår fråga på grund av 

komplexiteten och otydligheten av begreppet hållbar utveckling. Det finns ett klart 

uppdrag från styrdokumenten som ställer krav för att hållbar utvecklings aspekter ska 
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genomsyra alla utbildningsformer i Sverige, och i detta sammanhang skriver läroplanen 

för de frivilliga skolformerna (Lpf94) följande:  

 

”Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 

kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Lpf94, s. 6).  

 

Jag har valt detta forskningsområde för att få kunskap om hur man lyfter upp hållbar 

utveckling i undervisningen. Jag har även blivit intresserad av att studera och fördjupa 

mig i didaktiska forskningar för utbildning inom hållbar utveckling. Mitt argument är, 

det kan hända att hållbar utveckling och miljöundervisningen inte producerar tillräckliga 

resultat på grund av att eleverna på en eller annan anledning inte tillgodogör sig med 

utbildningen. Eleverna kan ha en erfaren och en miljömedveten lärare men resultatet 

kan vara mindre än vad man har räknat med, om eleverna inte samarbetar och inte har 

intresse för miljöundervisning. Alltså hur kan eleverna då utveckla förväntade förmågor 

och kunskaper att kritiskt tänka, ta etisk ställning över alternativa val, se helheten av 

komplexa frågor och genomleva demokratiska förhållningssätt? Detta är grund 

argumentet för denna studie.  

1.4 Studiens syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera sista års gymnasieelevernas 

uppfattningar av hållbar utveckling i relation till läroplanen för de frivilliga 

skolformernas mål. Genom att undersöka elevernas uppfattningar av hållbar utveckling 

efter genomgången av gymnasieutbildningen försöker studien att utvärdera om 

elevernas förvärvade förmågor är i linje med läroplanens mål. 

1.5 Frågeställningar 

Efter beskrivning av undersökningens bakgrund ovan kommer jag nu att ställa frågor 

med avsikt att besvara dem senare i studiens innehåll. För att uppnå studiens syfte 

granskar jag följande frågeställningar.  

 

1. Vilka uppfattningar har gymnasielever av begreppet hållbar utveckling? 

2. Vilka uppfattningar har gymnasielever av undervisningen i hållbar utveckling? 

3. I vilken utsträckning når gymnasieeleverna läroplanens mål när det gäller hållbar 

utveckling?  

4. Har elever i olika gymnasieprogram skilda uppfattningar av begreppet hållbar 

utveckling?  

1.6 Begränsningar  

Här vill jag understryka att ämnet hållbar utveckling är ett ganska abstrakt 

svårbegripligt ämne. Studiens syfte kräver stor forskningsinsats och jag vill av den 

orsaken begränsa studiens syfte till att undersöka elevernas intresse och engagemang 

och deras uppfattningar på begreppet hållbar utveckling. Samtidigt vill jag likväl 

undersöka de fyra hållbar utvecklings aspekterna vilka är demokratiskkompetens, 

kritisk tänkande, holistisk perspektiv och etisk handlingskompetens. Syftet med studien 



 8 

är inte att gå i detalj vad dessa aspekter innebär men syftet är att genom en enkät fråga 

eleverna i vilken utsträckning eleverna tycker at de har uppnått dessa förmågor och hur 

de uppfattar undervisningen i hållbar utveckling.   

 

Studien avser inte att testa om eleverna har uppnått målen eller bedöma deras 

provresultat som de har lämnat till sina lärare. Undersökningen kommer istället att 

analysera och bedöma elevernas uppfattning, intresse och engagemang . Det finns mål 

och måluppfyllelse beskrivna på läroplan, kursplaner och betygskriterier, i den här 

studien kommer jag att använda läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) och 

Haga deklarationen som utgångspunkt för studien.  
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2. Studiens utgångspunkt ur styrdokument  

I detta avsnitt sammanfattar jag forskningar och styrdokumenten som finns i studiens 

problemområde. Avsnittet är delat i tre underrubriker av vilka den första är presentation 

av vad forskningen har skrivit om undervisning i hållbar utveckling, den andra är 

styrdokumenten i hållbar utveckling, där Baltic 21 för utbildning är den centrala. 

Styrdokumenten består av vad regionala och nationella styrdokumenten har skrivit om 

undervisning i hållbar utveckling. Den tredje är en presentation av vad läroplanen för de 

frivilliga skolformerna har skrivit om hållbar utveckling. 

2.1 Undervisning i hållbar utveckling  

Utbildningsfrågorna lyftes fram under Rio konferensen, då man ansåg att utbildning för 

hållbar utveckling spelar en viktig roll för realisering av en övergripande hållbar 

utveckling och då hela kapitel 36 i Agenda 21 ägnades åt utbildningsfrågorna. De 

skriver: 

 

”Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och förbättra människors 

förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Både formell och icke-formell 

utbildning är nödvändig för att ändra människors attityder så att de kan bedöma och 

lösa de problem som hör samman med hållbar utveckling” (Sandell m.fl. 2003, s. 192). 

 

Efter Rio konferensen antog världstoppmötet i Johannesburgkonferensen år 2002 en 

omfattande genomförandeplan där;  

 

”Perspektivet hållbar utveckling ska genomsyra både formell, icke-formell och 

informell utbildning och lärande på alla nivåer, från förskola till universitet” (SOU 

2004:104, s. 41). 

 

Undervisning om miljöfrågor var från början en del av undervisningsverksamheter i 

Sverige men undervisningen har tagit ny trend after 1990-talet. Utbildning för hållbar 

utveckling har generellt genomgått historiska faser och utbildningstraditioner. I 

skolverkets nationella kartläggning (2002) förklaras dessa utbildningstraditioner. 

Kartläggningen presenterar tre olika miljöundervisningstraditioner, vilka var basen för 

undervisningstraditioner för utbildning för hållbar utveckling som formulerades i olika 

tidsperioder (Skolverket, 2002, Sandell m.fl., 2003). De tre undervisningstraditionerna 

är 1) Faktabaserad miljöundervisning, 2) Normerandemiljöundervisning och 3) 

undervisning i hållbar utveckling (Skolverket, 2002, s. 13).  

 

Den första traditionen faktabaserad miljöundervisning gällde 1970-talet och gick ut på 

förmedling av pedagogiskt tillrättalagda vetenskapliga fakta och begrepp. Traditionen 

betonar kunskapen som en lösning på miljöproblemen och eleverna får fakta om 

miljöproblemen och sedan tar ställning, miljöutbildningen fick då mindre betydelse i 

skolor. Den andra traditionen normerandemiljöundervisning, rådde under 1980-talet och 

syftade till att ändra elevernas attityder och förståelse för miljön. Fokus på problemet 

anses som en konflikt mellan människor och naturen. Experter skulle vägleda samhället 
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och leda till en anpassning till miljövänligt beteende och värderingar. Denna tradition 

prioriterar de naturvetenskapliga ämnena som en angelägenhet för miljöundervisningen. 

Den tredje traditionen är undervisning i hållbar utveckling, den utvecklades under 1990-

talet efter Rio konferensen och antagandet av agenda 21. Denna tradition är omfattande 

och betraktar miljöproblemen som ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella 

aspekter. I undervisningen ges inte givna svar utan handlar om hela 

samhällsutvecklingen, och denna tid punkt har man bytt miljöbegreppet till hållbar 

utvecklings begrepp. Eleverna ska lära sig hela samhällsfrågor på ett helhetsperspektiv 

genom kritiskt tänkande och demokratiska värderingar på alternativa lösningar (Ibid., s. 

15).  

 

Undervisningen i hållbar utveckling är ett föremål för denna studie och att förklara vad 

denna typ av undervisning karakteriserar är nödvändigt. Undervisning i hållbar 

utveckling är en holistisk undervisningsmetod som hjälper elevens förmåga att tänka 

kritiskt och utveckla demokratiska förhållningssätt för att lösa problem som hör 

samman med hållbar utveckling (Östman, 2006, s. 198). Undervisning för hållbar 

utveckling handlar om normer, värderingar, demokrati, mänskliga rättigheter, etik och 

moral, samhälleliga intressekonflikter och våra relationer till naturen. I utbildning för 

hållbar utveckling har dessa faktorer förenats till en helhet och formulerats till en 

utbildnings fenomen (Skolverket, 2002, s. 21). Skolverkets referensmaterials framhåller 

att utbildning för hållbar utveckling skall finnas på alla utbildningsnivåer i Sverige och 

att den ska integreras i alla ämnen (Ibid.).  

 

Här nedan vill jag framhålla några globala aspekter som bör ha centralt innehåll i 

utbildning för hållbar utveckling och bör karakterisera utbildningsformer, innehåll och 

undervisningsstruktur (SOU 2004:104, s. 12) och de aspekterna är följande:  

 Ämnesövergripande arbetssätt. 

 Mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga 

förhållanden. 

 Demokratiska arbetssätt i undervisningen. 

 En ökad elev inflytande över utbildningens form och innehåll, där diskussion 

och dialog krävs. 

 Lärandet är verklighetsbaserat med nära kontakter med natur och samhälle. 

 Lärandet måste vara progressions process som börjar från förskoleklass.  

 Holistisk och kritiskt tänkande. 

 

Dessa ovanstående aspekter måste vara utgångspunkten för all undervisning och alla 

program. Myndigheten för skolutveckling har formulerat de ovanstående övergripande 

målen vilka eleven ska ha förvärvat efter genomgången av utbildning för hållbar 

utveckling, vilket innebär att eleverna utvecklar:  

 

”förmåga att kritiskt överväga olika alternativ och en vilja att aktivt delta i den 

demokratiska debatten om samhällets hållbara utveckling” (Östman m.fl. 2004, s. 17).  

 

Undervisning i hållbar utveckling kräver samverkan mellan kärnämnen och 

karaktärsämnen, där elever från yrkesprogrammen och elever från studieförberedande 
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programmen samarbetar, då de genomför projektarbete eller temaarbete 

(Skolinspektionen, 2011). Skollagen och läroplanen ger uppdrag att undervisningen 

måste karakterseras av en öppen diskussion där lärarna stimulerar eleverna att vara mer 

delaktiga och initiativ tagare, och detta förhållningssätt kräver att undervisningen ska 

bedrivas i demokratiska förhållningssätt.  

 

Ämnesövergripande arbetssätt är kärnan för undervisning i hållbar utveckling. 

