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Syftet med följande litteraturstudie är att belysa hur elever i förskolan till årskurs sex förhåller 
sig till hållbar utveckling. Litteraturstudien ger en presentation kring elevers synsätt på de tre 
dimensionerna inom hållbar utveckling. Härtill framförs det hur begreppet hållbar utveckling 
har vuxit fram samt en sammanställning av nationella och internationella diskussioner om hur 
världen kan arbeta mot en hållbar framtid. Vidare presenteras det hur hållbar utveckling fram-
träder i den svenska läroplanen. Det resultat som framkom inkluderar undersökningar från Sve-
rige, Turkiet och USA, där elever under intervju eller med hjälp av illustrationer fick visualisera 
sin uppfattning på vad som väntar människan och planeten. I undersökningarna indikerade ele-
ver en generell oro gällande miljön och framtiden. Majoriteten av eleverna kunde ge uttryck för 
en koppling mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Härtill visade eleverna i en 
annan studie en generell rädsla för miljöproblem vilket återges som ”ekofobiska” idéer. I litte-
raturstudien förs slutligen en diskussion om införandet av ett nytt ämne i läroplanen, vikten av 
ett paradigmskifte samt hur undervisning kring hållbar utveckling kan exemplifieras i klass-
rummet.  
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”The more materialistic values are at the centre of our 
lives, the more quality of our life is diminished” 

(Kasser, 2002, s. 14) 
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1. Inledning  
 
Diskussioner om hållbar utveckling har sedan flera decennier förts inom politik och veten-
skap. Politiker tillsätts med uppdrag att lösa betydande problem som kan komma att på-
verka samhället. För att lyckas inom politiken måste den folkvalde förfoga över ett starkt 
mandat och inneha en karismatisk personlighet. Lyckas politikern inte med detta lastas i 
all enkelhet ansvaret över på allmänheten och företag som måste tjäna pengar för att över-
leva (Gulliksson & Holmgren, 2011, s. 21). Vi ställer oss då frågan, var finns barnet i detta 
sammanhang? När får deras åsikter träda fram?  I undersökningen Voice of the Children i 
Sverige från 1991 fick elever uttrycka sina tankar om miljö och framtid. ”Jag tror inte att 
vi kommer växa upp och bli vuxna”, menar en elev på 15 år. En yngre elev på tolv år 
uttryckte en mer komplex oro. ”När sista bladet faller, när sista vattendroppen torkat ut, 
när ozonskiktet redan är förstört, då är det redan försent att förstå att pengar inte går att 
leva på” (Lindgren, 1999, s. 13). Då liksom nu resonerar elever kring djupa och komplexa 
frågor som huvudsakligen bör ligga i politikernas händer. Samhället och dess medborgare 
måste således förstå att människans överexploatering ger sig i uttryck i drastiska föränd-
ringar på planeten, vilket hotar dess överlevnad. Faktum är att människan står inför klimat-
förändringar, naturkatastrofer samt ökat antal utrotningshotade djur- och växtarter. Detta 
innebär att hållbar utveckling bör vara en grundläggande del i människans liv och inte en 
valmöjlighet (Kahriman-Öztürk, Olgan & Güler, 2012, s. 2987). 
 
Enligt Maslow (1943, s. 370–396) är människans grundläggande behov att överleva. Hon 
behöver mat, vatten, luft, värme, skydd och närhet. Maslow (1943) menar dessutom att ett 
överdrivet konsumtionsbeteende grundar sig i brister av andra behov. Gulliksson och 
Holmgren (2011, s. 42–43) anser att dessa behov sedan utarbetas vidare till åsikter och 
värderingar. Den attityd som människan skapar byggs upp av känslor, beteenden och in-
tellektuellt resonemang, den mentala inställningen är således sammanflätad med vad indi-
viden eftersträvar. Står det mänskliga släktets överlevnad inför ett stort dilemma? Ska in-
dividen förneka miljöhoten och stå fast vid sin åsikt, vilket leder till människans fall eller 
ska hon erkänna sin roll och förändra sin attityd för att hjälpa planeten att överleva?  
 
Vi vill betona att eleven speglar vad den svenska skolan avser att lära ut om hållbar ut-
veckling. Fokus bör ligga på hållbar utveckling och dess tre dimensioner som behandlar 
de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna. Dimensionerna är integrerade med 
varandra och bör dessutom undervisas i symbios för att resultera i en sammanvävd kunskap 
om en hållbar planet. Elever får bland annat lära sig om konsumtion där den enskilda indi-
viden bär på en inneboende konsumtionskonflikt. Ska eleven köpa en produkt till ett för-
månligt pris, som är mindre bra för miljön eller införskaffa sig en produkt till ett dyrare 
pris, som i utbyte hjälper miljön? Den enskilda individen gör sitt val utifrån de förutsätt-
ningar och behov hon eller han har.  
 
Vårt intresse om hållbar utveckling är skilt i den aspekten att den går från ett undervis-
ningsintresse av hur barnen uppfattar framtiden samt till val av livsstil. Vi uppfattar det 
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som att elever inte har tillräckliga kunskaper om hållbar utveckling samt att den svenska 
skolan inte har tydliga riktlinjer för vad som ska undervisas inom detta område. Enligt vår 
mening måste elever tidigt skolas in i föreställningen om att människan endast förvaltar 
över en icke förnybar planet, vilken inte klarar av dagens överkonsumtion. Under egen 
skolgång samt VFU, Verksamhetsförlagd utbildning, har vi inte uppfattat hållbar utveckl-
ing som en helhet utan endast som skilda aspekter i de olika ämnena. Hållbar utveckling 
följer enligt vår mening aldrig med eleverna under grundskolan utan gör endast enstaka 
besök i form av enskild undervisning om ämnet, temaarbeten samt diskussioner om käll-
sortering samt återvinning. Utifrån detta har vi valt att genomföra en kvalitativ litteratur-
studie. Informationssökning av litteratur har skett i databaser samt på bibliotek tillhörande 
Jönköpings University. Analys av funnen litteratur har sedan skett med hjälp av fastslagna 
analyskriterier och protokoll. Avgränsningar för utvald litteratur gjordes med hjälp av de 
kriterier för inklusion som nämns i metodavsnittet.  
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur elever i årskurserna F-6 uppfattar hållbar 
utveckling och hur deras uppfattning behandlas i forskning inom hållbar utveckling. Uti-
från syftet ställs följande frågeställningar: 
 

• Hur elever uppfattar hållbar utveckling utifrån de ekologiska, ekonomiska och so-
ciala dimensionerna? 
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3. Bakgrund  
 
I detta avsnitt redovisas det varifrån begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung och hur 
det fått internationell karaktär. Hållbar utveckling och dess tre dimensioner definieras. Vi-
dare framförs den internationella spridningen och erkännandet av begreppet hållbar ut-
veckling. Härtill presenteras vikten av ett etiskt förhållningssätt. Slutligen framförs det hur 
begreppet miljö och natur ger sig i uttryck i den svenska skolans styrdokument mellan 
1842–2017.  

