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ABSTRAKT 

Hållbar utveckling är en politisk målsättning såväl internationellt, nationellt som lokalt. 

Utbildning och lärande för hållbar utveckling ses som viktiga redskap för att vi ska 

kunna möta en hållbar framtid. Betydelsen av undervisning för hållbar utveckling och 

dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet betonas i styrdokumenten. 

Denna studie belyser elevernas perspektiv; deras vanligaste uppfattningar om hållbar 

utveckling och dess betydelse på individ- och samhällsnivå. Syftet med studien är att 

undersöka hur undervisningen kan utformas för att på bästa sätt stödja elevers utveckling 

av kunskap för hållbar utveckling. 

Studien har genomförts genom en skriftlig enkätundersökning bland 57 gymnasieelever i 

södra Sverige. Resultaten visar att eleverna inte har en helhetsförståelse för hållbar 

utveckling utan främst kopplar hållbar utveckling till den ekologiska dimensionen. 

Majoriteten av eleverna är positiva både till begreppet och undervisningen för hållbar 

utveckling och vill ha mer undervisning. Flertalet anger att skolan påverkat deras syn på 

hållbar utveckling och de vill ha en mer varierad undervisning med mer fokus på fakta, 

konsekvenser och lösningar.  De vill även veta mer konkret vad de kan göra för att 

påverka sin framtid. Teoretisk utgångspunkt i studien är Deweys texter om undervisning 

och samhälle. Resultaten visar att undervisningen gällande hållbar utveckling bör ge en 

holistisk bild som fokuserar på begreppets alla delar så att eleverna får en 

helhetsförståelse. Elevernas positiva inställning visar att det finns goda förutsättningar 

att engagera dem i hållbarhetsfrågor. Dock måste deras kritiska reflektioner uppmuntras 

då de inte beskriver några intressekonflikter eller motsättningar kopplade till hållbar 

utveckling. Vissa elever föreslår även en mer ämnesövergripande undervisning och även 

här finns utvecklingspotential för undervisning och skola. Undervisningen bör fokusera 

mer på hållbarhetsfrågor så att eleverna får den utbildning de enligt styrdokumenten har 

rätt till.  
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1 INTRODUKTION 
Under lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) stötte jag på 

begreppet hållbar utveckling (HU) i läroböcker och styrdokument. Jag började sätta 

mig in i begreppet och insåg både hur omfattande HU är och hur viktig del av 

undervisningen det är. Då det inte beskrivs i styrdokumenten hur undervisningen ska 

gå till började jag fundera på hur det skulle kunna ske på ett bra sätt. Begreppet är 

både komplext och omdebatterat och jag blev nyfiken på elevernas upplevelser vilket 

blev grunden för denna studie. Syftet med studien är att beskriva hur undervisningen 

kan utformas för att på bästa sätt stödja elevers utveckling av kunskap för HU. För 

mitt kommande yrkesliv tror jag att elevernas åsikter och svar kan ge mig nya tankar 

om både mitt arbetssätt och min yrkesroll. 

1.1 Lärande för hållbar utveckling i styrdokument 

I läroplanen Lpf 94 nämns begreppet HU för första gången i ett svenskt 

styrdokument (Skolverket, 1994). I dagens nationella läroplaner och kursplaner 

beskrivs ett av skolans uppdrag som innebär att bidra till en social, ekonomisk och 

ekologisk HU (Skolverket, 2011). 

1.1.1  Skollag 2010:800 
I skollagen står inget konkret om HU även om aspekter som ingår i begreppet 

tydliggörs (SFS 2010:800). Exempelvis beskrivs att utbildningen ska utformas “i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.” (SFS 

2010:800, 25 kap. 6§).  

1.1.2  Läroplan Gy11 
Alla lärare i gymnasieskolan ska prioritera skolans uppdrag och ett av dessa lyder: 

“undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 

kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Skolverket, 2011, s. 7). Ett av 

skolans övergripande mål är i sin tur att organisera och genomföra arbetet så att 

eleven “får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” (Skolverket, 2011, s. 11). 

Eleverna i denna studie läser samhällsprogrammet respektive ekonomiprogrammet. 

Ett av examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet lyder “utbildningen ska 

även ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett 

hållbart samhälle.” (Skolverket, 2011, s. 49). I examensmålen för 

ekonomiprogrammet klargörs att utbildningen “även ska ge kunskaper om villkor för 

en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt.” 

(Skolverket, 2011, s. 41). 

1.1.3  Kursplaner 
Naturkunskap som ämne är tvärvetenskapligt med en tydlig koppling till HU 

(Skolverket, 2011). I kursplanen beskrivs ämnet naturkunskap; “I ämnet behandlas 

hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där 

naturvetenskap möter samhällsvetenskap.” (Skolverket, 2011, s. 126). I det centrala 

innehållet för både naturkunskap 1a1 och 1b ska “frågor om hållbar utveckling: 

energi, klimat och ekosystempåverkan” behandlas i undervisningen (Skolverket, 

2011, s. 127). Eleverna ska utveckla sin förmåga till kritisk granskning. Dessutom 

ska olika aspekter av HU klargöras, exempelvis “konsumtion, resursfördelning, 
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mänskliga rättigheter och jämställdhet” (Skolverket, 2011, s. 132). Även i 

kunskapskraven för de båda kurserna i naturkunskap återfinns begreppet HU “Eleven 

kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar 

utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några 

handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.” (Skolverket, 2011, s. 133). 

Vidare ska eleverna kunna “diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har 

betydelse för individ och samhälle.” (Skolverket, 2011, s, 132).  

1.2 Teori 

Dewey var verksam under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Under 

denna tid diskuterades varken klimatförändringar eller HU. Dock är hans texter om 

utbildning och samhälle fortfarande aktuella (Dewey, 1999; Dewey, 2004). Det finns 

paralleller mellan dessa texter och dagens styrdokument, men även till Statens 

offentliga utredningars riktlinjer för undervisning för HU (Skollagen 2010:800; 

Skolverket, 2011; SOU 2004:104). Demokratiuppdragets betydelse betonas i ovan 

nämnda dokument. Deweys mål var att utveckla en utbildning som arbetar för ett 

demokratiskt samhälle (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). Skolans fostransuppdrag är 

betydande och innefattar att eleverna utvecklar kunskap, språk och värderingar från 

en generation till nästkommande (Dewey, 1999). Undervisningen ska ge 

förutsättningar för utvecklande av insikter och skapa aktiva samhällsmedborgare som 

kan handskas med demokratins krav och möjligheter (Lundgren et al., 2014). 

Styrdokument och riktlinjerna för undervisning för HU betonar vikten av en 

helhetssyn i undervisningen (SOU 2004:104; Skolverket, 2011). Detta betonas även 

av Dewey som beskriver vikten av att inte bara lära sig fakta, utan att kunna sätta in 

fakta i större sammanhang som det avgörande (Lundgren et al., 2014). 
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2 BAKGRUND 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the 

world.” 

Nelson Mandela  

Enligt Björneloo (2007) kan utbildning “ses som en nyckel till hållbar utveckling och 

lärande som en förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningar 

världen står inför.” (s. 13) Utbildning ses ofta som det viktigaste redskapet för 

människors utveckling mot en hållbar framtid vilket stödjs av styrdokumenten 

(Gyberg & Löfgren, 2016). Enligt Nerdal (2014) är utbildning “en politisk åtgärd för 

att förankra hållbar utveckling som en samhällsutveckling där framtida generationer 

välkomnas till världen på ett positivt sätt.” (s. 1). Ett av skolans viktigaste uppdrag är 

att ge barn och ungdomar en demokratisk utbildning. Genom denna utvecklas 

förmågan att inta olika perspektiv, öva på kritiskt tänkande och förhoppningsvis ett 

eget ställningstagande som gynnar en utveckling mot en hållbar värld (Skolverket, 

2011; Björneloo, 2011).  

2.1 Begreppet hållbar utveckling 

En ökad medvetenhet om problem knutna till miljö, utbildning, fattigdom och 

mänsklighetens framtida hälsa och hur starkt dessa är sammankopplade resulterade i 

uppkomsten av begreppet HU (SOU 2004: 104). Begreppet fick sitt internationella 

genomslag genom Brundtlandrapporten där begreppet definieras som “en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (WCED, 1987, s. 48). Denna definition har 

blivit en av de mest frekvent använda (Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005). Det är 

inte bara ett ekologiskt begrepp där betydelsen av en bärkraftig miljö betonas utan 

även livskvaliteten för människosläktet belyses (Kemp, 2005). Genom begreppet HU 

berörs även många etiska frågeställningar (Öhman, 2006). Det handlar inte bara om 

fakta utan framförallt om vilket slags liv vi vill att kommande generationer ska få 

möjlighet att få (Öhman, 2006). Dessutom är förverkligandet av begreppet, att 

förvandla det abstrakta till något verkligt, en stor utmaning (Borg, 2011).  

2.2 Hållbar utveckling som politiskt mål 

2.2.1  Förenta Nationerna 
Under mitten av 1900-talet blev fred, frihet, utveckling och miljöproblem 

mänsklighetens fyra stora dilemman (Kates et al., 2005). Under 70- och 80-talet 

genomfördes flera internationella konferenser för att öka det internationella 

samarbetet kring dessa dilemman (Kates et al., 2005).  Begreppet HU växte fram på 

1980-talet och genomslaget kom med rapporten “Our common future” som 

initierades av Förenta Nationernas (FN) kommission World Commission for 

Environment and Development (WCED), också kallad Brundtlandrapporten efter 

kommissionens ordförande Gro Harlem Brundtland (Kates et al., 2005; WCED, 

1987). Till följd av Brundtlandrapporten genomfördes en konferens 1992 i Rio de 

Janeiro där en internationell handlingsplan för HU “Agenda 21” skapades, i och med 

detta möte fick utbildningsfrågor större utrymme inom HU (SOU 2004:104). 