Ämnesövergripande är enligt Andersson (2008) en undervisning som sammanför flera 

olika ämnen i ett ämne, i syfte att undervisningen ska underlätta för eleverna att skapa 

en helhet. Andersson förklarar att ämnesövergripande undervisning kännetecknas av 

följande karaktär; a) lärare och elever diskuterar, b) eleverna genomför tema och 

projektarbeten c) eleverna arbetar ofta i grupper, d) eleverna deltar aktivt i planering av 

studieinnehåll och metod i undervisningen (s. 29). Andersson framhåller att 

ämnesövergripande arbetssättet krockar ofta med det traditionella undervisningssättet. Å 

andra sidan understryker Sveriges rapport om hållbar utvecklingsstrategi att 

ämnesövergripande arbetssätt möjliggör att alla hållbar utvecklingsaspekter sammanförs 

i undervisningen där utbildningen kännetecknas av demokratins och mänskliga 

rättighets värden samt elev delaktighet och medinflytande av de lärande (Regeringens 

skrivelse 2003/04:129).    

2.2 Vad säger styrdokumenten?   

Studien presenterar kort information om skollagen, och andra nationella 

styrdokumenten som läroplanerna, samt det regionala styrdokumentet. Men 

styrdokumenten ger inte i stor utsträckning konkreta undervisningsmål utan ger en 

övergripande undervisningsmål och ger kommuner, skolor och lärare stor friutrymme 

att tolka och genomföra undervisningen i enlighet med uppsatta målen (Kroksmark, 

2003). 

2.2.1 Haga deklarationen   

Regeringscheferna i östersjön regionen slöt en överenskommelse 1996 om att utarbeta 

en regional Agenda 21 som kallades Haga deklarationen. När det gäller utbildning 

enades staterna i regionen år 2000 om att utveckla och implementera en regional 

Agenda 21 för utbildning som är en handlingsplan för utbildning för hållbar utveckling 

(Skolverket, 2002). Haga deklarationen framhåller att hållbar utveckling är huvudmålen 

för hela utbildningssystemet.  

 

”I Hagadeklarationen kom utbildningsministrarna överens om att Agenda 21 för 

utbildning skall betona att utbildning för hållbar utveckling skall finnas på alla nivåer i 

utbildningssystemet och baseras på en integrering av miljömässiga, ekonomiska och 

sociala aspekter” (Skolverket, 2002, S. 6).  

 

Haga deklarationen blev en utbildningssektor för Baltic 21, och delades i tre 

huvudområden nämligen, skola, universitet och icke-formell utbildning. Där det i de 

gemensamma dokument betonas vikten av att öka medvetenhetsgraden i samhället i 

regionen vad gäller frågor om hållbar utveckling. Haga deklarationen för utbildning tar 
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basen för utbildningen med faktorer som demokrati, medinflytande och social rättvisa 

(SOU 2004:104, s.164). Haga deklarationen betonar också att eleverna ska förvärva sig 

värderingar och färdigheter för att kunna vara kreativa, demokratiska och ansvarsfulla 

medborgare och för att kunna fatta egna beslut liksom för att kunna delta i beslut inom 

olika nivåer i samhället för att skapa ett hållbart samhälle (UNECE, Strategin för 

Utbildning för Hållbar utveckling)  

 

Anmärkningsvärt är att FN har utsetts årtiondet 2005-2014 som ett årtionde för 

utbildning för hållbar utveckling. Syftet med årtiondet är att integrera principer, 

värderingar och kunskaper för hållbar utveckling i alla former av utbildningsväsendet. 

Unesco tog huvudansvaret för genomförandet av arbetet för årtiondet för utbildning för 

hållbar utveckling. Kommande generation ska ges möjlighet att ställa om samhället och 

hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Unesco 

anger sex kännetecken för utbildning för hållbar utveckling vilka är ämnesövergripande, 

värdegrund, kritisktänkande, metod pluralistisk, deltagande beslutfattande av lärandet 

och tills sist innehåller både globalt och lokalt perspektiv (Unesco: Årtiondet för 

utbildning för hållbar utveckling).  

2.2.2  Skollagen och hållbar utveckling 

På nationell nivå börjar jag med vad som står i skollagen och hur skollagen styr andra 

styrdokument. Skolagen betonar respekten för vår miljö och mänskligheten, och lyder 

så här; ”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skollagen, 2010:800, 1 kap, 2 §). 

Skolagen fasställer att eleverna ska utveckla förmåga att självständigt och tillsammans 

med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper och färdigheter för att de ska 

arbeta ett holistiskt och kritiskt perspektiv och demokratiska förhållningssätt.  

 

”Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar 

elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 

och tillämpa kunskaper” (Ibid., 15 kap § 2).  

 

Vidare fastslår skollagen att utbildningens syfte är att ”förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på” (Ibid. 1 kap, 4 §). Å andra sidan ger skollagen eleverna 

möjligheter att ta initiativ och delta i frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande och deltagande över utbildningen. (Ibid. Kap, 4 § 9). Skollagen betonar att 

eleverna ska vara aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 

2.2.3 Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94  

Det står i läroplanen att varje elev som har slutfört gymnasienationellt program tillägnar 

sig goda kunskaper och verkstyg och att ska kunna använda dessa kunskaper för vidare 

studier, samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv. Vidare understryker läroplanen att 

eleverna bör visa förtrogenhet när de analyserar fakta och tolka sambandet mellan olika 

fakta. Läroplanen skriver: 
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”Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 

kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Lpf94, s.5).  

 

Liksom skollagen föreskriver läroplanerna för de frivilliga skolformerna (Lpf94) 

hållbarhetsperspektivet i undervisningen. Läroplanen lyfter fram viktiga aspekter i 

hållbar utveckling som demokrati, kritisktänkande, holistisk perspektiv och etiska 

handlingskompetens. Dessa aspekter är kunskapskrav och alla elever måste minst uppnå 

dessa kvalitativa mål som nås naturligtvis parallellt med olika ämnes vetenskapliga och 

yrkes mål och därför ger läroplanen skolorna i uppdrag att överföra bland andra dessa 

aspekter till eleverna för att förbereda eleverna att de ska kunna påverka i samhället, ta 

ansvar och vara delaktiga i samhället. Läroplanen betonar att all utbildning måste ingå 

miljö och hållbarhetsundervisning för att väcka elevernas miljö och hållbarhetsintresse. 

Det står i läroplanen att:   

 

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva 

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

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna” (Ibid., s.5).  

 

För att läroplanen ska täcka alla aspekter av hållbar utveckling skriver läroplanen vidare 

att: 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (Ibid., s. 3). 

 

Även de olika kursplanerna för de olika ämnena har formuleringar som ger möjlighet att 

inkludera miljö- och utvecklingsfrågor i undervisningen. Samtidigt bör några speciella 

kurser för miljöfrågor utvecklats och dessutom ska det finnas ett antal valbara kurser.  

Detta innebär att läroplanerna, kursplanerna och programmålen för de frivilliga 

skolformerna ger tydligt uppdrag för de verksamma i undervisningen i skolans alla 

ämnen att integrera undervisningen med hållbar utveckling.  

2.3 Vad är läroplanens mål som eleverna ska uppnå? 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) uttrycker vilka mål och vilka 

kunskaper och förmågor eleverna måste uppnå. Utbildning för hållbar utveckling syftar 

till att alla elever ska uppnå målen genom att bland annat förvärva 

demokratiskkompetens, kritisk tänkande, holistisk perspektiv och etisk 

handlingskompetens (SOU 2004:104). Studien presenterar här nedan fyra hållbara 

utvecklingsaspekter som står som referensram för denna studie. Dessa fyra aspekter 

utgör grundpelarna för hållbar utveckling och är läroplanens främsta mål samt Haga 

deklarationsmål. Här nedan presenterar jag korta förklaringar av vad dessa hållbara 

utvecklingsaspekter betyder.  
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2.3.1 Demokratikompetens  

Som tidigare nämnts lever vi idag i ett mångfald samhälle, där intresse konflikter och 

skilda värderingar av olika värden existerar och för att lösa dessa samhälleliga 

konflikter på ett fredligt sätt måste eleverna lära sig främst demokratisk kompetens i 

skolan (Öhman m.fl., 2004). Demokratiskkompetens är färdighet där demokratiska 

processer blir i centrum och alla elever måste genomleva demokratiska förhållningssätt. 

Skollagen betonar att det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund och att 

utbildningen måste förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingarna i samhället (skollagen, SFS, 2010:800). 

Likaså understryker Läroplanen ”Lpf94” att alla elever ska tillägna sig  

 

”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar är en 

grundläggande inriktning och skall omfatta alla elever” (Lpf94, s. 13).  

 

Efter genomgången av gymnasieutbildningen måste eleverna ha kunskaper om politik 

och demokrati och de måste ha skapat medvetenhet, intresse och engagemang i skolan 

och i samhällsfrågor (Oscarsson, 2005).   

2.3.2 Kritisk tänkande  

Men kritisk tänkande menas att inte bara ta fakta som given utan också att reflektera 

över olika slags information och att kunna välja mellan olika alternativ. Det handlar 

också om att tänka konsekvensen av handlingen och förmågan att handla såväl 

självständigt som tillsammans med andra. Det står i läroplanen att  

 

”Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ” (Lpf94 s. 5).  

 

Vidare understryker läroplanen att eleverna har  

 

”förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna 

diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor”(s. 11).  

 

På så vis förvärvar sig eleverna förmåga att arbeta på ett alltmer vetenskapligt sätt att 

tänka och arbeta. Kritisk tänkande är förmågan att analysera fakta och logisk tänkande 

och därför förmågan till kritisk tänkande ger eleverna möjlighet att lösa problem på ett 

mer medvetet sätt (Öhman m.fl., 2004). 

2.3.3 Holistiskt perspektiv 

Det är att se sammanhang och helhet. Eleverna ser hur samhällsutvecklingens olika 

dimensioner hör ihop och påverkar varandra. Perspektivet är ett sätt att lära sig om ett 

ämne men bearbeta flera ämnen samtidigt. Det står i läroplanen att  

 

”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte 

ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen” (Lpf94, S.6).  
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Det betyder att eleven lär sig skilda delar av ett ämne och sedan kopplar samman alla 

delar till en helhet. Läroplanen betonar att ”det behövs gränsöverskridanden mellan 

olika yrkesområden” (Ibid. 5). Läroplanen betonar att undervisningen bedrivs med ett 

internationellt perspektiv vilket gör att eleverna ska kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang i syfte att kunna påverkas i internationella frågor och skapa 

internationell solidaritet (Lpf94, s. 5). Björnloo (2007) framhäver att undervisning för 

hållbar utveckling handlar om att utveckla elevernas förståelse för helheter och 

sammanhang i undervisningen. Öhman (2006) anser att undervisningen i hållbar 

utveckling bör formuleras på ett pluralistiskt förhållningssätt där alla aspekter av hållbar 

utveckling sammanväggs och uppfångar olika värderingar och handlingsalternativ. Jag 

tolkar här Öhmans pluralismbegrepp samma med ämnesövergripande som är nödvändig 

för undervisning i hållbar utveckling.   