3.1 Om begreppet miljö  
 
Ordet miljö betyder ”mitt” och härstammar från latinets medius locus med innebörden ”i 
mitten befintligt ställe”. I det moderna samhället har begreppet dock erhållit en allt bredare 
betydelse, från att beträffa enbart den centrala närmiljön till att innefatta allt omkring oss, 
det vill säga hela människans omvärld (Persson & Persson, 2011, s. 19). En hållbar miljö 
kräver ett arbete kring en hållbar framtid. Hållbar utveckling handlar således om en skyl-
dighet och ett gemensamt ansvar mellan generationer, mellan folkgrupper och nationer, 
samt mellan kvinnor och män. Världens länder är i beroendeställning av varandra, och 
varje beslut ger upphov till en kedjereaktion. Internationellt samarbete är av stor vikt, men 
den enskilda insatsen bör inte försummas. För att fastställa det mänskliga släktets överlev-
nad är människan i behov av en oprövad uppfattning gällande problem och lösningar (Björ-
neloo, 2011, s. 12–13).  

3.2 Hållbar utveckling i Sverige 
 
Hållbar utveckling inom svensk skola kan härledas så långt bak som till 1800-talet. Lärarna 
ville då förena lek med studier kring naturen. Tack vare den svenska traditionen av att 
vistas utomhus, genomföra utomhusundervisning samt en vilja att bevara naturen har 
forskning lättare kunnat integreras i den svenska skolans styrdokument. Carl af Forsells 
Handbok för småbarn-Skolor (1841) är en av de första källorna som behandlar undervis-
ning kring hållbar utveckling. I handboken går det att utläsa vikten av elevers fysiska ak-
tivitet i skolan och varför skolgården har sådan stor betydelse (Cars & West, 2014, s. 7). I 
en läroplan influerad av Fröbel (1860) talas det dessutom om ett skåp som borde finnas i 
varje klassrum. Detta skåp ska fyllas med föremål vilka barnen kan härleda till sina egna 
liv, saker inhämtade från naturen till exempel barr, stenar och insekter (Vallberg Roth, 
2011, s. 34). 
 
Utbildningsplan för rikets folkskolor från 1919 är en av de första grunderna för vad som 
senare kom att bli hållbar utveckling i svenska skolan. Planen underströk behovet av att 
bevara naturen och skydda djurlivet i överensstämmelse med lantliv och bönder, vilket kan 
uppfattas som det första steget mot utbildning inom hållbar utveckling (Breiting & Wick-
enberg, 2010, s. 12). Undervisning om hållbar utveckling har vidare vuxit fram genom tre 
utbildningsfilosofier, vilka har dominerat diskussionen om utbildning från 1900-talet fram 
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till idag (Skolverket, 2002, s. 12–15). En introduktion av miljöundervisning EE, Enviro-
mental Education, skedde år 1960 i svenska läroplanen. Den faktabaserade undervisningen 
var den tradition om hållbar utveckling som växte fram under 1960- och 1970-talen. Mil-
jöproblem uppfattades under denna period som brist på kunskap vilka kunde klargöras 
genom vetenskapliga lösningar. Detta indikerar att 1960-talet främst kom att ha stor bety-
delse för utbildning inom miljö. De aktuella miljöproblemen förkunnades nu ut med en 
vetenskaplig och teknisk utgångspunkt. Det stora målet med miljöproblematiken var en 
vilja att väcka kunskap om miljöproblemen (Öhman & Östman, 2004, s. 11). Undervis-
ningen härleds följaktligen till den essentialistiska filosofin, det vill säga undervisning ut-
ifrån vetenskapliga discipliner. Under 1980-talet utvecklades den progressivistiska filoso-
fin. Undervisningen syftade under denna period på att eleven skulle agera miljövänligt. 
Skolans utbildningsplan skulle således utgå ifrån eleverna och deras intressen och behov. 
Denna normativa progressivistiska undervisning grundades i värde och värderingsproble-
matik. Miljöproblemen uppfattades således som en konflikt mellan människa och natur. 
Ämnesexperter inom olika vetenskapliga områden hade i uppdrag att vägleda människan 
till en god och sund inställning gällande miljöfrågor. Sambandet mellan kunskap om mil-
jöproblem, miljövänliga värderingar och ett miljövänligt beteende var av stor vikt. Den 
rekonstruktivistiska filosofin, vilken växte fram under 1990-talet, behandlade istället re-
spekten för människans individuella inställning till miljöproblemen. Individen hade en allt 
större roll samt ett allt större ansvar som konsument. I utbildningen skulle elever utveckla 
ett kritiskt tänkande och ta ställning till olika alternativ. Pluralism, det vill säga individens 
rätt till åsikter, är fortfarande idag en stark utgångspunkt i den svenska skolans utbildnings-
plan (Skolverket, 2002, s. 12–15). 
 
Följaktligen har miljöundervisningen gått ifrån ett miljövetenskapligt perspektiv, vilket 
betyder att endast behandla de naturvetenskapliga ämnena till att se miljöundervisningen 
utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv (Cars & West, 2014, s. 8). 

3.3 Hållbar utveckling i världen 
 
Worster (1994, s. 18) hävdar att den naturengagerade Gilbert White (1720–1793) var start-
skottet för miljömässigt engagemang. Enligt Mulligan (2018, s. 18) startade White en mil-
jörörelse i England, vars mål var att öka medborgarnas medvetenhet kring att visa omsorg 
för naturen.  
 
Dewey (1859–1952) anses vara den pedagog som är grunden för den progressiva pedago-
giken i USA (Hartman & Lundgren, 2002, s. 9). Då som nu har Dewey ett stort inflytande 
på skolfrågor och betonar vikten av elevens utrymme för den fria utvecklingen. Härtill 
underströk han att det var nödvändigt att frångå den dåvarande uppdelningen mellan teori 
och praktik och istället arbeta med praktiska problem som elever mötte i sin egen vardag. 
Skolan skulle i gengäld närma sig det samhälle som den skulle tjäna. Enligt Dewey styrde 
skolan samhället, elevernas utveckling, och därmed samhällets framtid. Utifrån Deweys 
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pedagogiska idéer skulle skolan frångå den teoretiska och praktiska uppdelningen av ut-
bildningen och istället ersättas av learning by doing (Hartman & Lundgren, 2002, s. 10–
11). 
 
I Rachel Carson bok Silent Spring tillkom det i 1994 års upplaga en introduktion av vice 
presidenten Al Gore. Han beskrev reaktionerna som Silent Spring fick under sin första 
publikation 1962 i likhet med Charles Darwins (1809–1882) publicering av boken The 
Orgin of Species där författaren fick möta ett starkt motstånd av den etablerade forsk-
ningen. Silent Spring sådde fröna till en ny miljöaktivism som har blivit en av de största 
krafterna genom tiderna. Boken kan uppfattas som början på den moderna miljörörelsen 
och utan den hade arbetet för miljön försenats eller inte utvecklas alls (Carson, 1994, s. 
15–17). 
 