“Agenda 21” följdes av FN:s millenniedeklaration och millennieutvecklingsmål samt 

det internationella mötet i Johannesburg år 2002 där länderna utarbetade nationell 

strategier för HU (SOU 2004:104).  
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2.2.2  Europeiska Unionen 
Sedan början av 2000-talet har flera gemensamma strategier för HU inom 

Europeiska Unionen (EU) tagits fram (Europeiska Unionens råd, 2016). Den senaste 

strategin utgörs av FN:s 2030-agenda som antogs 2015 och innehåller de 17 globala 

målen för HU (UNESCO, 2015). De globala målen utgörs av ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet och exempel på mål är: ingen hunger, jämställdhet, biologisk 

mångfald, bekämpa klimatförändringen och hållbar energi. Syftet med målen är att 

minska skillnaderna både inom EU, men även mellan EU-länder och övriga länder 

(Europeiska Unionens råd, 2016). HU är sedan 2004 ett övergripande mål för svensk 

politik och hänsyn ska tas till de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna 

(Skrivelse, 2005/06:126). 

2.2.3  Undervisning för hållbar utveckling  
Åren 2005-2014 utsågs av FN till årtiondet för lärande för HU. Målet var att 

integrera HU till alla aspekter av undervisning och lärande för att påverka kunskap, 

värden och attityder (UNESCO, 2011). Utbildningsmålet var att alla barn ska ha rätt 

till en fullständig grundskoleutbildning samtidigt som utbildningskvaliteten skulle 

höjas (UNESCO, 2011). Utvärderingen av detta arbete visar att arbetet med HU har 

resulterat i en ökad medvetenhet men ett stort arbete kvarstår då HU måste integreras 

ytterligare i skolsystemen världen över (UNESCO, 2014).  

2.3 Begreppets motsättningar 

Hållbar utveckling, “sustainable development”, består av två motsägelsefulla ord. 

Hållbar eller “sustainable” syftar på att något ska bevaras samtidigt som en 

utveckling, “development”, ska ske (Borg & Gericke, 2011). Olika intressegrupper 

likväl som forskare tolkar begreppet olika (Björneloo, 2011). Vissa menar att 

mångtydigheten är negativ då det ger utrymme för många tolkningar men andra 

menar att det är just det som gjort att begreppet fått så stort genomslag (Borg & 

Gericke, 2011). Enlig vissa är det möjligt att förena det liv vi lever i västvärlden med 

fokus på konsumtion och ständig tillväxt med en HU. Andra menar att alternativ, 

minskad konsumtion är lösningen (Öhman, 2009). Begreppet anses även vara 

politiskt laddat då olika intressen och prioriteringar är knutna till olika delar av 

begreppet vilket leder till olika slags konflikter (Öhman, 2009). Många vill skapa en 

utveckling som är hållbar, men när det kommer till att bedöma vilka åtgärder som 

bör prioriteras är inte alla eniga (Öhman, 2009). Enligt Öhman och Öhman (2012) 

kretsar ofta undervisningen kring ett harmoniperspektiv, i motsats till ett 

konfliktperspektiv. Detta skapas genom undervisningsmetoder och lärares 

förhållningssätt som ger en förenklad bild av hållbarhetens alla delar. 

Vidare är även prepositionen före HU omdebatterad. ”Om HU” fokuserar på en 

förståelse för fakta om begreppet och hur en HU kan skapas (Björneloo, 2011). 

Prepositionen ”för HU” fokuserar på problemlösning och bygger på en 

ämnesövergripande undervisning där eleverna får möjlighet att se helheten 

(Mochizuki & Yarime, 2016). Vissa anser att vid användandet av ”för HU” anas en 

dold uppfordran med normerande drag och detta kan vara problematiskt då vi inget 

vet om vår framtid (Jickling & Wals 2012). Frågan är om undervisning ska utgå från 

en uppfordran där eleverna ska fås att tänka och agera på ett specifikt sätt istället för 

att förmågan att bilda sig en egen uppfattning får fokus (Jickling & Wals 2012). 

Dock ska ett demokratiskt synsätt med västerländska värderingar få utrymme i 

undervisningen (Skolverket, 2011). Även om inte alla är överens om vilken 
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samhällsutveckling som är eftersträvansvärd ska HU vara en del av undervisningen 

(Skolverket, 2011). Att skapa en meningsfull undervisning ska ligga i fokus 

(Björneloo, 2011) och i denna studie kommer jag endast använda mig av 

prepositionen ”för HU”.  

2.4 Begreppets dimensioner och innehåll 

HU kan delas in i olika dimensioner. Vissa tolkningar består av: ekologisk, social, 

ekonomisk, kulturell, hälsofrämjande och politisk hållbarhet (Björneloo, 2007). En 

vanlig indelning består dock av de tre dimensionerna: ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet och det är dessa denna studie fokuserar på. Dessa tre 

dimensioner kretsar kring värnandet av resurser och är alla nödvändiga för att lyckas 

med en HU (SOU 2004:104 ). Dessa dimensioner kan i sin tur indelas i olika delmål 

(UNESCO, 2015). Dessa är utarbetade av Förenta Nationerna och består av 17 

globala hållbarhetsmål som måste uppnås för att vi ska lyckas med en HU 

(UNESCO, 2015). Vilka mål som kategoriseras under respektive dimension varierar 

men enligt Nationalencyklopedins (NE:s) digitala läromedel (2016) består den 

ekologiska dimensionen av: ekosystem och biologisk mångfald, hav och marina 

resurser, bekämpa klimatförändringar och rent vatten och sanitet. Den sociala 

dimensionen består av följande mål: ingen fattigdom, hållbara städer och samhällen, 

fredliga och inkluderande samhällen, jämställdhet, hälsa och välbefinnande, hållbar 

energi för alla, god utbildning för alla och ingen hunger. De mål som ingår i den 

ekonomiska aspekten är: hållbar industri, innovation och infrastruktur, anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion 

och produktion (NE, 2016). 

Balansen mellan dimensionerna är omtvistad (Berglund & Gericke, 2016). Vissa 

menar att den ekologiska dimensionen ligger till grund för de övriga och måste 

prioriteras (Kates et al., 2005). Kritik riktas mot att ekologiska dimensionen 

prioriteras med argument som att svältande människor inte har glädje av en bevarad 

mångfald (Borg & Gericke, 2011). Våra samhällen är en del av naturen och 

ekonomin är en del av samhällena. Människan är beroende av naturen och dess 

tillgångar både för välbefinnande och överlevnad och den ekonomiska dimensionen 

ligger till grund för detta (Hopwood, 2005). Andra synsätt är att ekonomiska 

dimensionen med konstant tillväxt är avgörande för en HU (Berglund & Gericke, 

2016). Kritik mot detta synsätt är att naturen inte är en ekonomisk vara med en given 

prislapp (Borg, 2011). Med den ekonomiska tillväxten i fokus finns risken att 

regeringar och multinationella företag sätter den ekonomiska vinsten framför 

ekologiska och sociala intressen (Borg & Gericke, 2011). Det holistiska perspektivet 

betonar däremot att alla tre dimensionerna är lika viktiga för att lyckas uppnå en HU 

(Kates et al., 2005). Detta perspektiv får allt större genomslag vilket tydligt 

återspeglas i styrdokumenten (Borg & Gericke, 2011). 

2.5 Hållbar utveckling och skolans miljöundervisning 

2.5.1  Faktabaserad och normerande undervisning 
HU handlar inte bara om att bevara miljön eller förhindra miljöförstöring men 

miljöperspektivet är en del av utbildningen för HU. När undervisningen om HU 

utvecklades byggdes den vidare på den existerande miljöundervisningen (Borg & 

Gericke, 2011). Ur denna kan tre olika traditioner urskiljas: faktabaserad, 

normerande och pluralistisk undervisning (Öhman, 2009). Dessa tre traditioner kan 
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alla ses i dagens skola och de har utvecklats ur varandra (Sandell, Öhman & Östman, 

2003). Den faktabaserade undervisningen växte fram under 60-talet och dominerade 

under 70-talet. Undervisningen bygger på fakta och information som tillsammans 

med forskning kan lösa miljöproblemen (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 

Utbildningen ska ge en demokratisk objektiv grund som eleverna har nytta av efter 

sin utbildning då den demokratiska processen sker till fullo. Värderingar betonas inte 

och diskussioner och kritiskt tänkande är inte i fokus (Öhman, 2009). Denna 

undervisning ersattes till stor del av den normerande traditionen på 80-talet (Sandell, 

Öhman & Östman, 2003). Den normerande traditionen överför värderingar och 

betonar vad som är både ett miljövänligt förhållningssätt och handlande. Här ligger 

inte fokus på kritiskt tänkande eller eget ställningstagande och det miljövänliga 

samhället ses som det goda samhället (Sandell, Öhman & Östman, 2003).  

2.5.2  Pluralistisk undervisning 
Genom den ökande kunskapen om HU växte den pluralistiska traditionen fram på 

90-talet (Borg & Gericke, 2011). Fokus ligger här på arbetssätt till skillnad mot 

faktabaserad och normerande undervisning som är resultatinriktade (Öhman, 2009). 

Frågor om HU och miljö ses som politiska problem och eleverna får utveckla sin 

kritiska förmåga genom att diskutera, överväga och göra egna ställningstaganden 

(Borg & Gericke, 2011). Här ses den demokratiska processen som en aktiv del i 

utbildningen. Genom denna undervisning tydliggörs den politiska dimensionen av 

miljö- och hållbarhetsfrågor och eleverna utövar sin kompetens som demokratiska 

medborgare (Borg & Gericke, 2011). Denna undervisning kräver ett holistiskt synsätt 

där alla tre dimensionerna av HU måste vara närvarande. Inom naturvetenskapliga 

ämnen dominerar dock den faktabaserade och normerande undervisningen (Sandell, 

Öhman & Östman, 2003; Borg, Gericke, Höglund & Bergman, 2012). 