2.3.4 Etisk handlingskompetens  

Etisk handlingsstagande är ett begrepp i utbildning för hållbar utveckling, och avses 

viljan och förmågan att kunna ta ställning i värderingsfrågor och påverka livsstil och 

handlingsmönster (Almers, 2009). Handlingskompetensen likställts med beteenden och 

vanor som främjar för hållbar utveckling. Att utveckla elevens handlingskompetens är 

att främja elevens förmåga att omsätta kunskapen till demokratiska värderingar som 

hjälper till att eleven kan ta ställning och löser problem. Läroplanerna för de frivilliga 

skolväsendena understryker vikten av elevernas utveckling av:  

 

”förmågan att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på både kunskaper 

och personliga erfarenheter” (SOU 104, s. 124).  

 

Vidare handlar Etisk handlingskompetens om människors val och handlingar och vilka 

konsekvenser dessa får för andra. Läroplanen ”Lpf94” lyfter fram betydelsen av 

förmågan av handlingskompetens enligt följande: 

 

”De etiska perspektiven är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 

Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för 

och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden” (s. 5). 

 

Öhman m.fl., 2004 menar att etiskt ställningstagande symboliserar vår moraliska 

skyldighet gentemot andra människor, kommande generationer, andra levande 

organism, ekosystem och överlevnad. Dessa värderingskonflikter måste vi ta hänsyn till 

när vi gör våra val och handlar. Etiska undervisningsperspektivet främjar elevernas 

förmåga till personliga ställningstaganden i olika frågor (Öhman m.fl., 2004). 
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet försöker jag knyta ihop studiens frågeställningar med litteratur i 

samma fokus område som jag undersökt. Jag har letat litteratur som beskriver 

undervisning i hållbar utveckling och hur dessa begrepp stöder lärande för hållbar 

utveckling. I min tolkning av litteraturen försöker jag få svar på frågor on hur eleverna 

uppfattar begreppet hållbar utveckling och hur undervisningen för hållbar utveckling 

bör utformas för att eleverna ska nå läroplanens mål. Förutom litteratur från biblioteket 

har jag hittat ett antal artiklar och hemsidor som delvis hjälpte mig besvara studiens 

frågor.  

3.1 Forskning om elevernas intresse av hållbar utveckling 

Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings betänkande (SOU 2004:104) visar att 

eleverna är intresserade av begreppet hållbar utveckling i skolan. Resultatet visar att 

majoriteten av eleverna säger att de är nöjda med metoden och arbetssättet för 

undervisningen i hållbar utveckling och att det förekommer ett lärande för hållbar 

utveckling. Å andra sidan visar utredningen (SOU 2004:104) att eleverna har svårt att 

anpassa sig i lärandet för hållbar utveckling och många elever har inte tillräckligt 

kunskap om kursernas mål, och ämnesintegrering är sällan förekommande. Betänkandet 

fastlår att ”I grundskolans senare år och i gymnasieskolan förekommer 

ämnesövergripande samarbete mer sällan” (Ibid. s.13). Detta innebär att 

ämnesövergripande perspektivet möter svårigheter i undervisningen.  

 

Skolverkets översikt (2002) framhåller att elevernas intresse av miljöundervisning 

sjunker på gymnasiet och senare år även på grundskolan och att elevernas engagemang 

minskar (Skolverket, 2002). Resultatet av skolverkets undersökning visar att eleverna 

uttalade att det finns otydlighet i undervisningen och begreppet hållbar utveckling är 

ofta ett diffust begrepp. Laborativa och kommunikativa arbetssätten är svaga vilket 

medför att många elever inte förstår hela hållbar utvecklingsinnebörden (Ibid.). När 

eleverna frågades om hur de ser på sina engagemang och intresse visar resultatet att 

eleverna deltar i miljörådsaktiviteter i skolan.  När eleverna tillfrågades om sin 

uppfattning om undervisningen understyrkte eleverna att de behöver en variationsrik 

undervisning och en öppen dialog och ett demokratiskt arbetssätt (Ibid.).   

 

Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings betänkande (SOU 2004:104) föreslår 

att eleverna måste förstå nyttan av ämnet hållbar utveckling och använda kunskapen i 

dagliga praktiska tillämpningar, samt ett mer integrerad samarbete med andra ämnen. 

Betänkandet beskriver att utbildning för hållbar utveckling är en utbildning som 

formulerar att eleverna i undervisningen. 1) ges en chans att orientera sig bland de olika 

uppfattningar som figurerar samhället. 2) tar till sig kunskaper och en etisk 

medvetenhet. 3) att eleverna kritiskt kunna värdera olika alternativ (SOU 2004:104).  
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3.2 Skolans roll för hållbar utveckling  

Styrdokumenten ger tydligt uppdrag till svenska skolor att ge utbildning i handling och 

värderingar till eleverna, så att eleverna blir uppfostrade till ansvarskännande och till 

delaktiga i samhällsfrågor. Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings betänkande 

(SOU 2004:104) betonar skolans uppdrag för undervisning för hållbar utveckling och 

hur undervisningen bör genomföras. Betänkandet föreslår att utbildningen 

kännetecknas:  

 

”En genomtänkt sekvensering, progression och koppling mellan innehållet i olika 

ämnen och teman är därför av stor vikt i en undervisning kring hållbar utveckling” (s. 

18).  

 

Öhman (2006) framhåller att 32 % av lärarna i svensk skola svarade att de bedriver 

någon slags miljöundervisning (s. 28). Öhman menar att det som gör undervisningen 

bristfälligt är att lärarna hade inte tillgång till teoretiska didaktiska problematiserade 

texter som praktiska exempel, utöver osäkerheten till de etiska och moraliska aspekterna 

av hållbar utveckling. I rapporten unga och demokrati står det att i takt med 

samhällssnabb utveckling har skolan större betydelse för att forma ny generation och 

utrusta dem med demokratiska normer och värderingar (Unga i demokratin, 2003).  

 

Sandell m.fl. (2003) presenterar hur utbildning för hållbar utveckling formas, genom att 

formulera undervisningsmål, innehåll och metoder. Författarna hävdar att utbildning för 

hållbar utveckling går ut på att finna lösningar för de komplexa och varierande frågorna 

om hållbar utveckling genom att förmedla kunskap och engagemang till nästa 

generationer (s. 192). Författarna anser att skolorna bör utforma utbildning för hållbar 

utveckling som en helhets perspektiv som kräver aktiv elevdeltagande samt ger eleverna 

chansen att assimilera kunskap och erfarenheter som leder till samhällsorientering till 

hållbar utveckling. Författarna anser att lärare ska ha miljödidaktisk kompetens som 

innehåller tre dimensioner som är miljökunskap, miljödidaktiskt kunskap och beprövat 

erfarenhet (Ibid. S. 223). Författarna anser att det hela utbildningen för hållbar 

utveckling handlar om är att skapa ett gott medborgarskap och att utbildningen är en 

process som skapar ett hållbart samhälle. Skolverkets referensmaterials ”Hållbar 

utveckling i skolan” slår fast att begreppet hållbar utveckling ännu inte fått något 

genomslag i skolans verksamhet, begreppet är förekommande i skolans pedagogiska 

aktiviteter men dess innebörd och innehåll tycks på de flesta håll inte ha realiserats i 

undervisningen. Skolverket (2002) skriver:  

 

”Miljö och hållbar utveckling betraktas mer som ett moment än som ett perspektiv och 

kommer därmed att konkurrera om utrymmet med andra moment” (132).  

3.3 Möjligheter och begränsningar i undervisningen i hållbar utveckling  

Öhman m.fl. (2004) visar ett antal studier som gjordes av forskningsinstitutioner och 

olika myndighetsrapporter att utbildning för hållbar utveckling sker genom stora 

variationer av arbetsformer och innehåll inom skolväsendet. Rapporten visar att lärarna 

använder olika material och arbetssätt och att det är lärarna som formulerar sina egna 
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undervisningsmaterial. Björneloo (2008) presenterar svårigheter som associeras med 

integrering av perspektivet hållbar utveckling i undervisningen. Svårigheterna 

inbegriper progressionsproblem, osäkerhet om den konkreta utformningen av utbildning 

för hållbar utveckling, brist på utbildade lärare, och svårigheter att välja rätt 

undervisningsinnehåll och metoder och hur man konkretiserar hållbar utvecklings 

integrering i alla ämnen (Björneloo, 2008, SOU 2004:104).  Skolverkets utvärdering av 

läroplanernas övergripande mål visar att eleverna i stor utsträckning lär sig idéer och 

förhållningssätt som gynnar hållbar utveckling. Men samtidigt råder brister på 

helhetssynen och förmåga att tänka kritiskt hos många elever (Skolverket, 1998, s.140). 

Vidare visar skolverkets undersökning att det finns svårigheter att integrera sociala, 

kulturella, ekonomiska och ekologiska faktorer i den pedagogiska undervisningen 

(Ibid.). Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings betänkande (SOU 2004:104) 

beskriver vilka hinder som finns för undervisning i hållbar utveckling och sammanfattar 

största hindren som 1) Hållbarutvecklingsbegreppets komplexitet och den höga 

abstraktionsnivån. 2) att konkretisera vad hållbar utveckling innebär på grundskolans 

senare år och gymnasiet till följd av att under denna fas kommer andra konkurrerande 

kurser som inriktningsämnen och yrkesämnen som tar mest utrymmet i undervisningen. 

3) hur utbildningssystemen ska omorienteras för att tillämpa perspektivet hållbar 

utveckling i undervisningen. 4) hur ämnens ämnesövergripande karaktär ska tillämpas i 

praktikmässigt. 5) avsaknaden av adekvata lärarutbildningar på högskolor. 6) 

Kortsiktigheten av hållbarhetsarbete i skolor.  

 

Betänkandet presenterar också förslag på hur man möter ovanstående hinder och 

presterar en omfattande strategi för hur man formulerar utbildning för hållbar utveckling 

när det gäller val av mål, innehåll och arbetsmetoder och anser att främja en utbildning 

för hållbar utveckling som kännetecknas av alla aspekter för utbildning för hållbar 

utveckling. På uppdrag av myndigheten för skolutvecklingsforskningsrapport ”Hållbar 

utveckling i praktiken” har författarna Öhman m.fl. (2004) presenterat metoder och 

innehåll som visar hur hållbar utveckling kan inlemmas i grundskolans senare år och 

gymnasiets undervisning. Forskningsresultat visar hur gränsöverskridande karaktär av 

utbildning för hållbar utveckling kan genomföras och organiseras, och hur man kan 

arbeta i praktik med hållbar utveckling i skolan. Resultatet av undersökningen anser att 

ett av de viktiga målen för utbildning för hållbar utveckling är;  

 

”Att de studerande efter avslutad utbildning har kunskaper och förmåga att ta ställning 

i frågor som rör hållbar utveckling och dessutom kompetens att aktivt delta i 

utvecklingen av ett hållbart samhälle” (Öhman m.fl. 2004, s. 5). 