Framåtskridandet kring miljöarbetet har följaktligen pågått sedan flera decennier. Vidare 
genomfördes år 1968 en studie av italienaren Aurelio Peccei, vilken behandlade synsättet 
att människan lever på en ändlig och sensitiv planet (Peccei, 1968, s. 20–23).  En grupp 
forskare på MIT, Massachusetts Institute of Technology, styrkte Pecceis studie då de ar-
gumenterade att det fanns en begräsning för tillväxt (Mulligan, 2015, s. 18).  
 
Idag uppfattas FN, Förenta nationernas miljökonferens i Stockholm 1972 som startpunkten 
för det internationella samarbetet kring hållbar utveckling (Öhman, 2011, s. 4). Konferen-
sen involverade dessutom ett samarbete mellan världens industri- och utvecklingsländer, 
där den senare ställde kravet att miljöinsatserna inte endast skulle vara teoretiska utan 
också ge möjligheten till reell utveckling. Under de kommande åren skedde därutöver ett 
antal internationella utbildningar (Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 2002, s. 
16).  
 
FN utformade dessutom 1972 sitt miljöprogram UNEP (u.å.), United Nations Environmen-
tal Programme. Härigenom blev FN:s medlemsländer alltmer hängivna i det aktuella mil-
jöarbetet (Cars & West, 2014, s. 8). UNEP:s uppdrag blev att leda och uppmuntra till vidare 
partnerskap gällande miljöarbete. Organisationen hade som syfte att inspirera, upplysa och 
tillåta världens länder ett arbete mot förbättring utan att utarma framtidens resurser och 
generationer. UNEP arbetade inte endast globalt, utan också nationellt och regionalt med 
att utveckla och stödja diverse miljöengagerade institutioner (UNEP, u.å.).    
 
FN tillsatte 1983 en grupp utredare, med ordförande Gro Harlem Brundtland, vars uppdrag 
var att kritisk granska miljö- och utvecklingsfrågor. Det officiella namnet WCED, The 
World Commission for Environment and Development ersattes 1987 av det informella 
namnet Brundtlandkommissionen. Miljöfrågorna placerades högt upp på den internation-
ella agendan och nämnden lade stark betoning på de ekonomiska, sociala och ekologiska 
dimensionerna inom hållbar utveckling. Härtill lades dessutom fokus på den globala di-
mensionen inom hållbar utveckling (WCED, 1987). Rapporten fastslog att hållbar utveckl-
ing inte endast handlade om ekologisk hållbarhet utan även innefattade den sociala- och 
ekonomiska hållbarheten. Ekonomi innefattar inte endast materiell rikedom och ekologi 



7 
 

 

innefattar inte endast ett naturskydd, båda behövs för att bibehålla människans välfärd 
(WCED, 1987, s. 36). Den ekologiska dimensionen bör dessutom ses utifrån samma 
aspekter som ekonomi (WCED, 1987, s.18). För att uppnå dessa mål krävs en social håll-
barhet, det vill säga ett införskaffande av nytänkande, reflektion samt ett institutionellt 
samarbete. Ett samarbete mellan alla världens länder skulle ge möjligheten till gemen-
samma mål gällande hållbar utveckling (WCED, 1987, s. 21).  
 
Under FN-konferensen i Rio De Janeiro 1992 mottog världen en betydande plan för hur 
arbetet kring hållbar utveckling skulle fullbordas. Planerna i Agenda 21 eftersträvade ett 
miljömässigt engagemang kring miljöpolicys för det kommande milleniet. Fokus lades på 
ländernas handel, befolkningstillväxt, användning av naturresurser samt ett närmande till 
det sociala- ekonomiska och det ekologiska synsättet. De tre dimensionerna inom hållbar 
utveckling uppmärksammandes först i Johannesburg 2002 då de första stegen togs mot 
undervisning inom hållbar utveckling, Education for Sustainable Development. Syftet med 
toppmötet var att fastställa konkreta steg som redan grundats i Agenda 21 från 1992 (Cars 
& West, 2014, s. 9). Arbetet kring miljö skedde på ett bredare plan och lade inte endast 
fokus på fattigdomsbekämpning. De stora miljöproblemen skulle inte enbart fastslås utan 
påtagliga vägar för lösningar var tvungna att anföras. Miljöbegreppet ersattes till det aktu-
ella begreppet hållbar utveckling, Education for Sustainable Development, ESD och dess 
tre dimensioner (Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 2002, s. 17). 
 
Agenda 21 tar i sin officiella rapport från 1992 upp de många mål människan måste arbeta 
mot för att skapa för en hållbar planet, ett av dessa mål var således arbetet mot utbildning 
inom hållbar utveckling. År 2005 satsade UNESCO på en förbättring för utbildning inom 
hållbar utveckling. Satsningen var aktuell under tio år och fick således namnet 
DESD, Decade of Education for Sustainable Development. Målet med DESD var att orga-
nisera världens utbildningsresurser för att hjälpa till att skapa en hållbar framtid. Endast 
utbildning inom hållbar utveckling kan inte leda till en hållbar framtid, men brist på utbild-
ning och kunskap kan komma att hindra människan att nå målet till en hållbar framtid. 
(UNESCO, u.å.-a). Efter FN:s organiserande av en miljökonferens i Rio de Janeiro 2012 
infördes 2015 en agenda vars nya hållbarhetsmål skulle gälla till 2030. Den nya agendan 
fick namnet Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
(UN, u.å.). De 17 målen innefattar bl.a. fattigdoms- och hungerbekämpning, förverkli-
gande av de människliga rättigheterna, åstadkomma jämställdhet och egen makt för kvin-
nor och flickor samt utveckla ett hållbart skydd för planeten och dess resurser (UN, 2015, 
3 §).  
 
GAP, Global action programme lanserades under världskonferensen för hållbar utveckling 
i Japan 2014. Fokus låg på att generera ökad utbildning och kunskap för alla, samt att på-
skynda framåtskridandet mot en hållbar framtid. Ett stort arbete sker kring ett integrerande 
av hållbar utveckling i utbildningen, samt ett integrerande av utbildning i hållbar utveckl-
ing. Programmet arbetar mot två mål, att reformera utbildningen vilket ska leda till att alla 
människor får chansen att införskaffa sig kunskap, färdigheter, värderingar och attityder. 
Härtill ska utbildning inom hållbar utveckling främjas inom organisationer som arbetar 
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inom området. GAP ska dessutom framstå som ett tydligt bidrag till ett fortsatt arbete kring 
hållbar utveckling (UNESCO, u.å.-b). 