2.5.3  ESD 1 och ESD 2 
Undervisningen för HU av består ofta av traditionell undervisning där läraren leder 

lektionen och enskilt elevarbete med förutbestämda uppgifter förekommer ofta (SOU 

2004:104 ). Vare och Scott (2007) menar att lärares förhållningssätt i undervisningen 

starkt påverkar elevernas lärande. Det finns enligt dessa författare två 

tillvägagångssätt att utbilda för HU som benämns ESD 1 och ESD 2. I det första, 

ESD 1, klargörs behovet av förändring och fokuserar på att främja beteende och sätt 

att tänka, främst genom faktakunskap (Vare & Scott, 2007). ESD 2 fokuserar istället 

på den inre processen genom det kritiska granskandet av fakta och expertutlåtanden. 

En förståelse för motsättningarna kopplade till HU synliggörs. Faktabaserad och 

normerande undervisning återfinns under ESD 1 medan ESD 2 fokuserar på 

pluralistisk undervisning (Vare & Scott, 2007). 

2.6 Utformning av undervisning för hållbar utveckling 

2.6.1  Riktlinjer gällande undervisning för hållbar utveckling 
Eftersom det finns otaliga definitioner av begreppet HU finns det många definitioner 

av vad undervisning för HU innebär (Bursjöö, 2014). Styrdokumenten ger inga 

riktlinjer angående innehållet i undervisningen för HU mer än att den ekologiska, 

ekonomiska och sociala dimensionen ska ingå (Skolverket, 2011). Statens offentliga 

utredningar anger dock i sitt betänkande (SOU 2004:104, s. 12) flera karaktärsdrag 

som ska innefattas i utbildning för HU: 
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- Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd i ämnesövergripande 

arbetssätt. 

- Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs.  

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

till det lokala. 

- Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över 

utbildningens form och innehåll. 

- Lärandet är verklighetsbaserat med nära kontakter med natur och samhälle. 

- Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 

handlingsberedskap.  

- Utbildningens process och produkt är båda viktiga. 

2.6.2  Elevers syn på hållbar utveckling och undervisningen  
Enligt Corner et al. (2015) finns begränsad kunskap om ungas engagemang i frågor 

kopplade till klimat och klimatproblem. Många ungdomar upplever en stor oro för 

mänskligheten och miljöns framtid (Björneloo, 2004). Enligt Ottander (2015) 

uppfattar elever HU som en hållbar livsstil där människan tar hänsyn till miljö 

samtidigt som alla människors möjlighet att “leva gott” prioriteras och en harmonisk 

bild av HU ges. Tidigare forskning visar att elever ofta kopplar HU till den 

ekologiska dimensionen (Berglund & Gericke, 2015; Björneloo, 2004; Bursjöö, 

2014; Kagawa, 2007) och majoriteten av elever är positiva till HU (Kawaga, 2007). 

Vidare visar forskning att elever vill ha mer undervisning i miljö- och 

hållbarhetsfrågor (Kramming, 2017). Dock upplever många ungdomar miljöfrågor 

som något negativt och har ingen tilltro till den egna förmågan att kunna påverka och 

förändra utvecklingen (Kramming, 2017). Forskning visar att en kritisk och negativ 

bild av framtiden kan leda till handlingsförlamning, uppgivenhet och en minskad 

framtidstro (Andersson, Kärrqvist, Löfstedt, Oscarsson & Wallin, 1999). Frågor 

kopplade till HU kan väcka många negativa känslor och det är viktigt att de bemöts 

med en känslomässig medvetenhet av lärare. Undervisningen bör inge en hoppfullhet 

så att elevers intresse, engagemang och handlingsförmågan i dessa frågor främjas 

(Ojala, 2013; Kramming, 2017). 

2.6.3  Undervisning för hållbar utveckling kopplat till SNI 
Tidigare studier betonar att elevers kunskaper är starkt situerade och att de inte kan 

tillämpas utanför skolsammanhang. Anledningen till detta tros vara avsaknad av 

förmedling av större sammanhang i undervisningen (Ekborg, 2002). Genom att 

arbeta med “socioscientific issues”, samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 

(SNI), kan fler elever involveras i undervisningen samtidigt som glappet mellan 

skolans värld och elevers vardag och verklighet minskar (Gustafsson, 2007). 

Undervisningen utgår då från samhällsfrågor där problematiken innefattar ett 

naturvetenskapligt faktainnehåll som kan kopplas till HU. Viktigt är att välja ämnen 

och frågeställningar som eleverna upplever som relevanta och som även kan kopplas 

till vardagslivet (Gustafsson, 2007). Tidigare studier visar att SNI-frågor motiverar 

elever och uppfattas som intressant samtidigt som deras kunskap ökar (Ottander, 

2015). Den etiska dimensionen kan då få utrymme i undervisningen genom 

argumentation vilket kan bidra till en ökad handlingskompetens (Bursjöö, 2014; 

Popov, 2016). Kemp (2005) belyser att begreppet HU till stor del är etiskt dilemma 

då HU handlar om vilket slags liv vi själva och kommande generationer ska få 

möjlighet att leva. Dock är många lärare obekväma med att undervisa om det etiska 
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perspektivet och eleverna är inte heller alltid bekväma med att dela med sig av 

åsikter, värderingar och ståndpunkter gällande etiska dilemman. Detta kan motverkas 

med att eleverna vänjer sig vid ett arbetssätt där etiska frågor successivt får mer 

fokus (Bursjöö, 2014).  

2.6.4  Lärares förhållningssätt till undervisning för hållbar utveckling 
Tidigare studier visar att samarbetet över ämnesgränser och prioriteringen av HU 

minskat samtidigt som läraryrkets komplexitet och arbetsbördan ökat (Gyberg & 

Löfgren, 2016). För att eleverna ska förstå komplexiteten med HU är en 

ämnesövergripande undervisning avgörande (Borg & Gericke, 2011). Tidigare 

forskning visar att lärare brister i sina kunskaper av hållbarhetens alla delar och inte 

lägger fokus på ett holistiskt perspektiv och detta påverkar både elevernas lärande 

och kunskap (Berglund & Gericke, 2015). Naturvetenskapliga gymnasielärare är den 

lärargrupp som minst använder sig av pluralistisk undervisning (Borg et al., 2012). 

Bursjöö (2014) klargör att lärare även undviker begreppet HU och undervisning för 

HU då ämnet uppfattas som kontroversiellt med sina inslag av livsstil, etik och 

politik.  
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3 SYFTE 
Vikten av hållbar utveckling betonas både politiskt och internationellt (SOU 

2004:104). I styrdokumenten beskrivs att undervisning för HU är ett av skolans 

uppdrag och ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska behandlas i 

undervisningen (Skolverket, 2011). Begreppets innehåll är tvärvetenskapligt och en 

ämnesöverskridande undervisning är avgörande för att lyckas ge en helhetsbild av 

HU. Begreppet synliggörs i dagens läroplan Gy11, men i de gymnasiegemensamma 

ämnenas kursplaner betonas begreppet endast i ämnet naturkunskap. Är det då endast 

i ämnet naturkunskap eleverna ska få denna helhetsbild? En svårighet är att HU inte 

är ett eget undervisningsämne och undervisningen kan genomföras på många sätt 

(Björneloo, 2011). Denna studie belyser elevernas perspektiv; deras vanligaste 

uppfattningar om hållbar utveckling och dess betydelse på individ- och samhällsnivå. 

Syftet med studien är att undersöka hur undervisningen kan utformas för att på bästa 

sätt stödja elevers utveckling av kunskap för hållbar utveckling. Studiens 

frågeställningar lyder:  

Vilka är elevernas vanligaste uppfattningar om HU och dess betydelse för 

individ och samhälle?  

Vilka erfarenheter och idéer har elever om undervisning kopplat till HU och 

naturkunskap i skolan? 

. 
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4 METOD 
För att kunna belysa forskningsfrågorna utfördes en kvalitativ studie för att fånga och 

urskilja en helhetsförståelse av elevernas syn på HU och undervisningen i området. 

En kvalitativ studie ger varierade svar både sett till innehåll och omfattning. Detta 

kan leda till att mönster hos de svarande lättare går att urskilja och förhoppningsvis 

även kan kopplas till attityden till HU. Denna studie är dock kvalitativ med vissa 

kvantitativa drag, exempelvis systematisk och strukturerad metod och fasta frågor i 

en bestämd ordningsföljd (Bryman, 2011). 

4.1 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Valet av skola gjordes av praktiska skäl då det var på denna sista VFU-perioden 

genomfördes. Skolan är en kommunal gymnasieskola med ca 1000 elever belägen i 

södra Sverige. På denna skola finns en skriftlig utvecklingsplan. I denna beskrivs 

skolans vision: “Vi vill ge dig förutsättningar för att styra ditt liv i en hållbar framtid 

och en global omvärld. Vi ger dig verktyg att, som god världsmedborgare, bidra till 

såväl ekonomisk, ekologisk som socialt hållbar utveckling”. Dock finns inga 

dokument som beskriver hur detta arbete med HU ska gå tillväga. Skolan är en FN-

skola så lärarna har tillgång till mycket material om t.ex. de globala hållbarhetsmålen 

men inte heller här finns några riktlinjer eller direktiv att följa.   