 

Undersökningen har formulerat ett övergripande mål för utbildning för hållbar 

utveckling och menar att utbildningen syftar till att skapa förmåga att kritiskt överväga 

olika alternativ och att skapa vilja att aktivt delta i den demokratiska debatten i 

samhället. När det gäller didaktik för utbildning för hållbar utveckling anser 

undersökningen att undervisningen ska hämta information från flera olika källor och 

anser att undervisningen bör fokusera de verkliga problemen som har relevans för 

elevernas liv. ”Närmiljön och lokalsamhället är därför en viktig startpunkt för 

undervisningen för hållbar utveckling” (Ibid. S. 17) 
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4. Metod 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera gymnasieelevernas uppfattningar 

av hållbar utveckling. För att uppfylla studiens syfte använder jag enkät för att nå ett 

stort antal elever och utvärdera elevernas uppfattningar av begreppet hållbar utveckling 

och undervisning i hållbar utveckling. När man undersöker uppfattningar och 

förståelsen rekommenderar Stukát att använda enkät när man vill nå fler människors 

åsikter. Däremot är kvalitativa metoder lämpliga när man vill undersöka en persons 

åsikt djupt (Stukát, 2005). 

4.1 Val av metod 

Jan Trost (2001) bekräftar att studiens syfte avgör vilken metod man använder sig av. 

Anledningen till att jag valde kvantitativ ansats är att jag har intention att nå ett ganska 

stor antal elever och genom en enkät samla information om elevers uppfattningar om 

hållbar utveckling. Stukát (2005) skriver att ”svar från en större grupp ger kraft åt 

resultatet” (s.42). Medan kvalitativ ansats kräver bland annat att utföra intervjuer till få 

personer jämfört med kvantitativ ansats. Eleverna kan ha breda och skilda åsikter om 

hållbar utveckling och detta leder till svårigheter att dra några generella slutsatser om 

studien använder kvalitativansats. Jag fick synpunkter och råd i enkätboken av Jan 

Trost. Jag fick också stimulering av Sandra Östan, (2009) kvantitativ uppsats. Studien är 

en kvantitativstudie och använder stapeldiagram, cirkeldiagram och tabeller. 

Denscombe (2009) och Trost (2007) rekommenderar att kvantitativa metoder ska vara 

det lämpligaste metod när man vill beskriva ett fenomen med siffror.  

 

Enkäten bestådde av 11 strukturerade frågor. Enkätens frågor var varierande och täckte 

många intressanta områden. Enkätens svarsalternativ varierades för att undvika att 

eleverna skulle fastna i ett visst svarsmönster då frågorna i de olika delarna av enkäten 

erbjuder fler mönster av svarsalternativen. Patel och Davidsson (2003) förklarar detta att 

man genom att ha varierande svarsalternativ ökar studiens trovärdighet. Utöver detta 

användes mycket enkel och begripliga språk på enkätens frågor (Trost, 2001). 

4.2 Urval 

De grupper som studien syftar undersöka består av sista års gymnasielever på två skilda 

gymnasieskolor i Västerås stad. Jag kallar skolorna Skola A och skol B. Bägge skolorna 

finns i Västerås stad. Skola A är en lagom stor skola och har ett brett utbud av program 

och inriktningar, skolan inriktar sig mer mot samhällsvetenskap och estetik och har fler 

yrkesförberedande program. Skola B är också en lagom stor skola. Skolan riktar sig mer 

till studieförberedande programmen liksom naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

Elevernas socioekonomiska bakgrund för båda skolorna är blandad men majoriteten av 

eleverna har svensk bakgrund men andelen invandrare är också stor. För att anpassa 

studien måste jag begränsa studien till mindre urval. Anledningen till valet av sista års 

gymnasieelever är att elever från årskurs ett och årskurs två fortsätter fortfarande sina 

studier på gymnasienivå. Därför tar studien ett urval av 40 elever som läser den sista 

tredje året på ett slumpmässigt sätt och detta urval försöker jag representera 

studiepopulationen så mycket som möjligt (Trost, 2007, Patel, Davidsson, 2003). 

Skolorna valdes utifrån tillgängligheten. Det urval jag använde av är av strategiska skäl 

då jag fick en samarbetande rektorer och lärare som engagerar sig i undervisning i 
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hållbar utveckling. Syftet med att välja två urval från två olika skolor och två olika 

programområden är att försöka identifiera ifall det finns betydande 

uppfattningsskillnader mellan elever som läser yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen och studieförberedande gymnasieprogrammen.  Jag argumenterar 

att antal elever på urvalet är realistiskt jämfört med den ursprungliga populationen. 

4.3 Etiska överväganden 

De forskningsetiska riktlinjerna har följts upp i studien. Först fick jag tillåtelse att 

undersöka eleverna och genom följe breven fick de undersökande information om 

undersökningens syfte och de konfidentiella kraven om att uppgifterna endast kommer 

att användas till forskningsändamål. Jag uppfyllde informationskravet genom att 

informera undersökningsdeltagare om undersökningens syfte, då följd brevet har 

förklarat tydligt undersökningens syfte. De fick veta att undersökningen handlar om 

undervisning i hållbar utveckling. Vidare har jag informerat dem att deras deltagande är 

frivilligt, samt att de har rätt att avbryta sin medverkan utan några konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, (2004).  Sista års gymnasieelever förväntas ha nått myndig ålder och 

därför, ska jag inte behöva tillfråga föräldrarna om samtycke till att deras barn ingår i ett 

undersökningsprojekt. För att uppfylla de konfidentiella kraven kommer jag att förvara 

alla personuppgifter på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4.4 Datasamling  

Först gjorde jag en pilotundersökning då jag lät fyra elever svara på enkätens frågor. 

Eleverna hade möjligheter att ställa frågor när de fyllde i enkäten. Resultatet av 

pilotundervisningen visade sig logisk men ändå gick jag igenom frågorna som väckte 

elevernas intresse och tankar och med hjälp av en ämneslärare kunde jag ändra och 

omformulera en del frågor och svarsalternativ (se Stukát, 2005). Varje enkätformulär 

hade ett tillhörande fortsättblad som förklarar vad undersökningen handlar om. Jag 

valde att dela ut 40 enkäter, 20 enkäter till elever som gick i studieförberedande 

gymnasieprogrammen i skol A och 20 enkäter till elever som gick i yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen i skol B. Först skrev jag en e-post till vardera rektorn och sedan 

fick ett samtycke att genomföra undersökningen. Sedan bokade jag tid till träff med var 

och en av rektorerna och lämnade enkäterna i en mapp som markerades med 

studieförberedande gymnasieprogrammen i Skol A och en annan mapp markerades med 

elever som går i yrkesförberedandeprogrammen i Skol B. Efter två veckor fick jag 

uppgift om att ifyllda enkäter är färdiga att hämtas. Enkät frågor återfinns som bilaga 1. 

4.5 Bearbetning  

Till en början observerade jag alla samlade enkäterna. Vid bearbetning av enkäten 

följde jag enligt Patel och Davidssons (2003) presentation om databearbetning. Först 

kodade jag elevernas svar. Jag behövde en beskrivning av elevers uppfattningar av 

hållbar utveckling och elevers uppfattningar av undervisning i hållbar utveckling och i 

detta avseende använder jag deskriptive statistik (Patel och Davidson, 2003) resultaten 

illustreras sedan som olika former av tabeller och diagram. En del frågor använde jag 

frekvenser sedan uträknade hur många procent som svarade på detta svar och sedan 
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kunde jag jämföra olika grupper för att skådliggöra mängden. För ståndpunkter där det 

gick att välja mellan olika svarsalternativ som inte instämmer alls, instämmer delvis 

eller instämmer helt användes datatabeller vilket betyder att det endaste går att uttala sig 

i likheter och skillnader mellan olika gruppers uppfattningar. All resultat redovisades i 

olika typer av diagram och tabeller i Excel program. För frågorna (2, 3, 7 och 8) 

användes båda cirkeldiagram och stapeldiagram. Cirkeldiagrammet användes för 

samtliga elever för att underlätta läsningen och resultatet och anges i procent medan 

stapeldiagrammet visar resultat av elever från olika programoråden och visar hur elever 

har skilda uppfattningar i begreppet hållbar utveckling och i undervisningen. För 

frågorna (4 och 9) används stapeldiagram på grund av att de kräver att elever från två 

olika programområden tar ställning i olika svarsalternativ.  

 

För frågorna (5, 6, 10, och 11) användes i tabeller och numrerades svarsalternativen 

mellan 1 och 5, vilket betyder att eleverna väljer en positiv attityd eller negativ attityd 

eller väljer det femte alternativen vilket är Vet inte om eleven är osäker på frågan eller 

vad frågan avser. Detta avsnitt formuleras så, om eleven väljer vänster sida blir värdet 

högre på frågan för eleven. Detta avsnitt användes tabeller på grund av att frågorna 

består av fler kategorier.  

4.6 Studiens tillförlitlighet, reliabilitet och validitet 

Här presenterar studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet handlar 

om hur säkra mätningarna blir och hur man bearbetar studiefrågor. Studien tenderar att 

visa hur det ser ut för de elever som ingår i studien och andra liknande elever i landet 

som har samma förutsättningar som de som ingår i denna studie. Reliabilitet 

sammankopplas ofta med kvantitativa forskningar. För att höja reliabiliteten försökte 

jag förtydliga enkätens frågor och samtidigt koppla frågorna och olika svarsalternativ 

till studiens ursprungliga frågor. En annan faktor som höjde reliabiliteten var att enkäten 

var anonyma. Författaren var inte med när enkäterna ifylldes och har inte gjort någon 

påverkan under informationssamlingen. Trost (2007) menar att validiteten är när 

”frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (s. 65). Validiteten är alltså att garantera 

att metoden som används ska inte påverka verkligheten. För att höja validiteten så 

samlades information i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. Det krävs att 

studien använder trovärdiga metoder att mäta det man avser att mäta. Undersökningen 

gjordes bara sista års gymnasieelever i två skolor med två olika program. Det kommer 

att vara svårt att kunna dra generella slutsatser och generalisera resultatet på grund av att 

urvalsgruppen var liten. Jag tycker att det är omöjligt att generalisera resultatet av 

undersökningen till hela landet och därför gäller resultaten enbart de undersökta 

skolorna.  
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5. Resultat 

Resultatredovisningen är delad i tre kategorier som representerar studiens huvudfrågor 

och syfte. Den första kategorin handlar om elevernas uppfattningar till hållbar 

utveckling. Den andra kategorin tar reda på i vilken utsträckning eleverna når 

läroplanens mål efter genomgången av utbildningen. Den tredje kategorin handlar om 

elevernas uppfattningar om undervisningen i hållbar utveckling, avsikten med detta 

avsnitt är att ta reda på hur eleverna ser på undervisningen och deras åsikter om möjliga 

förändringar. Alla kategorier undersöker ifall eleverna i olika gymnasieprogram har 

skilda uppfattningar av begreppet hållbar utveckling och undervisning i hållbar 

utveckling.  