3.4 De tre dimensionerna inom hållbar utveckling 
 
Världens länder är bundna till varandra. Politiska beslut och människans livsstil influerar 
inte enbart det enstaka landet utan dessutom världens medborgare. Miljö och framtidsfrå-
gor måste därmed hanteras genom ett internationellt samarbete. Hållbar utveckling är ett 
vida brett begrepp som behandlar människans helhetsperspektiv gällande medborgare, 
samhälle och miljöns behov. De bärande principerna inom hållbar utveckling är de ekono-
miska, sociala och ekologiska dimensionerna, vilka är starkt sammanflätade. Dessa prin-
ciper är varandras förutsättningar och stöd (SOU 2004:104, s. 32–33). 
 
Den ekonomiska dimensionen och dess tillväxt är en given omständighet för hållbar ut-
veckling. Världens länder kan dock inte uppnå detta om en försämring av miljön sker. 
Konsekvenserna kan leda till en lägre ekonomisk tillväxt i det mänskliga kapitalet. Den 
sociala hållbarheten är i lika stor utsträckning ett resultat av som en förutsättning för eko-
nomisk utveckling. Den sociala dimensionen innebär att individer har en tillhörighet till 
samhället där resurser, inflytande och makt ska fördelas rättvist, jämlikt och jämställt. Här-
till ska individen känna en delaktighet och trygghet i samhället. Miljöomsorg och fred re-
sulterar i en stark ekonomisk utveckling som vidare ger en god hållbar utveckling. Den 
ekologiska dimensionen innebär istället att individer ska skydda och bevara eko-
systemstjänster. Härtill ska människan utveckla förmågan att återvinna resurser, vilka är 
kvalifikationer för att den sociala välfärden och den ekonomiska utvecklingen ska fortsätta 
expandera. De tre dimensionerna inom hållbar utveckling är således sammanvävda. De är 
av stor vikt eftersom balansen mellan dessa tre pelare stabiliserar världen (SOU 2004:104, 
s. 33–34).  

3.5 Miljöetik 
 
Miljöetik kan uppfattas utifrån flera synvinklar. O’Neill (1992, s.119) menar att upprätt-
hålla en miljöetik är att fastställa att djur och natur innehar ett egenvärde. Dock vill Sten-
mark (2000, s. 20–22) påvisa att O’Neills motivering är en allt för snäv definition för att 
uppfattas som miljöetik. Stenmark (2000, s. 20–21) menar att miljöetik kännetecknas av 
ett systematisk omarbetande av och reflektion över människans relation till naturen. Män-
niskan har således en miljömoral, det vill säga uppfattningen om vad som är gott eller ont, 
men inte nödvändigtvis en miljöetik. Grundprincipen inom miljöetik handlar inte bara om 
människans förhållningssätt till andra medborgare utan om det allmänna förhållningsättet 
till naturen. Människan bör inte heller uppfattas som en fristående del av naturen utan istäl-
let en del av den. 
 
Om människan vill ändra på världen måste hon således börja med att ändra på sig själv. 
Insikten om att människans moraliska förpliktelser sträcker sig flera generationer framåt i 
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tiden är ett ofrånkomligt krav (Stenmark, 2000, s. 8). Världens medborgare behöver inför-
skaffa sig ett nytt tankesätt beträffande svårigheter, lösningar och politikens roll i de aktu-
ella förändringsprocesserna. För ett framgångsrikt resultat är den personliga viljan att ta på 
sig ett allt större ansvar för samhällets hållbara utveckling allt mer avgörande. Människan 
behöver således bygga sina värderingar på en helt ny etik (Bäckstrand, Olsson & 
Tengström, 2010, s. 120). Detta är något som Albert Einstein tidigt fastslog, “The signifi-
cant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we used when we 
created them” (Cortese, 2003, s. 15). Det Einstein ville förmedla var att människan är i 
behov av en ny inställning beträffande lösningar kring dagens och framtidens miljöpro-
blem.  

3.6 Skollagen 
 

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, indi-
videns frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänsk-
liga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbild-
ningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ” (SFS 2010:800, 1 
kap., 5 §). 

 
I Skollagen (2010) är det inte uttryckligen framlagt att hållbar utveckling är av stor vikt.  
Eleverna måste dock utveckla grundläggande och demokratiska värderingar för att bli en 
del av sin omvärld. De ekologiska och ekonomiska dimensionerna återges inte i någon 
form i skollagen. De tre dimensionerna av hållbar utveckling är således inte explicit be-
skrivna i skollagen.  

3.7 Styrdokument 
 

I följande avsnitt presenteras progressionen av synsätt gällande en hållbar utveckling i de 
naturorienterande- och samhällsorienterade ämnena i svenska styrdokument mellan 1842–
2017. 

3.7.1 Natur- och samhällsorienterande ämnen i styrdokument 1842–1994  
 
Folkskolestadgan 1842 och normalplanen från 1878 och 1887 återger inte miljöundervis-
ning som ett eget ämne. I undervisningsplanen från 1919 fastslogs det att skolan ska er-
bjuda undervisning där eleverna lär sig respektera naturen, påvisade omtanke för allt le-
vande samt utvecklade ett förhållningssätt till naturens resurser (Skolverket, 1993, s. 14). 
 
I de samhällsorienterande ämnena i Lgr 60, läroplanen för grundskolan, föreslogs dispo-
sitionen att eleverna skulle undervisas om enkla ekonomifrågor samt erbjudas kunskap om 
andra människors levnadsvillkor. Målet med de naturorienterande ämnena var att eleverna 
skulle uppleva naturens skönhet samt ett förtydligande av de levande varelsernas beroende 
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av varandra och naturen. Eleverna i årskurs 4–6 skulle dessutom erbjudas undervisning om 
vård och skydd av naturen (Kungliga skolöverstyrelsen, 1960, s. 242, 274).  
 
I Lgr 62 försvinner stora delar av miljöundervisningen. I övergången mellan Lgr 62 och 
Lgr 69 skedde således vissa förändringar av läroplanen. De samhällsorienterande ämnena 
blev i de högre årskurserna uppdelade i samhällskunskap, geografi, religion och historia. 
De naturorienterande ämnena delades istället upp i biologi, fysik och kemi. Naturkunskap 
stod kvar som ett eget ämne för årskurserna 4–6 (Skolverket, 1993, s. 14–15). 
 
Det var först i Lgr 69 som miljöfrågorna kom att bli en del av läroplanen. Dock var det inte 
explicit uttalat att skolan skulle erbjuda eleverna undervisning kring miljöproblem samt att 
eleverna skulle tillgodogöra sig kunskap kring att ta ställning i samhällsfrågor. Eleverna 
var tvungna att införskaffa insikter om framtidens miljöproblem samt utveckla förståelse 
att människan är en fungerande del av det biologiska och sociala sammanhanget. Det var 
av stor vikt att undervisning om miljöfrågor inte endast begränsades till vissa perioder 
(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 51).  Ämnet naturkunskap skulle erbjuda undervisning som 
utvecklade elevernas ansvarskänsla för naturen och allt levande. ”Ett viktigt syfte bör där-
vid vara att låta eleverna få en inblick i växters och djurs anpassning till varandra samt 
deras beroende av varandra och av naturen i övrigt” (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 189).  
Lgr 69 klarlägger dock inte människans roll i naturen. Undervisningen i samhällskunskap 
skulle vidare hjälpa eleverna att bli goda samhällsmedborgare. Skolan skulle dessutom 
hålla sig neutral till olika samhälls- och politiska uppfattningar, detta gällde samlevnads-
frågor, miljöproblem och livssyn. Ledmotivet för ämnet geografi var att skolan skulle på-
visa hur människan tog planetens resurser i anspråk samt utvecklade dess resurser för de 
ekonomiska, sociala och de kulturella behoven (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 182–183, 186). 
   