En testintervju genomfördes med fem elever från blandade klasser för att se hur de 

uppfattade enkätfrågorna. Dessa elever läser engelska tillsammans och testintervjun 

ägde rum under delar av en lektion. Urvalet av elever till den slutliga enkäten skedde 

av praktiska skäl och består av tre klasser som läser sista året på sin 

gymnasieutbildning. Två av klasserna läser samhällsprogrammet och har denna 

termin läst kursen naturkunskap 2. Dessa klasser kallas hädanefter klass 1 och klass 

2. Utöver dessa två klasser deltog en klass som läser sista året på 

ekonomiprogrammet i undersökningen, denna klass kallas hädanefter klass 3. Denna 

klass har inte läst kursen naturkunskap 2 och inte haft någon undervisning i ämnet 

naturkunskap sedan årskurs ett. Dock deltog fem elever i denna klass i “Euronet” 

under en veckas tid under början av höstterminen 2017. Skolan fick då besök av 

elever och lärare från andra länder i Europa och eleverna arbetade då med 

hållbarhetsfrågor. De tre deltagande klasserna har alla läst kursen naturkunskap 1b. 

Av totalt 77 närvarande elever besvarade 57 stycken enkäten. Bortfallet beror på att 

deltagandet var frivilligt. I klass 1 svarade 15 elever, i klass 2 svarade 18 och i klass 

3 svarade 24 elever. Enkäterna delades ut under lektionstid, eleverna svarade enskilt 

och fick så lång tid de behövde för att svara på frågorna. Ambitionen var att utföra en 

skriftlig individuell enkät som senare kompletterades med intervjuer för att undgå de 

kvalitativa och kvantitativa metodernas svagheter (Larsen, 2014). Tyvärr fanns inte 

möjlighet att utföra fler enkäter eller intervjuer på grund av tidsbegränsning. 

4.2 Metodval och motivering 

I valet mellan intervju och enkät gjordes ett antal avvägningar. Intervjuer kan leda till 

mindre svarsbortfall och fördjupade svar genom följdfrågor, dock kan följdfrågorna 

omedvetet leda svaren i en viss riktning och styra resultatet (Larsen, 2014). Målet var 

att försöka undvika att deltagare påverkas av andra medverkandes svar och då inte 

svarar helt sanningsenligt. Slutligen valdes enkäter då detta metodval ger ett större 

antal elevers uppfattningar. Då man inte kan ställa följdfrågor i enkäter är risken 

större för att man drar fel slutsatser men detta kan undvikas genom att man ställer 
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“rätt” frågor. Även om öppna svar gör klassificeringen av data svår och tidskrävande 

valdes detta. 

4.3 Enkätens utformning 

Till denna studie utformades en enkät med få frågor för att undvika “enkättrötthet”. 

Frågorna uppfattades både som enkla att förstå och att besvara av eleverna i 

testintervjun och detta är viktigt vid utformandet av enkäter (Bryman, 2011). I 

enkäten användes systematiska, öppna frågor (Bilaga). Målet var att få en bred 

beskrivning av HU och undervisningen utan att mina förväntningar och uppfattningar 

styrde svaren. Eleverna begränsades inte av frågan utan gavs stort utrymme till 

tankar och resonemang. De deltagande medverkade anonymt och anonymitet 

resulterar generellt i ärligare svar (Larsen, 2014). Dock kan enkätfrågorna 

missuppfattas, detta försökte undvikas genom att det betonades att de gärna fick 

ställa frågor. 

4.4 Bearbetning och analys 

I denna studie användes en kodningsmanual för att kunna utföra en innehållsanalys 

av resultatet för alla enkätfrågorna. Kategorier och underkategorier utformades 

tydligt så de inte kunde överlappa varandra vilket är avgörande vid kategorisering 

(Bryman, 2011). Enkätsvaren lades in i ett dokument med kategorier skapade ur 

elevsvaren. I enkätens två första frågor framkom olika dimensioner av hållbarhet i 

elevsvaren. I de nationella styrdokumenten skollag, läroplaner och kursplaner 

beskrivs skolans uppdrag att bidra till en social, ekonomisk och ekologisk HU och 

denna indelning av hållbarhet användes. Då skolan använder NE:s digitala verktyg 

användes denna indelning av vilka globala hållbarhetsmål som ligger under 

respektive dimension av hållbarhet vid min innehållsanalys. Genom denna indelning 

skapades kategorier och underkategorier ur elevsvaren. Ytterligare kategorier 

framträdde ur elevsvaren för dessa två första frågor och de beskrivs i resultatdelen. 

För frågorna tre-fem skapades även här kategorier och underkategorier ur elevsvaren. 

Genom mallen kunde hur många elever som angav samma kategori av svar urskiljas. 

Materialet har bearbetats både utifrån enkätfrågorna och utifrån varje enskild elevs 

svar. 

4.5 Etiska aspekter 

Hänsyn togs till etiska principer och dilemman vid genomförandet av denna studie. 

De viktigaste principerna fokuserar på krav om: information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2012). Syftet med enkäten 

förklarades för eleverna; att undersöka deras inställning till HU och hur de upplever 

den eventuella undervisningen kring detta begrepp. Vid datainsamlingen betonades 

att deltagandet baseras på fri vilja. Valet av ämne eller frågeställningarna kan 

troligtvis inte uppfattas som oetiska. Enkätfrågorna är inte av personlig karaktär och 

uppfattas osannolikt som anstötande eller provocerande. De som besvarade enkäten 

fick vara anonyma och detta leder till konfidentialitet. Det insamlade materialet 

kommer endast användas till denna undersökning. I studien försöker jag inte belysa 

mina åsikter eller förväntningar utan inta ett objektivt förhållningssätt genom att 

använda öppna frågor och inte styra svaren i någon riktning. 
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4.6 Reliabilitet och validitet 

Ett av de kvalitativa metodernas största problem är trovärdighet. Detta togs hänsyn 

till genom att undvika påståendefrågor då trovärdiga svar i större grad uppnås (Trost, 

2009). Möjligheten finns dock att individen ger en felaktig bild genom att inte svara 

sanningsenligt. Dessutom finns en risk att respondenterna ger strategiska svar, dvs. 

att respondenten genom att svara på ett icke sanningsenligt sätt vill uppnå något 

(Halvorsen, 2011). Det är avgörande att insamlad data är relevant för de aktuella 

frågeställningarna (Larsen, 2014). Enkätfrågorna bedöms vara relevanta och 

resulterar då i hög validitet. Hög reliabilitet innebär att andra kan genomföra studien 

och få samma resultat (Larsen, 2014). Ambitionen var att uppnå teoretisk mättnad, 

dvs. nå en nivå där fler respondenter inte ger en fördjupning eller vidare nyansering 

av forskningsfrågorna (Esaiasson, 2007). Då variationen mellan klasserna var tydlig 

är detta osannolikt. Denna variation skulle sannolikt resultera i andra resultat i 

liknande studier och därmed är reliabiliteten låg. Om mer tid funnits skulle fler 

enkäter genomförts alternativt fler enkäter och intervjuer. 
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5 RESULTAT 
I de första enkätfrågorna (fråga 1, 2a och 2b) kategoriserades svaren enligt en 

indelning av hållbarhet som ekologisk, social och ekonomisk. Ytterligare kategorier 

synliggjordes i elevsvaren: för de första två enkätfrågorna redovisas de i Tabell 1 och 

för enkätfråga tre-fem senare i resultatdelen. I avsnitt 5.1 beskrivs elevernas 

vanligaste uppfattningar om HU och dess betydelse för individ och samhälle. Vidare 

beskrivs elevernas erfarenhet och idéer om undervisning för HU i del 5.2. Därefter 

beskrivs olika elevsvarstyper och skillnader mellan de tre klasserna. 

5.1 Elevers vanligaste uppfattningar om hållbar utveckling och 

dess betydelse  

Vid innehållsanalys av elevernas svar framkom liknande svarskategorier i enkätens 

första frågor; ”Vad tänker du på när du hör HU?”, ”På vilket sätt är frågor kopplade 

till HU viktiga för dig?” och ”På vilket sätt kan frågor om HU vara viktiga för 

samhället?”. I kategoriseringen av svarskategorierna användes indelningen av 

hållbarhet som ekologisk, ekonomisk och social. Ytterligare två kategorier framkom: 

framtida generationer och delaktighet. Svarskategorier och underkategorier för fråga 

1, 2a och 2b synliggörs i Tabell 1. De flesta elevsvaren hamnar under den ekologiska 

dimensionen av hållbarhet oavsett fråga. Vid beskrivning av betydelsen av HU för 

enskilda individen och samhället beskriver flera betydelsen av delaktighet. Denna 

svarskategori innefattar elevernas beskrivning av att veta vad man kan göra, att det är 

allas ansvar och att alla kan påverka utvecklingen.  

Tabell 1. Svarskategorier med underkategorier för enkätfråga 1. 2a och 2 b. Elevers 

tankar om HU (fråga 1), betydelse för individ (enkätfråga 2a) och betydelse för 

samhälle (fråga 2b).  

Svarskategori Underkategori Tankar om 

HU 

Betydelse 

för individ 

Betydelse 

för samhälle 

Ekologisk dimension Värna om miljön 

Minska miljöproblem 

Miljövänlig transport 

Miljövänliga produkter 

Köttproduktion/ekologiskt 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Ekonomisk dimension Ekonomi/ budget 

Konsumtion/ produktion  

Jämlikhet 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Social dimension Hållbart samhälle 

Goda levnadsförhållanden 

Demokrati, fred, mänskliga rättigheter 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 
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Framtida generationer Samma förutsättningar & resurser 

Ekologiskt (god miljö & planet) 

Socialt (bra liv & samhälle) 

Ekonomiskt (kunna konsumera) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

Delaktighet Inse vad jag kan göra, alla kan göra 

skillnad. Kunna delta på allvar. 

  

X 

 

X 

 

5.1.1 Ekologiska dimensionen 
Ekologiska svarskategorin består av flera underkategorier: vikten av att värna om 

och bevara vår natur, ökande miljöproblem, miljövänliga transportmedel och 

produkter. Att köttproduktionen påverkar miljön nämns också. Flertalet av eleverna, 

88 %, gjorde en koppling till ekologiska dimensionen vid enkätfråga 1 ”Vad tänker 

du på när du hör HU?”. Märkbart är att den ekologiska dimensionen är framträdande 

i de två första enkätfrågorna, dock mest i första frågan. Utan fungerande ekosystem 

kommer vi i framtiden inte ha samma djurliv, natur eller planet.  