5.1 Elevers uppfattningar av begreppet hållbar utveckling 

Den första frågan handlade om en demografisk fråga där det framgår vilka program 

eleven läser. Vilket program eleven läser används som en variabel som visar hur 

eleverna i olika utbildningsprogram besvarar för att visa om det finns betydande 

skillnader i hur eleverna uppfattar i hållbar utveckling. 
Resultaten från den andra frågan presenteras här i följande cirkeldiagram 1 och 

stapeldiagram 2. Diagram 1visar att 87 % av alla de tillfrågade svarar Ja eller Delvis till 

att hållbar utveckling är en meningsfull process och bara 13 % tycker inte så. 

 

I programviss finns det stora skillnader enligt diagram 2 i hur eleverna uppfattar hållbar 

utveckling. För yrkesförberedande elever svarar 78 % att de tycker att hållbar 

utveckling är en meningsfull process och 22 % svarar Nej till frågan. Medan 95 % av 

studieförberedande elever svarar Ja, vilket betyder att de tycker att hållbar utveckling är 

en meningsfull process. Resultatet visar att eleverna på studieförberedandeprogram har 

betydligt högre positiva inställning till betydelsen av hållbar utveckling än eleverna på 

yrkesförberedandeprogrammen. 
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Den tredje frågan behandlar vad eleverna tycker att de använder kunskaper om hållbar 

utveckling som redskap att lösa problem.  Diagram 3 visar att 60 % av alla de tillfrågade 

svarade Ja eller delvis, alltså de kommer att använda kunskaper om hållbar utveckling 

som redskap att lösa problem och 32 % svarar Nej.  

I programviss tycker 50 % av yrkesförberedande eleverna att de inte kommer att 

använda sina kunskaper om hållbar utveckling som redskap att lösa problem och bara 6 

% besvarar Ja, och detta visar att eleverna på yrkesförberedandeprogrammen har låga 

förväntningar i undervisningen i hållbar utveckling. Däremot besvarar 53 % av eleverna 

på studieförberedandeprogrammen Ja till frågan och 21 % besvarar Delvis. Detta 

betyder att studieförberedande elever har höga förväntningar av undervisningen i hållbar 

utveckling.  

Den fjärde frågan tar upp tycker vad eleverna av meningen av hållbar utveckling. 

Diagram 5 visar att 57 % av de tillfrågade är överens att hållbarutveckling omfattar 

miljö, ekonomi, sociala och kulturella hållbarheter. Bara 5 % påpekade att hållbar 

utveckling menas bland annat demokrati och mänskliga rättigheter.   

 

Programviss (diagram 6) påpekar 50 % av eleverna på yrkesförberedandeprogrammen 

att hållbar utveckling menas bland annat miljö, ekonomi, sociala och kulturella 

hållbarheter. Ingen av eleverna på yrkesförberedandeprogrammen kryssade alternativet 

demokrati och mänskliga rättigheter, när 33 % kryssade alternativet att minska 

miljöpåverkan. Däremot noterade 63 % av studieförberedande eleverna att hållbar 

utveckling omfattar miljö, ekonomi, sociala och kulturella hållbarheter, medan 11 

procent av denna grupp kryssade demokrati och mänskliga rättigheter.  
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Den femte frågan tar upp i vilken utsträckning eleverna har skaffat sig personliga 

intressen och engagemang efter genomgången av utbildningen. Detta visar hur eleverna 

känner sig ansvar gentemot samhället och miljön och detta leder till att eleverna ska ta 

kunskap och erfarenhetsbaserade etiskt ställningstagande. Resultatet av femte frågan har 

visat sig att eleverna från både utbildningsprogrammen svarar ungefär liknande 

uppfattningar och därför presenterar jag resultatet gemensamt på följande tabell 1. 

 

Tabell 1: Hur väl instämmer elevernas intresse och engagemang på de här påståendena? 

Eleverna sätter ett kryss på följande svarsalternativ.  

(Totalt 37 elever besvarade denna fråga) 

Intresse och engagemang 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Vet 

inte 

a) Jag har skapat intresse att bidra till det 

demokratiska samhällets utveckling.  
4 13 10 7 3 

b) Jag kommer att använda den 

kunskap och förmåga jag har lärt mig i 

mitt framtida yrkesarbete. 

8 18 3 2 6 

c) Jag visar respekt för och omsorg om 

såväl närmiljön som miljön i ett globalt 

perspektiv.  

10 17 3 2 3 

 

Tabell 1 visar att motsvarande 27 av 37 tillfrågade eleverna instämmer helt eller delvis 

att visa respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett globalt perspektiv. Det 

andra alternativet var 26 av 37 instämmer helt eller delvis att de kommer att använda 

den kunskap och förmåga de har lärt sig i sina framtida yrkesarbeten. 17 av 37 av 

eleverna instämmer också helt eller delvis att de har skapat intresse att bidra till det 

demokratiska samhällets utveckling och det liknar elever som inte instämmer eller 

instämmer inte alls medan tre elever kryssade alternativet Vet inte. Det betyder att 

hälften av eleverna inte tycker att de har skapat intresse och engagemang att de bidrar 

till det demokratiska samhällets utveckling.  

5.2 Elevernas förvärvade förmågor 

Den sjätte frågan tar upp de fyra hållbar utvecklingsaspekterna. Dessa fyra förmågor 

måste alla elever ha uppnått genom att bland annat ha förmågan till 

demokratiskkompetens, kritisk tänkande, holistisk perspektiv och etisk 

handlingskompetens. Tanken med frågan är att visa hur elevers uppfattningar i hållbar 

utveckling speglar läroplanens mål. Resultatet av den sjätte frågan redovisas i tabell 2. 

Yrkesförberedande elevers resultat redovisas tabell 2a och studieförberedande elevers 

resultat redovisas i tabell 2b.   
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Tabell 2a: Värdera i vilken utsträckning du har uppnått läroplanens mål i hållbar 

utveckling när det gäller följande förmågor? (Totalt 18 elever besvarade denna fråga) 

 

 Förmågor och förhållningssätt  

i mycket stor 

utsträckning 

I stor 

utsträckning 

i liten 

utsträckning 
Vet inte 

a) Förmåga till kritisk tänkande. 3 3 6 6 

b) Förmåga att arbeta med demokratiska 

förhållningssätt.  4 1 6 7 

c) Förmåga att lösa problem med 

helhetsperspektiv. 4 3 7 4 

d) Förmåga att göra medvetna etiska 

ställningstaganden.  
2 3 8 5 

Tabell 2b Eleverna från studieförberedandeprogram (Totalt 19 elever besvarade frågan) 

Förmågor och förhållningssätt 

i mycket stor 

utsträckning 

I stor 

utsträckning 

i liten 

utsträckning 
Vet inte 

a) Förmåga till kritisk tänkande. 7 10 1 1 

b) Förmåga att arbeta med demokratisk 

förhållningsätt.  2 11 4 2 

c) Förmåga att lösa problem med 

helhetsperspektiv.  4 9 3 3 

d) Förmåga att göra medvetna etiska 

ställningstaganden.  
6 9 3 1 

 

Det märks att det finns betydande skillnader mellan eleverna på 

yrkesförberedandeprogram och studieförberedandeprogram i hur eleverna uppfattar sina 

förmågor och förhållningssätt.  Tabell 2a visar att mer än hälften av de tillfrågade 

yrkesförberedande eleverna besvarar att de har skaffat förmågor att tänka kritiskt, 

demokratiska förhållningsätt, att lösa problem med helhetsperspektiv och att ta etisk 

ställning baserade på kunskap i liten utsträckning medan betydande del av dessa elever 

inte förstått begreppets mening och har kryssat istället Vet inte. Detta tolkar jag att 

denna studiegrupp ger en pessimistisk bild av utbildningen. 

Däremot visar tabell 2b att två tredje delar (2/3) av eleverna på studieförberedande har 

besvarat antingen – i mycket stor utsträckning eller i stor utsträckning – för alla fyra 

kategorier av förmågor. Andelen som kryssade Vet inte är betydligt mindre än vad 

yrkesförberedande elever har kryssat. Detta tolkar jag att studieförberedande elever är 

förtrogna med meningen av dessa begrepp och anser sig ha skaffat kvalitativa förmågor.   
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5.3 Elevers uppfattningar av undervisning i hållbar utveckling 

Detta avsnitt redovisar jag elevernas uppfattningar av undervisningen i hållbar 

utveckling. Eleverna tar ställning till hur de anser undervisningen som främjar hållbar 

utveckling. Diagram 7 redovisar frågan om vad eleverna tycker om ämnesövergripande 

arbetssätt används tydligt i undervisningen. Diagrammet visar att 71 % av eleverna har 

besvarat Ja eller Delvis i frågan. 13 % har besvarat Nej till frågan medan 16 % besvarat 

Vet inte om ämnesövergripande arbetssätt används i undervisningen. 

Diagram 8 redovisar samma fråga men varje utbildningsprogram besvarar för sig. För 

yrkesförberedande elever besvarar bara 6 % av eleverna Ja. En betydande del av 

eleverna, det vill säga 45 procent kryssade antingen Nej eller Vet inte. Medan 53 % av 

studieförberedande eleverna besvarade Ja till frågan och bara 11 procent har besvarat 

Nej.       

 

Den åttonde frågan tar upp frågan, vad eleverna anser om undervisningen i hållbar 

utveckling bör utvecklas eller inte. Resultatet i diagram 9 visar att majoriteten av alla 

tillfrågade elever nämligen 46 % besvarade Ja och 19 % Delvis. 16 % besvarade Nej, 

det vill säga de anser inte att undervisningen i hållbar utveckling inte bör utvecklas. 