I Lgr 80 blev miljöfrågorna alltmer aktuella. Skolan skulle eftersträva att ge elever insikter 
i livsåskådningsfrågor samt de stora samlevnads- och överlevnadsfrågorna. De skulle er-
bjudas undervisning inom internationella frågor, naturvetenskap, teknik, miljö samt eko-
nomi. Skolan skulle tillhandahålla med insikter om överlevnadsproblem som planeten stod 
inför genom att utgå ifrån elevens alldagliga erfarenheter (Skolöverstyrelsen, 1980a, s. 15–
16). Ämnet naturvetenskap skulle väcka kunskap hos eleverna gällande risker som den 
mänskliga verksamheten förorsakat. Eleverna skulle bli medvetna om hur de aktuella ris-
kerna i den mänskliga verksamheten påverkar miljön. Skolans uppdrag var följaktligen att 
hjälpa eleverna utveckla en ansvarskänsla gentemot naturen (Skolöverstyrelsen, 1980a, s. 
115). I de samhällsorienterande ämnena skulle eleverna utveckla ett konflikttänkande samt 
förmågan att sätta sig själva i ett större sammanhang som omfattade tid och rum. Dessutom 
skulle eleverna utveckla kunskap och förståelse att gårdagens handlingar påverkar framti-
den (Skolöverstyrelsen, 1980a, s. 120). Den yttersta avsikten med miljöundervisningen var 
att ge eleverna insikter om sina valmöjligheter. Detta inom ramen för det ekologiskt nöd-
vändiga, det tekniskt möjliga och det ekonomiskt rimliga, med målet att skapa en miljö-
vänlig försörjning för en hållbar framtid (Skolöverstyrelsen, 1980b, s. 7). 
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I Lpo 94 skulle eleverna genom ett miljöperspektiv utveckla kunskap om miljö samt inför-
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor. Skolan skulle belysa hur 
människans livsstil kunde anpassas för att skapa en hållbar framtid (Utbildningsdeparte-
mentet, 1994, s. 7). Eleverna skulle känna till de givna omständigheterna för en god miljö 
samt besitta kunskaper om de ekologiska sammanhangen. Härtill skulle de visa respekt om 
sin närmiljö samt om miljön ur ett globalt perspektiv (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 
10, 13). Sammanfattningsvis har miljöundervisning således gått ifrån ett miljövetenskap-
ligt perspektiv, det vill säga med biologi, kemi och fysik som utgångspunkt, till att ingå i 
ämnet samhällskunskap.                                                                                                                                

3.7.2 Natur- och samhällsorienterande ämnen i styrdokument 2011, reviderad 
2017 
 
Undervisning i svensk skola ska genom ett miljöperspektiv bidra med utbildning huruvida 
elever själva kan påverka sin närmiljö eller inte. Elever ska införskaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till allmänneliga och globala frågor som behandlar miljö. Härtill ska 
undervisningen åskådliggöra hur funktioner i samhället samt människans sätt att leva och 
arbeta anpassas för att ge upphov till hållbar utveckling (Skolverket, 2017, s. 9). Arbetet 
kring miljöfrågor genomsyrar hela läroplanen. Hållbar utveckling framkommer i ett flertal 
av skolans ämnen. I de naturorienterande ämnena samt teknik framgår det att undervis-
ningen ska bidra till att eleverna ges möjlighet att hantera praktiska såväl som etiska och 
estetiska valsituationer som behandlar ekologisk hållbarhet. Härtill ska eleverna erbjudas 
undervisning kring hur människan är beroende av och påverkar naturen, samt vad detta 
innebär för den hållbara utvecklingen (Skolverket, 2017, s. 156–158). Ämnet teknik ska i 
sin tur bidra till att elever utvecklar förmågor och kunskap kring återvinning och ett åter-
användande av material i diverse tillverkningsprocesser, dessutom ska de utveckla sin för-
måga att bedöma tekniska lösningar och således relatera dessa till frågor som rör hållbar 
utveckling (Skolverket, 2017, s. 278–281). Inom ämnet kemi ska eleverna erbjudas under-
visning kring hur människan använder sig av energi- och naturresurser såväl lokalt som 
globalt, och vad detta innebär för den hållbara utvecklingen (Skolverket, 2017, s. 183). 
Elever ska inom ämnet geografi få insikt om att livet på jorden är ensam i sitt slag, förän-
derlig och bräcklig. De har ett ansvar att förvalta planeten så att ett arbete kring en hållbar 
planet blir möjlig. Därför ska eleverna ges undervisning kring hur vardagliga val och pri-
oriteringar påverkar närmiljön och omvärlden. De ska erhålla kunskap kring planetens na-
turresurser och vilka konsekvenser människor och miljö får när planetens resurser överex-
ploateras. Dessutom ska eleverna kunna ge beskrivningar kring olika vardagliga hand-
lingar som kan ge en negativ inverkan på miljön. Utöver detta ska de kunna ge förslag på 
valmöjligheter som kan bidra positivt till den hållbara utvecklingen (Skolverket, 2017, s. 
187–220). 
 
Följaktligen ska elever erbjudas undervisning om den privata livsstilens betydelse för miljö 
och samhälle. Skolan ska även ge elever möjlighet att utveckla kunskaper om likheter och 
olikheter i livsvillkor, kultur och historia. Härtill ska elever erbjudas kunskap om de 
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mänskliga rättigheterna samt de demokratiska värderingar som skolan och samhället byg-
ger på. Elever ska dessutom erbjudas undervisning om vad som krävs för en god miljö och 
en hållbar planet. Elever såsom lärare ska visa respekt för varandra samt i sitt arbete utgå 
ifrån ett demokratiskt förhållningsätt (Skolverket, 2017, s. 12–14). 
 

4. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras tillvägagångsättet i informationssökningen och materialana-
lysen. Litteraturstudien bygger på en kvalitativ undersökning. Information är inhämtad 
från nationell så väl som internationell litteratur. 

4.1 Informationssökning 
 
Litteraturstudien omfattar litteratur från 1943–2018, detta för att få en översikt av begrep-
pet hållbar utveckling, elevers uppfattning kring de tre dimensionerna och framtiden samt 
den nationella och internationella progressionen av hållbar utveckling. De söktjänster som 
användes var SwePub, ERIC, Google Scholar, PRIMO och PsycINFO. Sökord återfanns 
genom litteraturläsning om hållbar utveckling samt andra tidskriftsartiklars sökord. Exem-
pel på sökord som användes var: hållbar utveckling, sustainable development, ESD, fram-
tid, future, miljö, enviroment, utbildning, education, undervisning, sustainability, hållbar-
het, Swedish, Sweden, svensk, skola, school. För ytterligare precision, se bilaga 1. 
 