54- Jag tänker på miljö, att göra allt så hållbart som möjligt för att spara på 

jordens resurser och göra världen hållbar. 

46- En framtid där miljöpåverkan inte längre är ett problem, alltså ett samhälle 

där vi kommit på ett sätt att inte skada miljön. 

40- Eftersom vi bara har en jord att ta vara på. Dessutom att vi som lever nu 

märker av hur miljön förändras. Varmare klimat, nedsmutsning och 

naturkatastrofer. 

5.1.2 Ekonomiska och sociala dimensionen 
Den ekonomiska svarskategorin utgörs av följande underkategorier: ekonomi/budget, 

konsumtion/produktion och jämlikhet. Den ekonomiska dimensionen är den som 

anges i minst utsträckning genom hela enkäten. Den anges mer i första enkätfrågan 

”Vad tänker du på när du hör HU?” än i de senare när betydelsen för individ och 

samhälle ska beskrivas. Den sociala svarskategorin består av underkategorierna: 

hållbart samhälle, goda levnadsförhållanden, demokrati, fred och mänskliga 

rättigheter. Den sociala dimensionen nämns oftare vid betydelsen för samhället, 

mindre vid tankar om HU och minst vid betydelsen på individnivå. Samhället 

kommer inte kunna utvecklas om vi inte lyckas med HU menar flera elever. 

Energifrågan tas upp som ett problem som måste lösas för att uppnå ett hållbart 

samhälle.  

38- Samhället kommer inte kunna överleva utan en hållbar utveckling. Utan 

utveckling sker ingen förändring och utan hållbarhet går vi under. 

Att vårt samhälle påverkar människors livskvalitet och levnadsstandard är ytterligare 

en utgångspunkt. 

55- Det är viktigt att öka kunskapen och engagera så många som möjligt. Ju fler 

som tar del av frågor om HU desto större positiv påverkan kan det medföra. 
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5.1.3 Betydelse för kommande generationer och vikten av 

delaktighet 
Hållbar utveckling handlar enligt eleverna om att göra bra livsval men även om 

jorden och mänsklighetens överlevnad. Ett stort antal tar upp betydelsen för 

kommande generationer. Här beskrivs att resurserna måste finnas kvar i framtiden så 

att kommande generationer får samma möjligheter och förutsättningar som vi har. 

Betydelsen för kommande generationer är större under frågan ”betydelse för individ” 

än under frågan ”betydelse för samhället”.  

12- Att resurser ska räcka till framtida generationer. Vi ska inte överkonsumera 

jordens resurser och använda mer än nödvändigt. Vi ska vara rädda om det som 

finns runt omkring oss. 

När eleverna beskriver varför HU är viktig för dem som individer beskriver de 

betydelsen av delaktighet. De beskriver vikten av att veta vad de själva kan göra för 

att bidra till en hållbar framtid och att det är allas ansvar. 

2- Det är viktigt för mig för att inse vad jag som individ kan göra för att hjälpa 

till. Alla kan göra en skillnad för att hjälpa ett större mål. 

I enstaka fall svarar eleverna att HU inte är viktigt för dem. I testintervjun framkom 

detta synsätt: 

Jag gör inget åt det. Det påverkar ju inte oss. Vi är för lata, orkar inte lägga tid på 

det liksom. Det skulle behövas någon utlösande faktor. Att någon förklarar hur 

mitt levande kan påverkas. Och jag skulle vilja ha konkreta exempel på hur 

framtiden skulle kunna bli. 

En inkonsekvens i sättet att svara blir tydligt i vissa fall, exempelvis i ett elevsvar där 

frågan om HU är inte viktigt för den enskilda individen, dock finns en förståelse för 

betydelsen i framtiden. 

14- Just för mig är det inte superviktigt. Däremot om man ska tänka in i 

framtiden eftersom man någon gång i livet ska skaffa barn. 

14- Jag tror det är väldigt viktigt eftersom man måste kunna leva. 

5.1.4 Sammanfattning uppfattning och betydelse av hållbar 

utveckling 
Sammanfattningsvis har eleverna olika uppfattningar om HU, enligt vissa handlar det 

om att göra bra livsval men även om jorden och mänsklighetens möjlighet till 

överlevnad. Betydelsen av HU för kommande generationer nämns ofta och 

majoriteten av eleverna anser att HU är en viktig fråga. De kopplar mestadels 

hållbarhet till ekologiska dimensionen både när de beskriver sina tankar om 

begreppet och betydelsen av HU på individ- och samhällsnivå. Helhetsperspektivet 

saknas ofta då ekonomiska/sociala dimensionerna sällan beskrivs. 

5.2 Undervisning om hållbar utveckling 

Eleverna har mycket olika erfarenhet av undervisningen för HU men har dock många 

idéer om hur denna undervisning skulle kunna gå till. Märkbar är att de flesta är 

positiva till undervisningen och vill ha mer undervisning inom detta område.  

5.2.1 Elevernas erfarenheter av undervisning för hållbar utveckling 
När eleverna beskriver vad de gjort för aktiviteter i skolan som bidragit till vad de 

vet om HU är svaren mycket varierande. När eleverna redogör för sina erfarenheter 
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gällande skolaktiviteter inom HU nämns: projekt, information, diskussion och 

uppgifter. Den enda praktiska erfarenheten eleverna nämner är att de har pantat 

flaskor och burkar. Mest framträdande är att de fått kunskap om miljö och 

miljöproblem men även om de globala målen, jämställdhet och hållbart företagande.  

7- Mestadels de kunskaper som jag har färskt i huvudet är från naturkunskapen. I 

ettan pratade vi även om Östersjön och förstörelsen där för exempelvis växter 

och djur. 

Vissa menar att de inte lärt sig om HU i skolan. Några elever anser att 

undervisningen var betydligt bättre på högstadiet. En femtedel av eleverna nämner 

att undervisningen om HU skett under gymnasiet och merparten av dessa nämner att 

detta enbart skett i ämnet naturkunskap även om geografi och samhällskunskap även 

nämns. Merparten av de som beskriver sin undervisning om HU specifikt under 

gymnasiet har en positiv inställning till HU. 

34- Gått igenom någon enstaka gång det första året på gymnasiet. I övrigt har 

inte ämnet varit omtalat. 

50- Vi lärde oss lite om det i naturkunskapen i ettan men det var mer fokus i 

högstadiet. 

5.2.2  Hur skolan påverkat elevernas syn på hållbar utveckling 
Den fjärde enkätfrågan efterfrågar hur skolan påverkat elevernas syn på HU. 

Majoriteten av eleverna, 75 %, anser att skolan påverkat. Kategorierna som 

framkommer i svaren är: 

- ökad förståelse 

- ökad motivation 

- vilja att värna; t.ex. om vår planet 

- ökad kunskap; t.ex. om miljö och hur jag som individ kan påverka 

- ingen påverkan 

- påverkan utanför skolan 

Flera anger att ökade kunskaper inom främst i miljöaspekten har påverkat deras syn 

på HU. Någon elev anger att det är oviktigt och tråkigt. Däremot nämner knappt en 

femtedel att det är ett viktigt moment i skolan och att de lärt sig hur de själva kan 

påverka.  

7- I den linjen jag går pratas det inte jättemycket om hållbar utveckling och 

miljön. Har inte riktigt tänkt att jag kan ha användning för det här i framtiden. 

Jag tror det är viktigt för skolan att upplysa om problemen och verkligen betona 

att det är allvarligt. 

Knappt en femtedel av eleverna anger att skolan påverkat dem mycket lite eller inget 

alls i deras syn på HU. Andra säger att de blivit påverkade utanför skolsammanhang 

t.ex. genom sociala medier.  

51- Den har inte påverkat mig så mycket. Vi har inte fått så mycket information 

angående hållbar utveckling. 

5.2.3  Elevernas idéer om undervisning för hållbar utveckling 
Eleverna har många idéer på hur undervisningen kring HU skulle kunna göras 

annorlunda. Nyckelord från elevsvaren synliggörs i Figur 1. 
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Figur 1. Elevernas beskrivning av hur de skulle vilja ha undervisningen om HU (enkätfråga 

5), (kontinuerlig skala, ju större tecken desto större svarsfrekvens). 

 

 

53- Det görs inte så mycket känns det som iallafall. Känns som att 

undervisningen behöver bli mer intressant genom bättre underlag så att man får 

en bättre, större förståelse för hur viktigt det egentligen är.  

Åsikter är att HU borde vara mer djupgående, tas upp i fler ämnen och skolan borde 

belysa att alla kan göra skillnad och hur man kan göra detta.  

46- Att undervisningen varit rätt kortfattad med tanke på innebörden av ämnet 

och dess problem om inget händer. 

2- Att mer visa vad som händer och kommer hända ifall vi inte ändrar oss. Både 

individ- och samhällsperspektivet. 

50- Jag tycker att det borde vara mer fokus på HU genom alla tre år. Inte bara på 

naturkunskapen utan även i samhällskunskap, internationell ekonomi osv. 

Undervisningen skulle även kunna fokusera mer på konsekvenser och lösningar. 

Flera elever efterfrågar mer diskussioner, praktiskt arbete och kopplingar till både 

individ- och samhällsnivå. Se på film efterfrågas då det kan skapa en förståelse för 

konsekvenserna som är svår att förmedla på annat sätt. Andra beskriver att det inte är 

av betydelse för dem. 

56- Vet inte, det är viktigt men inget jag orkar tänka på. 

Även här tydliggörs elevernas fokus på just miljöaspekten. 