 

Medan diagram 10 redovisar elevernas svar i programviss. Mindre än hälften dvs. (45 

%) av yrkesförberedande eleverna är positiva till frågan. 22 % av denna grupp har 

kryssat Nej till frågan och anser att undervisningen i hållbar utveckling inte bör 

utvecklas. Medan 33 % har besvarat Vet inte. Däremot är 84 % av studieförberedande 

eleverna positiva till frågan och har besvarat antingen Ja eller Delvis. 11 % har kryssat 

Nej till frågan. Detta tyder på att eleverna på studieförberedandeprogram besvarar att de 
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behöver en förbättring av undervisningen i hållbar utveckling än eleverna på 

yrkesförberedandeprogrammen. Man kan se tydligt hur diagram 10 illustrerar att 

eleverna i studieförberedandeprogrammen har mer positiva uppfattningar än eleverna 

som gick i yrkesförberedandeprogrammen. 

 

Fråga nio handlar om vad eleverna tycker om grunden av undervisningen av hållbar 

utveckling. Diagram 11 redovisar elevernas uppfattningar av meningen av 

undervisningen i hållbar utveckling. De fick tre svarsalternativ att välja mellan. 57 % av 

alla de tillfrågade anser att grunden av undervisningen i hållbar utveckling är 

vetenskaplig fakta och ämneskunskaper. 30 % av eleverna tycker i stället grunden i 

undervisningen är när studenterna utvärderar kritiskt många olika perspektiv medan en 

minoritet tycker att grunden i undervisningen är värderingar och etiska perspektiv.  

 

Diagram 12 redovisar elevernas svar enligt programgruppen eleverna går i. Fortfarande 

är vetenskaplig fakta och ämneskunskaper den kategori eleverna kryssar mest. 74 % av 

studieförberedande elever och 39 % procent av yrkesförberedande eleverna anser att 

grunden för undervisningen i hållbar utveckling är vetenskaplig fakta och 

ämneskunskaper. Den andra kategorin som hamnar andra platsen är studenterna 

utvärderar kritiskt många olika perspektiv då, 21 % av studieförberedande eleverna och 

39 % av yrkesförberedande eleverna anser att grunden för undervisningen i hållbar 

utveckling är när studenterna utvärderar kritiskt många olika perspektiv. Bara 5 % 

respektive 22 % av studieförberedande och yrkesförberedande eleverna anser att 

grunden för undervisningen är värderingar och etiska perspektiv. 

 

Fråga tio handlar om vad eleverna tycker om undervisningen i hållbar utveckling? 

eleverna utrycker vilka hinder som finns i undervisningen. Resultatet av tionde frågan 

presenteras i tabell 3. Yrkesförberedande elevers resultat presenteras i tabell 3a och 

studieförberedande elevers resultat redovisas tabell 3b.   
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Tabell 3a: vad tycker eleverna om undervisningen i hållbar utveckling. Resultatet av 

yrkesförberedandeelever . (Totalt 18 elever besvarade frågan) 
10) Hur väl stämmer de här påståendena in 

på vad du tycker om undervisningen i 

hållbar utveckling? 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämme

r inte 

Instämmer 

inte alls 

Vet 

inte 

a) Det råder dålig arbetssätt och rutiner i 

undervisningen. 
1 5 8 2 2 

b) Jag upplever att det finns brist på 

elevinflytande och delaktighet i 

undervisningen. 

4 5 6 2 1 

c) Jag tycker att det finns brist på 

demokratiska debatter och diskussioner i 

undervisningen. 

5 4 3 3 3 

d) Det råder brist på lämpligt läromaterial.  1 4 8 3 2 

Tabell 3b. Elever från studieförberedandeprogram (Totalt 19 elever besvarade frågan) 

8) Hur väl stämmer de här påståendena in på 

vad du tycker om undervisningen i hållbar 

utveckling? 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämme

r inte 

Instämmer 

inte alls 

Vet 

inte 

a) Det råder dålig arbetssätt och rutiner i 

undervisningen. 
1 9 6 1 2 

b) Jag upplever att det finns brist på 

elevinflytande och delaktighet i 

undervisningen. 

3 8 6 1 1 

c) Jag tycker att det finns brist på 

demokratiska debatter och diskussioner i 

undervisningen. 

3 10 2 2 2 

d) Det råder brist på lämpligt läromaterial.  3 9 3  4 

Tabell 3a redovisar elevernas svar enligt programgruppen eleverna går i. Tabellen visar 

att hälften av studieförberedande eleverna i allmänhet inte instämmer eller instämmer 

inte alls till samtliga påståendena som anser att det råder dålig arbetssätt och rutiner, det 

finns brist på elevinflytande och delaktighet, det finns brist på demokratiska debatter 

och diskussioner och brist på undervisningsmaterial i undervisningen. Det innebär att 

yrkesförberedande eleverna anser att det inte finns betydande hinder i undervisningen.   

Tabell 3b redovisar resultatet av studieförberedande elever där det framgår att ungefär 

två tredje delar (2/3) av eleverna är överens om att det finns hinder för undervisningen 

för samtliga påståenden i frågan. På denna fråga valde 4 av 19 elever alltså 11 % att 

välja Vet inte. Det märks skillnader i hur elever i olika programområden uppfattar 

undervisningen som främjar hållbar utveckling.   
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Fråga elva tar upp möjligheten att förbättra undervisningen i hållbar utveckling, vilka 

arbetssätt är viktiga eller oviktiga? Tabell 4: redovisar fråga elva. På den elva frågan 

punkt (A) finns ett internt bortfall på en person och diagrammet inkluderar endast från 

dem som svarade. Det innebär att 100 % i det här fallet motsvarar 36 personer. 

Resultatet av denna fråga har visat sig att både yrkesförberedande eleverna och 

studieförberedande eleverna verkar dela ungefär liknande uppfattningar om att förbättra 

arbetssätt i undervisningen och därför presenterar jag resultatet på följande tabell (4).  

 

Tabell 4: (Totalt 37 elever besvarade denna fråga, med en internt bort fall i punkt ”A”) 

(11) För att förbättra undervisningen i hållbar 

utveckling vilka arbetssätten är viktigt eller 

oviktigt? Sätt ett kryss för vilket alternativ som 

stämmer överens med ditt svar. 

Mycket 

viktigt 
Viktigt 

Varken 

viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

oviktigt 
oviktigt 

a) Ämnesövergripande arbetssättet. (n=36) 
6 21 6 0 3 

b) Hållbarhetsrelaterade filmvisningar. 8 16 8 2 3 

c) Praktiskt arbete i min skola med nära 

kontakter med natur och samhälle. 
11 11 10 3 2 

d) Ökad elevdelaktighet och inflytande i 

utformning av arbetssätt. 
9 11 12 1 4 

e) Projekt arbete inom hållbar utveckling. 7 8 13 1 8 

 

Tabellen redovisar att majoriteten av tillfrågade elever är positiva till påståendena och 

73 % har besvarat att ämnesövergripande arbetssätt i undervisningen är mycket viktigt 

eller viktigt, 65 % anser att hållbarhetsrelaterade filmvisningarna är mycket viktigt eller 

viktigt, 60 % anser att praktiskt arbete i min skola med nära kontakter med naturen och 

samhället är mycket viktigt eller viktigt, och 54 % anser att ökad elevdelaktighet och 

inflytande i utformning av arbetssätt är mycket viktigt eller viktigt. Däremot bara 41 % 

av eleverna är positiva till påståenden att ha mer projekt arbete inom hållbar utveckling.  

22 % av eleverna har kryssat Vet inte om projekt arbete inom hållbar utveckling.  
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6 Diskussion och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera analysen av metoden jag har använt mig av och 

resultatet jag har kommit fram till.  

6.1 Metoddiskussion 

Jag har använt mig av variabeln gymnasieutbildningsprogram, med förmodan att 

utbildningsprogrammen har stor betydelse i hur eleverna uppfattar hållbar utveckling. 

Två olika gymnasieprogram undersöktes och de var yrkesförberedande 

utbildningsprogram och studieförberedande utbildningsprogram. 40 enkäter delades ut 

och besvarades av 37 personer vilket ger en svarsfrekvens på 93 %. Det delades ut 20 

enkäter till elever från studieförberedande program där 19 enkäter besvarades vilket ger 

en svarsfrekvens på 95 % medan 18 enkäter besvarades av elever från 

yrkesförberedande program vilket ger en svarsfrekvens på 90 %. Bortfallet var mycket 

litet vilket ger undersökningen mer lillförlighet. Det bliv också internt bortfall för fråga 

9 speciellt bland eleverna på yrkesföreberedandeprogrammen. Det skulle varit bättre om 

jag hade förtydligat frågornas formuleringar på ett bättre och förståligt sätt. Kvantitativ 

metoden visade sig lämplig i undersökningen men ett alternativ hade varit att använda 

av material analys av gymnasieelevernas lämnade uppgifter, ett alternativ som jag 

använde mig av men saknade möjligheten. Den största utmaningen i denna studie har 

varit att formulera lämpliga frågor för att utvärdera elevernas uppfattningar och sedan 

bedöma om eleverna når lärplanens kunskapsmål. 

6.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt kommer jag att resonera och analysera respondenternas svar. Resultatet 

kommer att analysera utifrån studiens syfte och studiens teoretiska utgångspunkter.  

6.2.1 Elevers uppfattningar av begreppet hållbar utveckling 

Stor majoritet av eleverna tycker att hållbar utveckling är en meningsfull process. Det 

verkar finnas betydande skillnader i hur eleverna uppfattar hållbar utveckling och detta 

beror på olika gymnasieprogrammets formuleringar och riktningar. Yrkesförberedande 

elever verkar vara mindre entusiastiska till hållbar utvecklingsprocessen, däremot deras 

fokus är förmodligen riktad mot yrkesträning och praktiska övningar. Denna fokus på 

en specifik undervisning strider mot läroplanens syfte som kräver ämnesintegrering.  

Läroplanen kräver att ”det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden” 

(Lpf94, s. 5). Anledningen till att en stor grupp elever inte tycker att hållbar utveckling 

är en meningsfull process är att undervisningen i hållbar utveckling inte är en väl 

etablerat undervisnings stoff, särskild eleverna på yrkesförberedandeprogrammen inte 

har praktiserad den etiska delen av hållbar utveckling som demokratin och mänskliga 

rättigheter. I detta avseende skriver skolverkets översikt:  
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”Begreppet hållbar utveckling ännu inte fått något genomslag i skolans verksamhet, 

begreppet är bekant men dess innebörd och innehåll tycks på de flesta håll inte ha 

realiserats i undervisningen” (Skolverket, 2002, s.132). 

 

Majoriteten av eleverna anser att de kommer att använda kunskaper om hållbar 

utveckling som redskap till att lösa problem men det finns stor skillnad mellan de två 

utbildningsprogrammen, det vill säga studieförberedande och yrkesförberedande. 