För att säkerställa att litteraturen var av vetenskaplig karaktär eftersöktes endast litteratur 
som var peer-reviewed, det vill säga litteratur som var granskad av ämnesexperter. Kedje-
sökningar genomfördes genom granskning av den enskilda litteraturens referenslista, detta 
för att finna eventuella förstahandskällor. Författarsökningar genomfördes på de namn som 
ofta återkom i forskning till exempel Inger Björneloo och Ellen Almers. 

4.2 Kriterier för inklusion 
 
Ett av de tyngsta kriterierna för inklusion var att den funna litteraturen skulle vara en första-
handkälla samt att tidskriftsartiklarna skulle vara vetenskapliga. För att erhålla en bred 
kunskapsgrund eftersöktes utöver nationell litteratur även internationell litteratur. Åter-
fanns en sekundärkälla eftersöktes den primära källan genom kedjesökningar i referenslis-
tan. Härtill eftersöktes olika publikationstyper, såsom vetenskapliga tidskriftsartiklar, 
böcker, avhandlingar, rapporter, analogier samt handböcker. Ytterligare ett kriterium var 
att litteraturen skulle behandla hållbar utveckling och dess historia i Sverige och världen. 
Litteraturen skulle dessutom innefatta elevers attityder kring hållbar utveckling. Vidare 
eftersträvades det att studien skulle bestå av empiriska undersökningar från förskolan till 
årskurs sex. Genom protokoll för basala kvalitativkriterier för studier med kvalitativ samt 
kvantitativ metod säkerställdes litteraturens vetenskapliga karaktär.  
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4.3 Urval 
 
Ett urval genomfördes kring andrahandskällorna, huruvida vilka som skulle behållas, då 
syftet var att granska elevers uppfattning gällande hållbar utveckling. Vidare skedde ett 
urval med hjälp av kriterierna för inklusion. Litteratur som valdes bort omfattade attityder 
kring hållbar utveckling på högstadiet och gymnasiet, lärarens perspektiv, miljödidaktik, 
eller litteratur som inte överensstämde med syfte och frågeställningar. Viss litteratur som 
inte överensstämde med kriterierna för inklusion valdes bort och användes istället som 
bakgrundslitteratur, till exempel, Miljöetik och miljövård av Mikael Stenmark publicerad 
2000 och Behovet av en ny förståelse: ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrym-
met av Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström publicerad 2010. 

4.4 Materialanalys   
 
Efter läsning av litteratur kategoriserades materialet genom en uppdelning av bakgrunds-
litteratur och resultatlitteratur. Litteraturen kategoriserades efter huruvida den skulle an-
vändas i bakgrund, resultat eller diskussion. Bakgrunden omfattar litteratur som behand-
lade begreppet hållbar utveckling, dess historia, samt nationella och internationella pro-
gression. Resultatdelen omfattade istället litteratur som behandlade empiriska undersök-
ningar, en rapport, en vetenskaplig artikel samt en analogi. Studierna fördelades efter kva-
litativ respektive kvantitativ metod. Kategoriseringen fastslogs med syftet att säkerställa 
att rätt information togs upp i bakgrund såväl som i resultatdel samt att det berörde den 
aktuella syfte och frågeställning. Utifrån denna kategorisering ställdes följande analyskri-
terier; behandlar litteraturen miljö, hållbar utveckling och elevers uppfattning om hållbar 
utveckling? 
 
Likheter mellan undersökningarna var att samtliga behandlade någon aspekt av miljön 
samt att många författare behandlade liknande bakgrund gällande hållbar utveckling. Ma-
joriteten av studierna i resultatdelen är internationella och utkom mellan 2012–2017, dess-
utom hade studierna liknande frågeställningar. Forskarna använde sig av illustrationer och 
intervjuer där eleverna fick visualisera framtiden och de tre dimensionerna av hållbar ut-
veckling. 
 
Skillnaderna i analyserad litteratur är obetydliga. Undersökningsmaterialet omfattar av-
handlingar, vetenskapliga tidskriftsartiklar, en analogi samt en rapport. Dessa är skrivna 
på antingen engelska eller svenska. Till skillnad från majoriteten av undersökningarna ut-
kom Brody och Alerby redan 1991 och 1998 med studier gällande elevernas inställning till 
hållbar utveckling. Istället för fokus på en viss årskurs undersökte de elever utifrån ett 
större åldersspann. Ytterligare skillnader är att studien av Kahriman-Öztürk et al. (2012) 
är uppdelad efter de 7R:n, reduce, reuse, respect, rethink, reflect, recycle och redistribute. 
Detta till skillnad från Borg (2017) och Manni, Sporre & Ottander (2012) som delade upp 
sina studier om hållbar utveckling utifrån dess tre dimensioner. Pramling Samuelssons 
(2011) vetenskapliga tidskriftsartikel är inte en empirisk studie utan en vetenskaplig tid-
skriftsartikel som argumenterar för tidig undervisning inom hållbar utveckling. Detta till 
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skillnad från Siraj-Blatchford, Smith och Pramling Samuelsson (2010) som istället utkom 
med en rapport om hållbar utveckling. 
 
Vidare var endast 2 av de samtliga 13 forskarna män, Brody och Saglam. Härtill var det 
endast Brody (1991) och Saglam (2016) som i sina studier hade fokus på olika föroreningar 
istället för en strävan efter en allmän inblick i elevernas inställning till miljön. Vissa studier 
saknade dessutom information gällande huruvida det etiska tillvägagångsättet var en ut-
gångspunkt i studien eller inte. Under arbetsprocessen skapades bilaga 2. Här dokumente-
rades samtlig litteratur utifrån litteraturens syfte, teoretiskt bakgrund samt resultat. 

4.5 Tabell över litteratur i resultat 
 

Författare År  Publikat-
ionstyp  

Titel  

Alerby, E. 1998 Avhandling Att fånga en tanke: En fenomenologisk stu-
die av barns och ungdomars tänkande kring 
miljö 

Borg, F. 2017 Avhandling  Caring for people and the planet: preschool 
children’s knowledge and practices of sus-
tainability 

Brody, M. J. 1991 Vetenskaplig  
Tidskriftsartikel  

Understanding of pollution among 4th, 8th 
and 11th grade students 

Kahriman-
Öztürk, D, Ol-
gan, R., & Güler, 
T. 
 

2012 Vetenskaplig  
Tidskriftsartikel 

Preschool Children's Ideas on Sustainable 
Development: How Preschool Children 
Perceive Three Pillars of Sustainability 
with the Regard to 7R* 

Manni, A. 
Sporre, K., & Ot-
tander, C. 
 