24- Man skulle kunna visa hur målet för en HU har ändrat länder och påverkat 

miljön. Bara för att visa hur det gör en skillnad. Undervisningen i detta är bra 

tycker jag. 

Den enkätfråga som efterfrågar hur undervisningen kunde göras annorlunda är den 

fråga som ger flest blanka svar. De flesta har sannolikt redan svarat på denna fråga 

tidigare i enkäten.  

När eleverna beskriver undervisningen för HU utgjordes kategorierna av:  

- haft för lite undervisning: borde vara i fler ämnen eller bli eget ämne 

- den är bra: viktigt, lärorikt och ökar förståelsen 

- ej gjort mycket 
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Ett stort antal elever beskriver hur de anser att undervisningen kan bli bättre. Mer än 

hälften av eleverna skriver att de jobbat för lite med HU i skolan. De skulle vilja att 

det får fokus i fler ämnen, andra är mer drastiska och tycker det borde vara ett eget 

ämne. Vissa menar att det behövs mer undervisning om det ska tas på allvar. 

5- Behövs mer undervisning för att människan ska ta det mer på allvar. 

50- Jag tycker att det är för lite fokus. Jag tror det beror på vilken linje man läser, 

t.ex. natur läser antagligen betydligt mycket mer om det. Det är minst lika viktigt 

för oss som läser ekonomi. 

Trots detta betonar ett flertal att undervisningen som bedrivs är bra med mycket 

information som ökar förståelsen för både begreppet i sig och de negativa 

konsekvenserna.  

11- Jag tycker det är bra, vi får forska och studera det snarare än att uppmanas 

utan förklaring. Det är mycket information och djupgående, ibland kan man tom 

förlora sig i all fakta och glömma VARFÖR man läser om detta. 

En annan synpunkt är att undervisningen borde börja redan på låg- och mellanstadiet 

för att skapa en större förståelse. Svaren i testintervjun pekar på att dessa elever inte 

vet att det står tydligt i läroplanen Gy 11 att HU ska tas upp i skolan, nedan följer 

flera elevers konversation. 

Jamen det borde ju stå nånstans att det är viktigt. Alltså för lärarna. Så dom tar 

upp det. Står det i läroplanen att det är viktigt? Det borde det göra. [Jag berättar 

att det står i Gy11] Jamen varför jobbar vi inte med det då…? 

Det måste vara mer omfattande. Så vi får en bättre bild av hur det verkligen ser 

ut. Inte bara stirra på siffror. Jag fattar inte att lärarna inte undervisar om det om 

det står att dom ska det. 

Det borde vara tydligare för lärarna att det är viktigt. Alltså att det måste 

undervisas om. Det är väl ändå viktigare än litteraturhistoria och historia. Är ju 

vår framtid! 

5.2.4 Sammanfattning elevernas idéer och erfarenhet av 

undervisningen 
Sammanfattningsvis har eleverna varierade erfarenheter av HU i undervisningen, 

men majoriteten är positiva till undervisningen och tycker det är ett viktigt område. 

Mer än hälften anser dock att de haft för lite undervisning om HU i skolan. Skolan 

har påverkat majoritetens syn på HU och gett ökad förståelse, motivation och 

kunskap. Eleverna vill ha mer fakta och djupgående undervisning. De vill veta hur de 

själva kan påverka och att undervisningen fokuserar mer på lösningar än 

konsekvenser. Andra saker som nämns är att HU borde vara ett eget ämne och 

undervisas i fler skolämnen än i naturkunskap. 

5.3  Elevsvarstyper 

Genom att studera elevernas svar på samtliga frågor blir olika kategorier av elevsvar 

tydliga. Kategorierna av eleversvarstyper kallar jag “positiv inställning 1”, “positiv 

inställning 2”, “neutral inställning” och “negativ inställning”. Slående är att 

majoriteten av eleverna har en positiv inställning till HU. Även om många ser 

förbättringsmöjligheter med undervisningen beskriver de att undervisning kring HU 

är viktigt. Nedan beskrivs de olika elevsvarstyper jag observerat. I texten använder 

jag exempel från elevsvaren.  
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Positiv inställning 1: 

Eleven beskriver att HU är viktigt för miljön och tar upp konsekvenser som 

miljöförstöring, växthuseffekt, klimatproblem, naturkatastrofer och hur 

naturresurserna håller på att ta slut. Eleven beskriver en vilja att värna om vår natur, 

djur och planet. Vidare betonas vikten av att leva miljövänligt genom att minska 

utsläpp, miljövänliga transportmedel m.m.  

28- Jag tänker på klimat och miljö, hur vi ska värna om vår jord på bästa sätt. 

Positiv inställning 2: 

Eleven beskriver förutom betydelsen för miljön även de ekonomiska och sociala 

aspekterna direkt genom att de nämner dem direkt eller indirekt genom 

kategoriseringen. Eleven beskriver betydelsen av hållbar energi, ett hållbart samhälle 

och god levnadsmiljö. Vidare betonas vikten av social utveckling genom 

demokratiska samhällen, mänskliga rättigheter såsom jämställdhet och undvikandet 

av konflikter. Eleven pekar exempelvis på att HU påverkas av ekonomin och hur vi 

konsumerar.  

51- När jag hör HU tänker jag på miljö, ekonomi, konflikter & framtiden. Det 

handlar om hur vi tar hand om vår värld och vad vi kan göra för att bevara vår 

jord till framtida generationer. 

Eleverna i de positiva kategorierna anger att det är viktigt att tänka på kommande 

generationer så att de får samma möjligheter som vi. Detta är allas ansvar och alla 

kan bidra.  

2- Det är viktigt för mig för att inse vad jag som individ kan göra för att hjälpa 

till. Alla kan göra en skillnad för att hjälpa ett större mål. 

Undervisningen beskrivs som viktig och/eller bra och att skolan påverkat synen på 

HU. Många ger förslag på hur den kan förbättras, exempelvis tas upp i fler ämnen 

och bli ett eget ämne. Dessa två positiva kategorier utgör tre fjärdedelar av svaren. 

Här återfinns de omfattande svaren i störst utsträckning. I denna svarskategori är det 

vanligare att använda två eller fler svarskategorier jämfört med de “neutrala” och 

“negativa” svaren. 

4- Skolans undervisning har motiverat mig till att arbeta och leva på ett hållbart 

sätt. 

24- Skolan har påverkat mig till att tänka mer på miljön och hur framtiden 

kommer att se ut. Om vi följer målet på detta eller inte. Skolan har fått mig att 

förstå hur viktig den HU verkligen är för framtiden. Hur vårt samhälle och 

jorden kommer att se ut. 

24- Jag har bara bra tankar om skolans sätt att undervisa i detta. Jag tycker även 

att det är väldigt bra och att man borde arbeta mycket mer med det. 

Neutral inställning: 

I denna kategori är eleverna neutrala i sin syn på HU. De beskriver att HU spelar roll 

för framtiden men inte direkt för dem själva.  

41- Jag tänker på framtiden mest. Inte kanske min framtid men mina barns, 

därför är det viktigt. 

Vissa tar upp miljöargumentet utan vidare förtydligande. Eleverna anger inte att 

frågan är viktig för dem själva. Dessa elever upplever ytterst lite undervisning eller 

ingen undervisning alls i frågan. 
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48- Vet inte, pratas inte så mycket om det. 

Eleven är vag i sina beskrivningar och svarar mycket kortfattat och svarar ofta “vet 

inte”.  Skolan har påverkat eleven lite eller inte alls i sin syn på HU.  

41- Skolan har inte påverkat min syn på detta. 

Flera betonar att de vill ha mer undervisning för HU. Eller “åtminstone någon 

undervisning alls” som en elev uttrycker sig. De ger däremot inga direkta förslag på 

hur undervisningen kan göras annorlunda. De “neutrala svaren” utgörs av en 

femtedel av svaren. 

6- (undervisningen) kan bli bättre. 

48- de borde göra det, alltså undervisa om HU. 

Negativ inställning: 

Eleverna bryr sig inte om framtiden. Miljöns betydelse betonas men svaren utvecklas 

inte. Eleverna förstår att HU är viktigt för framtiden/samhället men “orkar inte tänka 

på det eller bry sig”. Eleven skriver vagt, mycket kortfattat och använder ord som 

“inte viktigt”. Denna kategori utgörs av ett fåtal elever.  

56- (HU är viktigt för) miljön 

49- Bryr mig inte så mycket 

56- Vet inte, det är viktigt men inget jag orkar tänka på. 

5.4 Skillnader mellan klasserna 

Skillnader mellan klasserna kan urskiljas i enkätsvaren. I första enkätfrågan syns 

skillnaderna mellan klasserna tydligt (Figur 2). Nämns en kategori av alla elever blir 

resultatet 100 % på y-axeln. Dock kan en elev nämna flera kategorier. Märkbart är att 

ingen elev nämner vikten av delaktighet under denna enkätfråga. 

 

 

Figur 2. Elevsvar för enkätfråga 1 ”Vad tänker du på när du hör HU?” 
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Klass 1 

Eleverna i klass 1 nämner sällan de ekonomiska och sociala dimensionerna av HU. 

Ett fåtal nämner dock att de inte haft någon undervisning eller mycket lite 

undervisning om HU. Eleverna svarar i stor utsträckning kortfattat och använder 

sällan fler kategorier eller underkategorier i svaren. 

 

Klass 2 

Den sociala aspekten nämns i större utsträckning i dessa elevsvar. Det är endast i 

denna klass eleverna betonar betydelsen av HU för människors livskvalitet och 

levnadsstandard då de beskriver vikten av HU för individ och samhälle. Eleverna 

beskriver mer frekvent än eleverna i klass 1 hur mycket undervisning de haft. 

Eleverna svarar oftare med 2 eller fler svarskategorier och svarar sällan blankt, 

förutom i sista frågan, då det bedöms som att de redan svarat på den tidigare i 

enkäten. I större utsträckning nämns alla svarskategorierna. Ett fåtal nämner att de 

inte haft någon undervisning eller mycket lite undervisning om HU. 