Eleverna på studieförberedandeprogram verkar ha höga ambitioner att använda 

kunskapen och redskapet av utbildningen för hållbar utveckling. Kommittén för hållbar 

utvecklings betänkande (2004) uppmanar eleverna att de måste förstå nyttan av 

perspektivet utbildning för hållbar utveckling och synliggöra ämnet i samhället och 

använda ämnet i praktiska tillämpningar (SOU 2004:104).  I sin tur uppmanar 

läroplanen (Lpf94) eleverna att använda kunskaper som redskap för att lösa problem.  

 

”Det är ett mål för skolan att sträva efter att varje elev lär sig använda kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem” (s.9). 

6.2.2 Elevernas förvärvade förmågor  

Enkätens resultat visar att 57 % av de tillfrågade är överens om att hållbarutveckling 

omfattar miljö, ekonomi, sociala och kulturella hållbarheter. Den största andelen elever 

som tycker att hållbar utveckling omfattar alla dessa aspekter finns på 

studieförberedande program. Resultatet har visat att eleverna är förtrogna i miljöfrågor 

samt andra aspekter av hållbar utveckling så som den sociala, ekonomiska, och 

kulturella aspekterna. I sin forskning har författarna Öhman m.fl. (2004) kommit fram 

till att svenska elever har positiva uppfattningar till hållbar utveckling och har stora 

intressen till globala miljöfrågor, men andra aspekter kommer till utryck i mycket liten 

utsträckning och detta beror på att eleverna ännu inte skapat en djupare förståelse för 

hållbarhetsfrågorna. Det visade sig att eleverna hade olika uppfattningar om innebörden 

av hållbar utveckling. En stor del av eleverna betonar miljöaspekten av hållbar 

utveckling. Öhman m.fl. menar att det viktigaste är att alla aspekter av hållbar 

utveckling ska integreras och att undervisningen i hållbar utveckling tar alla aspekter i 

helhet. Författarna skriver: 

 

”Utbildning och lärande för hållbar utveckling bygger på en helhetssyn där strävan är 

att integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna” (Öhman, m.fl. 

2004, s. 5) 

 

Undersökningen har visat att majoriteten av eleverna har skaffat personliga intressen 

och engagemang efter genomgången av utbildningen. Intresse och engagemang speglar 

elevernas vilja att delta i politiska samtal och vara aktiva i politiska aktiviteter (Ung i 

demokrati). Intresse och engagemang står i läroplanen för de frivilliga skolformerna att 

”Delaktighet, respekt och ett aktivt deltagande i samhällslivet är viktiga mål för 

undervisningen för hållbar utveckling” (Lpf94). Vidare förklarar läroplanen att 

undervisningens mål är att väcka elevernas miljöintresse och engagemang” (s.13). 

Björnloo (2007) instämmer och menar att undervisningens mål är att aktivera eleverna 

och få dem att agera, väcka intresse och motivera till att kritisk granska sina handlingar 

(Björneloo, 2007, s.10). Orsaken till att en stor del av respondenterna inte tyckte att de 

skapat intresse och engagemang överensstämmer med skolverkets forskningsresultat 
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som kom fram till att undervisningen i hållbar utveckling tappar effektiviteten på 

gymnasiet och senare år på grundskolan och elevernas engagemang minskar 

(Skolverket, 2002, s.132).  

 

De fyra valda hållbara utvecklingsaspekterna måste alla elever ha uppnått. Eleverna 

måste skaffa sig bland annat förmågan till demokratikompetens, kritisk tänkande, 

holistisk perspektiv och etisk handlingskompetens. Dessa är förmågor som eleverna ska 

ha skaffat sig som en följd av gymnasieundervisningen. Tanken är att elevernas 

förvärvade kunskaper och förmögenheter sätts i relation till läroplanen. Det står i 

läroplanen att ”Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska nya fakta och 

förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ”(Lpf94, s.5). Även andra 

former av styrdokumenten uppmanar skolan att sträva efter att alla elever ska uppnå 

dessa förmågor, i syfte att eleverna ska vara kunniga medborgare efter utbildningen. 

Studiens resultat har visat sig att eleverna på studieförberedandeprogram har skaffat sig 

dessa förmågor medan eleverna på yrkesförberedandeprogram var tveksamma om de 

hade skaffat sådana förmågor, då nästan hälften av eleverna av denna grupp har svarat 

att de har skaffat sig dessa förmågor i liten utsträckning.  

6.2.3 Elevers uppfattningar av undervisning i hållbar utveckling. 

Syftet med detta avsnitt är att eleverna ska utrycka sig sin syn på undervisningen och 

samtidigt tar ställning till hur undervisningen bör förbättras. I undersökningen tar 

eleverna ställning till hur de ser undervisningen i skolan i allmänhet och undervisningen 

som främjar hållbar utveckling. Eleverna bekräftar att ämnesövergripande arbetssätt 

används tydligt i undervisningen. Men en del, det vill säga, 13 % av de tillfrågade 

eleverna tycker inte att det används tydlig ämnesövergripandeundervisning i skolan. 

Öhman (2004) framhåller att hållbar utveckling inte skall ses som ett separat ämne utan 

som ett perspektiv som ska genomsyra de redan befintliga skolämnena. Öhman menar 

att båda eleverna och pedagogerna bör ha mer förståelse vad ämnesövergripande 

arbetssätt betyder. Skolinspektionen har gjort gymnasieutbildningsgranskning och har 

kommit fram till att det saknas organisatoriska förutsättningar för samverkan mellan 

kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna (Skolinspektionen, 2011).  
 

De elever som anser att ämnesövergripandeundervisning inte används i sort sätt är de 

som gick i yrkesförberedandeprogrammen, där 17 % besvarade att det används inte 

övergripandearbetssätt i undervisningen medan motsvarande 28 % besvarade Vet inte. 

Resultatet instämmer med Sandell, Öhman & Östman (2003) undersökning som kom 

fram till att yrkesförberedandeprogrammen finns otydliga föreskrifter kring 

hållbarhetsfrågor i kursmålen och endaste är miljöperspektivet som är mer synlig i 

kursmålen. Den intressanta frågan var vad eleverna tycker om grunden för utbildning 

för hållbar utveckling och resultatet visade sig att mer än hälften av eleverna 

motsvarande 57 % av alla de tillfrågade anser att grunden av undervisningen av hållbar 

utveckling är vetenskapligfakta och ämneskunskaper. Det visar att majoriteten av 

eleverna kryssade för ett otillräckligt alternativ, i själva verket är grunden i 

undervisningen att studenterna utvärderar kritiskt många olika perspektiv (Lpf94).  

Detta alternativ överensstämmer med läroplanens mål som säger att eleverna måste: 

”analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt 

konsekvenserna av dessa” (Lpf94, S.13).  
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Det tyder på att läroplanen uppmanar eleverna att tillägna sig förmåga när de analyserar 

fakta och ser sambandet mellan olika fakta. När det gäller vad eleverna utrycker vilka 

hinder som finns i undervisningen, visar resultatet att mer än hälften av de tillfrågade 

svarade att det finns hinder i undervisningen som främjar hållbar utveckling. Björneloo 

(2007)  menar att i de högre skolformerna upplevs att undervisningsmetoden och 

strukturen som ett betydande hinder för att utveckla en mera ämnesövergripande 

undervisning (Björneloo, 2007). Björnloo framhåller att det råder spänning mellan 

traditionella ämneskunskaper och ämnesövergripande perspektivet där innehållet 

framträds miljö och demokrati och mänskliga rättigheter. I deras forskning uppger 

författarna Öhman m.fl., 2004 att:  

 

”uppdelningen i kurser och organisatoriska svårigheter att samarbeta mellan olika 

lärarkategorier hindrar ämnesintegrering och därmed en breddning mot sociala och 

ekonomiska frågor, vilket gör att eleverna ofta tappar intresset” (Öhman m.fl., 2004, s. 

12). 

 

Resultatet i fråga elva visar att eleverna är mer positiva till frågan att förbättra 

arbetssättet och innehåll i undervisning i hållbar utveckling. Majoriteten av tillfrågade 

bekräftar att det behövs bland annat ämnesövergripande arbetssätt i undervisningen. 

Detta resultat instämmer med läroplanens mål som skriver att:  

 

”Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på 

såväl innehåll som former ska vara viktiga principer i utbildningen” (s.13). 

6.2.4 Skillnaden i uppfattningar mellan elever i olika program.  

Det märktes råda stora skillnader i hur eleverna i olika gymnasieprogramområden 

uppfattar hållbar utveckling och undervisningen i hållbar utveckling. Största skillnaden 

noterades i frågorna som rör grunden för undervisningen i hållbar utveckling, frågan om 

ämnesövergripandearbetssätt, frågan om i vilken utsträckning eleverna skaffar sig 

förmågor som främjar hållbar utveckling, frågan om undervisningen i hållbar utveckling 

bör utvecklas, och ett antal andra frågor.  
 

Det märktes även att eleverna som gick yrkesförberedandeutbildning uppfattar att det 

inte märks betydande hinder i undervisningen medan å andra sidan elever som gick i 

studieförberedandeutbildning noterar i stor utsträckning att det finns hinder i 

utbildningen.  Skolinspektionens kvalitetsgranskning för yrkesförberedandeutbildningar 

har intervjuat lärare som förklarar varför yrkesutbildningar i stor utsträckning inte följer 

läroplanen och programmålen. Skolinspektionen redovisar att en del lärare uppger att 

”det är yrket som gäller”, och att ”verkligheten” är viktigare än kursplanerna och 

programmålen och samtidigt ”att arbetsplatserna inte kan anpassa sig efter skolans 

kursplaner” (skolinspektionen, 2011, s.8). Skolinspektionens resultat visar varför det 

finns överhuvudtaget betydande skillnader mellan yrkesförberedandeutbildningar och 

studieförberedande utbildningar.  
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7. Slutdiskussion och slutsatser  

7.1 Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva och analysera gymnasieelevernas uppfattningar om 

hållbar utveckling i relation till de målen som finns i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna. Studien hade fyra frågeställningar. Den första frågan var vilka 

uppfattningar har gymnasielever av begreppet hållbar utveckling? Resultatet visade att 

majoriteten av eleverna har positiva uppfattningar av begreppet hållbar utveckling. Den 

andra frågan var vilka uppfattningar gymnasielever har av undervisningen i hållbar 

utveckling? Resultatet visar att eleverna är överens om att det finns hinder för 

undervisning i hållbar utveckling och att eleverna anser att det behövs förbättringar i 

undervisningen. Den tredje frågan var i vilken utsträckning gymnasielever lär sig 

hållbar utveckling i förhållande till läroplanens mål? Resultatet visar att majoriteten av 

eleverna har nått målen och att de förhåller sig positivt till begreppet hållbar utveckling. 