2012 
 

Vetenskaplig  
Tidskriftsartikel 
 

Mapping what young students understand 
and value regarding sustainable develop-
ment 
 

Näsman, E., & 
von Gerber, C. 
 

2002 Analogi Pocket money, spending and sharing: 
Young children's economic understanding 
in their daily lives 

Pramling Samu-
elsson, I. 

2011 Vetenskaplig  
Tidskriftsartikel 

Why we should begin early with ESD: The 
role of early childhood education 

Saglam, M. 2016 Vetenskaplig  
Tidskriftsartikel 

Exploring fifth–grade Turkish children’s 
solutions and future plans for environmen-
tal pollution through their drawings 

Siraj-Blatchford, 
J., Smith, K. C., 
& Pramling Sam-
uelsson, I. 

2010 Rapport Education for sustainable development in 
the early years: World Organization for 
Early Childhood Education.  
 

Strife, J. S. 2012 Vetenskaplig  
Tidskriftsartikel 

Children’s Environmental Concerns Ex-
pressing Ecophobia 

Özsoy, S. 2012 Vetenskaplig  
Tidskriftsartikel 

Investigating elementary school students’ 
perceptions about environment through 
their drawings 

 

https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
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5. Resultat  
 
I följande avsnitt presenteras resultat som besvarar frågeställningen, hur elever uppfattar 
hållbar utveckling utifrån de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar 
utveckling. Resultatet är uppdelat efter elevers kunskaper och uppfattningar kring de tre 
dimensionerna och framtiden. Informationen är inhämtad från undersökningar rörande ele-
ver i förskolan samt låg- och mellanstadiet mellan åren 1991–2017.  

5.2 Elevers uppfattning om den ekologiska dimensionen 
 
I en studie av Kahriman-Öztürk et al. (2012) intervjuades 36 förskoleelever i Ankara, Tur-
kiet kring de 7R:n, reduce, reuse, respect, rethink, reflect, recycle och redistribute. Dessa 
innebär kunskaper om minskning av människans konsumtion, kunskap om återanvänd-
ning, respekt, införskaffande av en ny inställning till miljön, reflektioner om miljön samt 
återvinning och omfördelning av världens resurser (Kahriman Öztürk et al., 2012, s. 2998). 
Det framgick att två tredjedelar av de 36 intervjukandidaterna visade tecken på respekt för 
djur, natur och människor. Förskoleeleverna manifesterade dessutom på kunskap om käll-
sortering. De förstod att det material som källsorterades blev till nya produkter, vilket ledde 
till en mindre exploatering av naturen. Dock visade eleverna inte tecken på nytänkande 
eller reflektion inom hållbar utveckling (Kahriman Öztürk et al., 2012, s. 2992). I likhet 
med Kahriman-Öztürk et al. (2012, s. 2992) synliggjorde Borg (2017, s. 13) i sin under-
sökning att förskoleeleverna hade kunskaper om källsortering. Resultatet åsyftade att en 
stor majoritet av eleverna källsorterade och nästan två tredjedelar nämnde källsortering 
som en aktivitet i förskolan. I likhet med Borgs (2017, s. 66) studie diskuterade även Pram-
ling Samuelsson (2011, s. 107) vikten av att hållbar utveckling förs i en dialog mellan 
föräldrar och barn. Eleverna syftade på att det var lärare och sociala medier som stod som 
kunskapskälla. Detta till skillnad från Manni et al. (2012, s. 18–30) och Kahriman-Öztürk 
et al. (2012, s. 2987–2994) som inte hänvisade till föräldrarnas inverkan på elevernas mil-
jökunskap. Härtill underströk Pramling Samuelsson vikten av ett införande av hållbar ut-
veckling i de tidiga skolåren. 
 
Borg utkom 2017 med en undersökning av hur 53 förskoleelever uppfattade begreppet 
miljö samt deras tankar kring de tre dimensionerna. I avhandlingen belystes det att 49,1% 
av de tillfrågade 53 förskoleeleverna förstod vad begreppet miljö betydde. Generellt sätt 
beskrevs begreppet som elevernas omvärld såsom hem och platser där människor bor. De-
ras beskrivningar stod i relation till egna naturerfarenheter, känslor samt vad de gillade och 
ogillade (Borg, 2017, s. 59). Oförmodat framkom det dock att en stor del av förskoleele-
verna inte hade förståelse för begreppet miljö eller natur, detta trots den svenska förskolans 
långa historia av arbete med miljöfrågor och miljöproblem. Borg (2017, s. 72) ville under-
stryka att elevernas begränsade kunskap om miljö handlade om ett avgränsat ordförråd. En 
orsak till detta kunde vara att läraren inte använde sig av korrekta begrepp såsom miljö och 
natur, och istället använde sig av ord såsom skog, utedag och uteaktiviteter. 
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Manni et al. (2012) publicerade en undersökning där hon med forskarkollegor analyserade 
vilken uppfattning 209 mellanstadieelever hade om miljö samt vilken inverkan människan 
hade på den. Eleverna fick reflektera och resonera kring en given illustration som före-
ställde djur, ett träd, en å och en fabrik med rök. Härigenom framkom det att 27,8 % av 
eleverna endast kunde ge en beskrivning av en given illustration. Det framfördes dessutom 
att 51,7 % av eleverna endast förstod de enkla relationerna mellan människa och miljö. 
Eleverna förstod således förhållandet mellan kemikaliska utsläpp och dess negativa inver-
kan på djur och natur. Vidare framkom det att 15,7 % av eleverna hade en mer komplex 
förståelse för olika relationer i naturen. De förstod inte endast fabrikens negativa inverkan 
utan dessutom på vilket sätt den påverkar. De visade kunskap på relationen mellan männi-
ska, djur och natur och att kemikaliska utsläpp har negativ inverkan på dessa (Manni et al., 
2012, s. 23). Detta i likhet med Borg (2017, s. 59–61) där förskoleeleverna visade tydliga 
föreställningar kring ansvar till miljö och djurliv, det vill säga tankar om miljöetik. Kän-
nedom visades dessutom om transportmedel och dess inverkan på miljön. Det framkom att 
47,2% av de 53 förskoleeleverna antydde att val av bil som transportmedel var ett dåligt 
alternativ för miljön. Ytterligare förslag på hur människan kunde motverka miljöproblem 
framkom i studien av Kahriman-Öztürk et al. (2012) där eleverna föreslog att reducering 
av pappersanvändning genom ett användande av baksidan på pappret ledde till minskad 
skogsskövling, vilket skulle leda till skogens överlevnad (Kahriman-Öztürk et al., 2012, s. 
2992). 
 