 

Klass 3 

Alla elever i klass 3 nämner i någon enkätfråga något som kan kopplas till den 

ekologiska aspekten av hållbarhet. De ekonomiska och sociala aspekterna nämns i 

större utsträckning jämfört med i klass 1. Eleverna beskriver mer frekvent än 

eleverna i klass 1 hur mycket undervisning de haft. Alla svarskategorier används i 

större utsträckning. I denna klass upplever 40 % av eleverna att de inte haft någon 

undervisning alls eller mycket lite undervisning i frågan. Av dessa betonar flera att 

de inte behandlat HU i skolan förutom i kursen Naturkunskap 1b som de läste i 

årskurs ett. Knappt hälften betonar att de vill ha mer fakta och mer djupgående 

undervisning jämfört med de andra klasserna där denna siffra är mycket lägre. 
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6 DISKUSSION 
Syftet med studien är att beskriva hur undervisningen kan utformas för att på bästa 

sätt stödja elevers utveckling av kunskap för HU. Elevernas tankar om HU och deras 

idéer gällande undervisningen ligger till grund för denna studie och dess 

frågeställningar. Majoriteten av eleverna kopplar HU till ekologidimensionen. Denna 

studie visar att flertalet elever anser att HU är en viktig fråga och skulle vilja ha mer 

undervisning kring dessa frågor. Eleverna har många idéer gällande undervisningen 

och de vill veta hur de själva kan påverka en HU. 

6.1 Elevers vanligaste uppfattningar om hållbar utveckling och 

dess betydelse för individ och samhälle 

6.1.1  Uppfattning om hållbar utveckling 
Majoriteten av eleverna i denna studie är positiva till innehållet i HU och anser att 

undervisningen är viktig. HU handlar enligt eleverna om att göra bra livsval men 

även om jorden och mänsklighetens överlevnad. Betydelsen för kommande 

generationer betonas; att de ska få samma möjligheter och förutsättningar som oss. 

Tidigare forskning visar att elever anser att HU är viktigt för dem personligen och 

detta gör att de kan engageras i hållbarhetsfrågor (Azapagic, Perdan & Shallcross, 

2004). Dock är elevers uppfattning om HU sedan tidigare lite beforskat. 

I denna studie är det den ekologiska dimensionen som dominerar elevers 

föreställningar om HU, de visar inte en helhetsförståelse av begreppet då de inte 

kopplar samman samtliga tre dimensioner av HU. Tidigare studier visar att eleverna 

värderar ekologiska överväganden av hållbarhet högre än ekonomiska och sociala 

(Björneloo, 2004). Detta kan vara en anledning till att eleverna i denna studie oftare 

nämner denna dimension.  

Eleverna i denna studie gör minst kopplingar till den ekonomiska dimensionen av 

HU. Detta överensstämmer med tidigare forskning som betonar att lärare ofta saknar 

det ekonomiska perspektivet (Berglund & Gericke, 2015; Manni, Sporre & Ottander, 

2013). Många lärare har varken läst om HU under sin lärarutbildning eller fått 

fortbildning som yrkesverksamma och känner sig då inte bekväma med att undervisa 

andra dimensioner av hållbarhet än den ekologiska (Bursjöö, 2014; Högskoleverket, 

2008). Lärares bristande engagemang eller kunskap kan sannolikt leda till bristande 

kunskap hos eleverna. Problem med samverkan över ämnesgränser kan vara 

ytterligare orsak till elevernas förenklade bild av begreppet HU. 

Genom kategoriseringen av elevsvaren påverkas antalet elevsvar som hamnar under 

respektive dimension av hållbarhet. Enligt NE:s indelning hamnar ”hållbar energi” 

under sociala dimensionen. Enligt andra indelningar hamnar den under ekologiska 

dimensionen, hade denna indelning följts hade ännu färre elevsvar kopplats till den 

sociala dimensionen. 

6.1.2  Betydelse av hållbar utveckling för individ och samhälle 
Utöver svarskategorierna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet framkom 

svarskategorierna betydelse för kommande generationer och vikten av delaktighet. 

Flertalet elever beskriver betydelsen av delaktighet; att det är allas ansvar att bidra 

till en hållbar framtid och att alla kan påverka utvecklingen. Deweys tankar om 

utbildning har likheter med skolans mål om undervisning för HU. Ett exempel är 

skolans demokratiuppdrag som Dewey i många texter betonat (Dewey, 2004). 
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Undervisningen ska ge förutsättningar för utvecklande av insikter och skapa aktiva 

samhällsmedborgare som kan handskas med demokratins krav och möjligheter 

(Lundgren et al., 2014). Elevernas beskrivning av vikten av delaktighet kan tolkas 

som en slags handlingsberedskap som kan främja skolans demokratimål. 

Vissa elever menar att HU inte påverkar dem själva och att de inte orkar engagera sig 

i dessa frågor. Detta är i överensstämmelse med tidigare studier som visar att 

ungdomars medvetenhet om frågor gällande HU minskar i 15-16 årsåldern (Olsson 

& Gericke, 2016). Några elever lämnar inget svar då betydelsen av HU för samhället 

efterfrågas och detta kan tolkas som att det inte är en viktig fråga. Ytterligare 

förklaring kan vara att eleverna anser att de redan besvarat frågorna.  

Begreppets komplexitet visar sig i de inkonsekventa elevsvaren. Exempelvis när HU 

inte beskrivs som viktigt för den egna individen men däremot som viktigt för att 

kunna leva och för de framtida egna barnen. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som visar att elever anser att HU är viktigare för kommande generationer 

är dem själva (Azapagic et al., 2004). Inkonsekvensen i elevsvaren kan vara ett 

uttryck för de svårförståeliga och stora utmaningar begreppet HU innefattar.  

6.2 Elevers erfarenheter och idéer om undervisning kopplat till 

hållbar utveckling och naturkunskap i skolan 

6.2.1  Elevers erfarenheter 
Eleverna har skilda erfarenheter och upplevelser av undervisningen för HU. I denna 

studie framkom även skillnader mellan de tre deltagande klassernas enkätresultat. De 

tre klasserna går på samma skola, i samma årskurs och två av klasserna går samma 

program. Klass 3 har inte läst ämnet naturkunskap sedan årskurs ett men de tar upp 

alla dimensioner av hållbarhet oftare. Däremot är det den klass där flest betonar att 

de vill ha mer undervisning i ämnet. De spridda resultaten kan bero på skiftande 

undervisning i de olika klasserna. Ytterligare anledning kan vara olika klasskulturer 

med olika attityder. Det finns således skillnader på både individ- och klassnivå och 

undervisningen bör därför anpassas efter varje klass och dess individer för att ge 

mesta möjliga lärande. Detta är en stor utmaning med dagens stora elevgrupper och 

lärares växande arbetsbörda. Eleverna är intresserade av HU men frågan är hur väl 

rustade alla lärare är för undervisning för HU och hur väl skolorna främjar detta 

arbete? 

6.2.2  Elevernas idéer 
Eleverna har många idéer gällande undervisning för HU. De betonar att de vill veta 

hur de själva kan göra skillnad och få exempel på platser som lyckats nå en mer HU. 

Detta överensstämmer med tidigare forskning som beskriver att eleverna efterfrågar 

fokus på vad som kan göras istället för vad som borde göras (Bursjöö, 2014). 

Undervisningen för HU behöver betona och ge exempel på hur människor kan 

påverka på olika nivåer: lokalt och globalt, individuellt och kollektivt och visa hur 

problemen kan lösas (Almers, 2009). Ofta ligger fokus på problem istället för 

lösningar och om lösningarna uppfattas som ouppnåeliga minskar känslan av 

delaktighet för eleverna (Kramming, 2017). 

Eleverna vill även ha en mer varierad undervisning med mer fakta och även 

undervisning i fler ämnen. Eleverna i denna studie efterfrågar undervisning som 

fokuserar på hållbarhetens alla delar, ämnesövergripande arbetssätt och inflytande 

över undervisningen. Tidigare forskning visar även att elever vill att skolan ska lägga 
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mer tid på frågor kopplade till miljöproblem och HU (Kramming, 2017). Andra 

studier visar även att majoriteten av elever vill vara med och påverka (Bursjöö, 

2014). Detta är i överensstämmelse med Statens offentliga utredningars riktlinjer 

gällande undervisning för HU som betonar vikten av elevers inflytande över 

undervisningen (SOU 2004:104).  Eleverna saknar inte intresse eller motivation utan 

verkar förstå hur viktig denna undervisning är vilket är en gynnsam utgångspunkt för 

undervisning för HU.  

6.2.3  Praktisk undervisning, diskussion och kommunikation 
Mer praktisk undervisning efterfrågas av eleverna och detta stödjs av Deweys tankar 

om “learning by doing”. Denna undervisning innehåller teori, praktik, reflektion och 

leder till handling och möjliggör lärande och insiktsfullhet (Dewey, 1999). 

Diskussioner är ytterligare något eleverna efterfrågar. Enligt Dewey är språket och 

kommunikation avgörande för undervisningen. Både den som talar och den som 

lyssnar påverkas av att ta del av andras känslor och tankar (Dewey, 1999). Ett 

lyckosamt undervisningsupplägg för HU kan alltså innefatta elevaktiva diskussioner.  

6.2.4  Koppling till egna livet och vardagen 
Eleverna i denna studie vill ha ett lärande som är verklighetsbaserat och kopplat till 

deras liv och vardag och även detta återfinns som mål i tidigare nämnda Statens 

offentliga utredningar (SOU 2004:104). Detta stämmer även väl med Deweys tankar 

där undervisningen ska utgå från elevens erfarenheter där den optimala 

undervisningen kopplar samman vardagslivet med undervisningen och elevernas 

skolvärld (Dewey, 1999). En klyfta däremellan hämmar möjligheten att utveckla 

kunskaper som kan användas i det verkliga livet (Lundgren et al., 2014). Även detta 

ger stöd för att undervisning bör utformas kring alla delar av HU.  