Den fjärde frågan handlade om eleverna i olika gymnasieprogramsområden har skilda 

uppfattningar av begreppet hållbar utveckling. Resultatet visar att det finns betydande 

skillnader i hur eleverna i dessa program uppfattar hållbar utveckling. Eleverna som 

gick studieförberedandeprogram har mera positiva attityder till hållbar utveckling än 

eleverna som gick yrkesförberedandeprogram. Resultatet i sin helhet visar att 

gymnasieeleverna har positiva uppfattningar om hållbar utveckling. Detta kan tolkas att 

eleverna når goda resultat i hållbar utveckling, då deras svar avspeglar deras förvärvade 

kunskaper och förmågor.  

 

Orsaken till att det finns skillnader mellan olika gymnasieprogrammen är att 

yrkesprogrammen fokuserar mer att skapa skicklighet i yrkeslivet genom att erbjuda 

eleverna praktiska arbetsplatser i stället för teoretiska utbildningar. Det som gör 

skillnaden är inriktning och karaktärskurserna eleverna läser sig samt metod och 

innehåll i undervisning av olika program. Det innebär att de givna kärnämnena inte 

räcker att ge gemensamma kunskaper, värderingar och uppfattningar till gymnasieelever 

när det gäller hållbar utveckling, trots att det finns gemensamma mål för olika 

ämneskurser och program. Det verkar att undervisningen i många håll utgår ifrån 

ämnets mål att sträva mot och denna utgångspunkt minskar ämnesintegrering, och 

därför måste man utgå ifrån både programmålen och kursmålen. För att variera 

utbildningen bör även individuella valen på yrkesprogrammen i skolan erbjuda kurser 

som handlar om utbildning i hållbar utveckling.   

 

I slutet av avsnittet kommer jag att sammanfatta mina slutsatser.  

 Styrdokumenten bör implementeras och förtydligas i undervisningen och lärarna 

måste ha tillräckliga kunskaper om hållbar utveckling.   

 Undersökningens resultat visar att eleverna från yrkesförberedandeprogram inte når 

målen när det gäller hållbar utveckling i samma utsträckning som elever från 

studieförberedandeprogram.   
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 Utbildning för hållbar utveckling måste användas för all pedagogiska verksamheter 

och alla nivåer och att utbildningens innehåll och metod måste främja omsättningen 

till hållbar utveckling.  

 Studien visar att det råder brist och otydlighet för styrdokumentens riktlinjer.  

 Tidigare forskning konstaterar att utbildning för hållbar utveckling ännu inte fått 

genomslag i undervisningen och att hållbar utveckling är ganska komplex och diffus 

för många elever. 

 Aktiv elevdeltagande och demokratiska förhållningssätt betonas för att eleverna ska 

tillägna sig kunskapen och förmågor kvalitativt och etiskt.   

7.2 Studiens användbarhet 

Skolverkets översikt (2002) har fast ställt att undervisningen i hållbar utveckling har 

ännu inte fått något genomslag i skolan och att lärarna har svårt att tolka innebörden av 

styrdokumenten. Dessa brister leder till en förståelse att det behövs mer studier och 

forskning.  Den underliggande studien har presenterat empiriska och teoretiska fakta 

som kan användas av de som undervisar i hållbar utveckling. Studien belyste kravet att 

eleverna tillägnar sig ämnesvetenskapliga fakta och värderingar, det vill säga, den etiska 

delen av hållbar utveckling. Studien har visat sig hur man bedömer och mäter elevernas 

värderingar, attityder och uppfattningar i relation till hållbar utveckling. Det behövs 

didaktiska kompetenser för att undervisa det komplexa hållbara utvecklingen och 

studien har belyst hur det är viktigt att använda metoden ämnesövergripande pedagogisk 

sätt och förmågor inom didaktiska områden. Studien har visat sig också att det råder 

betydande skillnader i hur eleverna i olika programområde uppfattar hållbar utveckling.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har fokuserat på elevernas uppfattningar om både begreppet hållbar 

utveckling och undervisning i hållbar utveckling. Det undersöktes hur eleverna 

uppfattar meningen med hållbar utveckling och hur eleverna uppfattar att de har skaffat 

förmågor och kunskaper efter utbildningen. Elevernas svar visade att eleverna hade en 

positiv uppfattning till hållbar utveckling och detta innebär att eleverna når läroplanens 

mål. Studien fokuserade på elevernas perspektiv och ställningstagande. Ett av de 

ledande begreppen som studien har använt sig av var begreppet ämnesövergripande 

undervisning och hur denna pedagogiska metod fungerar som en grundpelare för 

utbildningen för hållbar utveckling. Jag skulle därför vilja föreslå en fortsatt forskning 

om hur ämnesintegrering fungerar och hur lärare väljer undervisningsstoff på ett 

ämnesövergripande sätt?   
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8.3 Bilagor  

8.3.1 Följdbrev till enkäten  

Jag heter Mohamed Hussein, Jag jobbar som modersmålslärare i Västerås kommun, jag 

studerar också på ett lärarprogram vid Stockholmsuniversitet. Jag är nu i slutet på min 

utbildning och jag ska genomföra ett examensarbete som handlar om undervisning i hållbar 

utveckling. Syftet är att beskriva i vilken utsträckning gymnasielever når läroplanens mål 

när det gäller hållbar utveckling och forskningsfrågorna är:  

 

1) Vilka uppfattningar har gymnasielever av begreppet hållbar utveckling? 

2) Vilka uppfattningar har gymnasielever av undervisningen i hållbar utveckling? 

3) I vilken utsträckning gymnasielever når läroplanens mål när det gäller hållbar 

utveckling?  

4) Har elever i olika gymnasieprogramsområden skilda uppfattningar av begreppet 

hållbar utveckling?  

 

Enkäten och textanalysen ska användas som underlag för ett examensarbete på undervisning 

i hållbar utveckling. Det tar ca 15 minuter att fylla i enkäten. Deltagandet är frivilligt samt 

all information kommer att behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas 

tillgängligt för annan forskning eller syfte. 

 

Jag tackar dig i förhand för din medverkan.  

 

Mohamed Hussein 

 

8.3.2 Elev enkät 

 

1) Jag går på följande program, Sätt ett kryss för vilket alternativ som stämmer överens med ditt 

program. 

a) Yrkesförberedande program  ❑ 

b) Studieförberedande program          ❑ 

 

a) Elevers uppfattningar av begreppet hållbar utveckling 

Sätt ett kryss för vilket alternativ som stämmer överens med 

din uppfattning!. Ja Delvis Nej Vet inte 

2) Tycker du att hållbar utveckling är en meningsfull 

process? ❑ ❑ ❑ ❑ 

3) Tycker du att du använder dina kunskaper om hållbar 

utveckling som redskap för att lösa problem? 
❑ ❑ ❑ ❑ 
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4) Hur väl stämmer de här påståendena in på vad du tycker om hållbar utveckling? Sätt ett kryss för 

vilket alternativ som stämmer överens med din uppfattning! 

a) Med hållbar utveckling menas att hushålla med världens resurser.  ❑ 

b) Med hållbar utveckling menas att minska miljöpåverkan. ❑ 

c) Hållbar utveckling menas demokrati och mänskliga rättigheter ❑ 

d) Hållbar utveckling omfattar aspekter av miljö, ekonomi, sociala och 

kulturella hållbarheter. ❑ 

 

5) Hur väl stämmer de här påståendena? Sätt 

ett kryss för vilket alternativ som stämmer 

överens med dina intressen och engagemang. 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Vet inte 

a) Jag har skapat intresse av att bidra till det 

demokratiska samhällets utveckling.  
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) Jag kommer att använda mina kunskaper 

och förmågor jag har lärt mig i mitt framtida 

yrkesarbete. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c) Jag visar respekt för och omsorg om såväl 

närmiljön som miljön i ett globalt perspektiv.  
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

6) Värdera i vilken utsträckning du har uppnått 

läroplanens mål i hållbar utveckling när det gäller: 

i stor 

utsträckning 

varken stor 

eller liten 

utsträckning 

i liten 

utsträckning 
Vet inte 

a) Förmåga till kritiskt tänkande ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) Förmåga att arbeta med demokratisk kompetens ❑ ❑ ❑ ❑ 

c) Förmåga att lösa problem med helhetsperspektiv. ❑ ❑ ❑ ❑ 

d) Förmåga att göra medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och 

personliga erfarenheter. 
❑ ❑ ❑ ❑ 
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B) Elevers uppfattningar av undervisning i hållbar utveckling 

Sätt ett kryss för vilket alternativ som stämmer 

överens med ditt svar. 
Ja Delvis Nej Vet inte 

7) Tycker du att ämnesövergripande arbetssätt 

används tydligt i undervisningen i din skola? ❑ ❑ ❑ ❑ 

8) Anser du att undervisningen i hållbar utveckling 

bör utvecklas? ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

9) Hur väl stämmer de här påståendena in på vad du tycker om undervisningen i hållbar utveckling? Sätt 

ett kryss för vilket alternativ som stämmer överens med ditt svar. 

a) Studenterna deltar aktivt i undervisningen och utvärderar kritiskt många 

olika perspektiv på miljö och utvecklingsfrågor ❑ 

b) Vetenskaplig fakta och ämneskunskaper är undervisningens viktigaste grund. ❑ 

c) Värderingar och etiska perspektiv är undervisningens viktigaste grund. ❑ 

 

10) Hur väl stämmer de här påståendena in på 

vad du tycker om undervisningen i hållbar 

utveckling? 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Vet 

inte 

a) Det råder dåligt arbetssätt och rutiner i 

undervisningen. 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) Jag upplever att det finns brist på 

elevinflytande och delaktighet i undervisningen. 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c) Jag tycker att det finns brist på demokratiska 

debatter och diskussioner i undervisningen. 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d) Det råder brist på lämpliga läromaterial.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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11) För att förbättra undervisningen i hållbar 

utveckling, vilka arbetssätt är viktiga eller 

oviktiga? Sätt ett kryss för vilket alternativ som 

stämmer överens med ditt svar. 

Mycket 

viktigt 
Viktigt 

Varken 

viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

oviktigt 
oviktigt 

a) Ämnesövergripande arbetssättet. 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) Hållbarhetsrelaterade filmvisningar. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c) Praktiskt arbete i min skola med nära 

kontakter med naturen och samhället. 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d) Ökad elevdelaktighet och inflytande i 

utformning av arbetssätt. 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e) Projektarbete inom hållbar utveckling. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