Ytterligare undervisning som sammankopplar elevers vardag med skolupplevelser är 

SNI-undervisning. Eleverna i denna studie visar en oro för framtidens biologiska 

mångfald och energiförsörjning. Detta är exempel på naturvetenskapliga teman med 

samhällsanknytning som kan kopplas till området HU genom SNI- undervisning. 

Denna undervisning kan minska klyftan mellan elevers kunskap och handlande vilket 

kan bidra till ökad motivation och handlingskompetens (Gustafsson, 2007). Genom 

SNI-undervisning kan således skolan ge eleverna både ökad kunskap och 

handlingskompetens och detta är två av skolans stora uppgifter. 

6.3 Hur kan undervisningen utformas för att på bästa sätt stödja 

elevers utveckling av kunskap för hållbar utveckling? 

6.3.1  Kritiskt förhållningssätt 
Eleverna ska enligt styrdokumenten lära sig vad begreppet HU innebär och få 

förståelse för dess konsekvenser och lösningar (Skolverket, 2011). Men eleverna 

måste även inta ett kritiskt förhållningssätt så att de inte bara kan fakta om HU utan 

får en helhetsförståelse och utvecklar förmågan att ta ställning och aktivt delta 

genom sina livsval livet ut (Almers, 2009). Eleverna i denna studie beskriver inte de 

tre aspekterna av HU eller något inom dessa aspekter som konfliktfyllda. Det 

framgår inga intressemotsättningar eller spänningar utan allt beskrivs som 

harmoniskt. Exempelvis beskriver inte eleverna att ett miljövänligare liv kan leda till 

några ekonomiska uppoffringar eller ansträngningar. Detta kan tolkas som att 

eleverna haft en faktabaserad undervisning då de saknar en helhetsförståelse och inte 
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heller intar ett kritiskt förhållningssätt som en pluralistisk undervisning till större 

grad ger utrymme för. Almers (2009) betonar att det är en stor utmaning att få 

eleverna att utveckla ett engagemang och en vilja att påverka samtidigt som de intar 

ett kritiskt förhållningssätt som innebär viss distansering. Denna studie visar att den 

kritiska aspekten i undervisningen för HU behöver utvecklas. De kritiska frågorna är 

betydande då vi inte vet vilken framtid vi möter. 

6.3.2  Variation och ämnesövergripande  
Eleverna efterfrågar en mer varierad undervisning och flera elever återkommer till att 

de vill ha en ämnesövergripande undervisning. Flertalet elever i denna studie 

upplever att de endast fått undervisning om HU i ämnet naturkunskap. En förklaring 

kan vara att det endast är i denna kursplan för gymnasiegemensamma ämnen 

begreppet återfinns (Skolverket, 2011). Dock beskrivs vikten av HU i 

gymnasieprogrammens examensmål (Skolverket, 2011). Enligt Björneloo (2007) är 

det alla lärares ansvar, oavsett ämnesinriktning, att prioritera det viktiga uppdraget 

som undervisning för HU innefattar om skolan ska lyckas nå alla elever. Enligt 

denna studie verkar inte alla lärare ha lyckats med detta uppdrag. 

Hur kommer det sig då att undervisningen för HU är ämnesorienterad utan ett 

holistiskt perspektiv? (Berglund & Gericke, 2015). Dewey menade att de natur-

vetenskapliga och humanistiska ämnena konkurrerar i undervisningssammanhang 

och läroplaner om både utrymme och prioritet. Fokus riktas bort från sambanden 

mellan natur och människa och de ömsesidiga utgångspunkterna tonas ned (Dewey, 

1999). Då skolämnen presenteras separerade från varandra kan elevers intresse för 

dessa ämnen minska (Kramming, 2017). Lärare har ofta en stor ämneskunskap i 

främst ett ämne och har ofta en ämnesidentitet och lojalitet knuten till detta. Risken 

finns att andra ämnens betydelse bagatelliseras och att det ämnesöverskridande 

arbetet motverkas (Sjøberg, 2010). Som resultat kan eleveras kunskapsutveckling 

påverkas negativt. En ämnesöverskridande undervisning som kretsar kring alla 

dimensionerna av HU kan alltså öka både elevernas intresse och kunskap vilket 

stärks av denna studie. 

6.3.3  Oengagerade och tysta elever 
Trots att flertalet elever var positiva både till begreppet HU och undervisningen i 

detta område kunde “neutrala” och ”negativa” elevsvar synliggöras. Dessa elever 

beskriver att skolan påverkat synen på HU mycket lite eller inget alls. Genom främst 

de negativa svarstyperna förmedlas en känsla av hopplöshet och vanmakt då eleverna 

inte verkar bry sig om framtiden. De beskriver att de inte orkar bry sig eller tänka på 

HU och att det inte är viktigt. Hur kan undervisningen för HU utformas för att fånga 

upp oengagerade elever? Almers (2009) menar att utvecklandet av både engagemang 

och handlingskompetens kräver att eleverna har tid och ork. Dagens skola är 

resultatinriktad och detta kan medföra stress för många elever. Långsiktiga mål som 

inte bedöms, exempelvis självständighet, problemlösning och kreativitet, får låg 

prioritet och kortsiktiga mål får mest fokus (Wahlström, 2015). Dock betonar både 

Statens offentliga riktlinjer och Dewey att både process och produkt är viktiga och 

undervisningen ska inte enbart fokusera på bedömning (SOU 2004:114; Dewey, 

2004). Det är skolors och lärares ansvar att inte undervisningen enbart kretsar kring 

det som bedöms och betygsätts. Vidare är fokus på kommunikation, stärkandet av 

tilltron till den egna förmågan, elevernas delaktighet och att de blir sedda viktigt för 

att få engagerade elever och en lyckad undervisning för HU (Almers, 2009). Trots 

allt valde de ointresserade eleverna att delta i enkäten och det tyder på att även dessa 
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elever kan engageras i dessa frågor. Skolor och lärare bör fundera på hur dessa elever 

kan nås fullt ut då olika undervisningsstrategier når olika elever.  

Frågan är hur undervisningen för HU inkluderar de tysta eleverna och hur de 

kommer till tals i dagens stora elevgrupper? Lärare kan inte tvinga alla att yttra sig 

och det är inte eftersträvansvärt med endast en elevtyp som alla är lika pratsamma 

(Gustafsson, 2007). Tystnaden kan även tolkas som ett medvetet motstånd inför 

andras åsikter och argument. Här har läraren ett ansvar att sträva efter ett klimat där 

de starkare rösterna inte förminskar och avfärdar andras argument (Gustafsson, 

2007).  De tysta eleverna måste uppleva att de har möjlighet att göra sin röst hörd 

och känna sig trygga i ett respektfullt klassrumsklimat, även om de väljer att inte 

tala. 

6.4 Egna reflektioner och förslag på vidare forskning 

Denna studie visar att eleverna tycker begreppet HU är viktigt och de vill ha mer 

undervisning kring dessa frågor och stöd för detta finns i styrdokumenten. Dock 

visar inte eleverna en helhetsförståelse av begreppet då de inte kopplar samman 

samtliga dimensioner av HU. De flesta upplever undervisningen som positiv och stor 

utvecklingspotential inom skolsammanhang finns. Eleverna har många bra förslag på 

hur denna undervisning skulle kunna gå till. I testintervjun i denna studie betonade 

eleverna att det borde stå hur viktigt det är med undervisning för HU någonstans. Då 

jag berättade att det står i läroplanen visade de en stor oförståelse och frågade mig 

varför lärarna då inte undervisar mer om det. Enligt dem själva är det viktigare än 

många andra ämnen. Som en elev betonade ”Det handlar om vår framtid!”. Från de 

flesta elevers sida finns ett intresse och engagemang men frågan är om eller hur 

skolor och lärare bygger vidare på detta. 

Då begreppet HU saknas i många kursplaner har skolledning och rektorer själva ett 

stort ansvar i hur undervisningen för HU bedrivs. En god idé vore att utforma 

handlingsplaner eller följa riktlinjerna i Statens offentliga utredningar (SOU 

2004:114) och ägna lärcirklar och utvecklingsdagar i detta tema. Hur ska 

undervisningen kunna kretsa kring detta viktiga ämne om inte lärarna får möjlighet 

att diskutera och arbeta med detta kollegialt? Det är en stor utmaning att lyckas med 

uppgiften att alla elever ska kunna nå skolans kunskapskrav. Viktigt är det kollegiala 

samarbetet och att arbeta ämnesövergripande. Vidare är byggandet av tillitsfulla 

relationer och ett öppet klassrumsklimat avgörande för att skapa en positiv 

undervisning. Fortsatta studier skulle vara att undersöka samband mellan elevers 

lärande, lärares kunskap/engagemang och undervisningen för HU. Att fokusera på 

lärares samverkan över ämnesgränser vore även intressant då HU inte är ett eget 

ämne men ett angeläget område.  
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1 

 

 

Bilagor 

 

Enkätfrågor: 

 

1) Vad tänker du på när du hör hållbar utveckling? Vad kan det handla om? 

 

 

2 a) På vilket sätt är frågor kopplade till hållbar utveckling viktiga för dig? 

 

   b) På vilket sätt kan frågor om hållbar utveckling vara viktigt för samhället? 

 

 

3) Vad har ni gjort i skolan som har bidragit till det du vet om hållbar utveckling? 

 

 

4) Hur har skolan påverkat dig i din syn på hållbar utveckling? 

 

 

5 a) Vilka är dina tankar om skolans sätt att undervisa om hållbar utveckling? 

 

   b) Skulle detta kunna göras på ett annat sätt? 

 

 

 