År 2012 intervjuade Özsoy 429 elever i årskurserna 4–8. I undersökningen fick eleverna 
illustrera sina tankar gällande framtiden. I studien går det att utläsa differenser kring ele-
vernas uppfattning om miljö. Eleverna fick i uppgift att illustrera hur de uppfattade miljön. 
Özsoy (2012, s. 1134–1136) delade upp illustrationerna i tre kategorier, teckningar som 
illustrerade ren miljö, teckningar som illustrerade förorenad miljö och teckningar som il-
lustrerade en blandning av ren och förorenad miljö. Resultatet visade att 59,2% av de 429 
eleverna illustrerade en ren miljö utan tecken på föroreningar eller skräp. Enplanshus var 
det mest förekommande valet av bostad. Existerade det en skorsten visade den på ytterst 
lite rök eller ingen alls. Bilar som eleverna illustrerade visade inga tecken på utsläpp. Här-
till framkom det att 35,4 % av eleverna illustrerade förorenade miljöer. I teckningarna som 
fokuserade på en förorenad miljö förekom det istället luft- och vattenföroreningar samt 
ödeläggning av skog. Bilderna visade på rök från fabriker och bilar, industriellt avfall samt 
nedskräpning över hav, land och floder. Istället för enplanshus var lägenhetskomplex det 
mest förekommande. Eleverna visade insikter att föroreningar var ett resultat av mänsklig 
aktivitet i form av fabriker och bilar. Istället för fåglar, fjärilar och kaniner som var de mest 
förekommande djuren i den rena miljön, illustrerades hundar, flugor och döda fiskar. Detta 
visade att eleverna förstod människans negativa inverkan på naturen. Återstående 5,4 % 
av illustrationerna visade på både ren och förorenad miljö. Dessa var indelade i två delar 
där den ena sidan av teckningen visade en ren miljö och den andra sidan en förorenad 
miljö. Eleverna visade i vissa fall en flod som symboliserade gränslandet mellan den för-
orenade och den rena miljön. 
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Slutligen framkom det att elever i högre årskurser illustrerade en mer verklighetsförankrad 
bild om miljön. Yngre elever illustrerade istället en ren miljö (Özsoy, 2012, s. 1132). Detta 
i likhet med Alerby (1998, s. 92–93) som 1998 utkom med en studie där 105 elever i års-
kurserna 1–9 fick i uppgift att illustrera sin uppfattning gällande dagens miljö samt fram-
tidsutsikter. I studien intervjuades även 16 av dessa 105 elever kring hur de stod i relation 
till hållbar utveckling. Alerby (1998, s. 92–93) underströk dessutom att de yngre eleverna 
tänkte utifrån ett nulägesperspektiv samtidigt som de äldre eleverna upplevde världen ur 
ett bredare perspektiv, och lade fokus på ett framtidsperspektiv. 

5.3 Elevers uppfattning om den sociala dimensionen  
 
Förskoleeleverna i Borgs studie visade dessutom stor kunskap kring barns levnadsvillkor 
i andra delar av världen, att dessa barn till exempel var tvungna att arbeta då föräldrarna 
inte kunde försörja familjen (Borg, 2017, s. 55–56). I studien av Manni et al. (2012) kunde 
det också utrönas att endast 31,6 % av de 209 mellanstadieeleverna förmådde att ge be-
skrivningar av fattiga och rika i världen, skildringar av olika levnadsvillkor samt kunskap 
om bostadsbrist. Undersökningen pekade på att 55,5% av eleverna hade förståelse för enkla 
relationer. Det kunde synliggöras att eleverna erhöll en förståelse för att alla världens barn 
inte hade chansen till utbildning.  Eleverna indikerade dessutom att rent vatten, mat och 
bra bostäder inte var en självklarhet för alla, de visade härtill på insikter kring orättvisor 
samt reflektion på Sveriges roll i hållbar utveckling gällande resursslöseri. Endast 2,9 % 
av eleverna demonstrerade en komplex förståelse för relationerna mellan människa och 
natur. Eleverna visade en reflektionsförmåga och kunde jämföra mellan olika länders so-
ciala situationer (Manni et al., 2012, s. 26–27). 
 
Till skillnad från Manni, et al. (2012) framkom det istället i Borg (2017) att 94,3 % av 
förskoleeleverna hade kunskap om ekonomiska situationer om andra barn i världen. De 
kunde associera olika sociala aspekter till andra individers utbildningsnivå, arbete och livs-
stil. Resterande 7,6 % av eleverna kunde dessutom relatera till andra barn som inte kunde 
förbruka varor med orsak till föräldrarnas utbildningsnivå, låg inkomst eller arbetslöshet. 
En förskoleelev menade att alla barn i världen inte kunde köpa leksaker då deras föräldrar 
inte tjänade tillräckligt med pengar, pga. sämre utbildning eller fattigdom (Borg, 2017, s. 
55). Vidare reflekterade förskoleeleverna om olika levnadsvillkor i världen. Det framkom 
att 88,7 % av förskoleeleverna visade kunskaper om att alla barn i världen inte kunde in-
förskaffa sig nya leksaker. Förskoleeleverna menade att orsaken till detta vara fattigdom 
bland och mellan mänskor och länder. Vidare framkom det att 5,7 % av de tillfrågade 
förskoleeleverna hade uppfattningen om att alla barn kunde köpa leksaker om de ville det 
men att de inte hade detta som önskemål (Borg, 2017, s. 55). 
 
I Brodys studie från 1991 analyserades intervjuer från 105 elever i årskurserna fyra, åtta 
och andra året på gymnasiet. Han studerade elevernas tankar om föroreningar och attityder 
kring hållbar utveckling. Eleverna i årskurs fyra menade att föroreningar var något som 
existerade i fysisk form. En elev menade att föroreningar var damm i ögonen, eller plast 
som kvävde djur till döds. Eleverna uppfattade dessutom miljöförstöring som något som 



18 
 

 

rörde sig med vinden. Skador på växter bedömdes inte som föroreningar. Eleverna menade 
härtill att människan inte ville leva med föroreningar och att befolkningstätheten på en 
given plats påverkade mängden utsläpp (Brody, 1991, s. 29).   
 
I Brodys studie (1991) visade eleverna på kunskaper som kunde hjälpa dem att förstå nya 
fenomen. De förstod således att snabbmat innebär skogsskövling och fler människor inne-
bär föroreningar i allt större utsträckning (Brody, 1991, s. 31). Författaren menade dessu-
tom att läraren stod som ansvarig för att hjälpa eleverna utveckla förmågan att se relationen 
mellan skolämnen och verkligheten. Genom en positiv beteendeförändring kan eleverna 
således hjälpa planeten till det bättre. Vidare kunde eleverna förstå till exempel problema-
tiken kring skogsskövling men de förstod dock inte sambandet mellan forskning och åsik-
ter. Brody (1991) menade att läraren skulle agera som brobyggare mellan vetenskap och 
uppfattning. Detta kunde vidareutveckla elevens förståelse för miljöproblemen (Brody, 
1991, s. 32).  

5.4 Elevers uppfattning om den ekonomiska dimensionen 
 
Förskoleeleverna i Borgs studie (2017, s. 56–57) tillfrågades hur de uppfattade de olika 
aspekterna i den ekonomiska dimensionen, till exempel shopping, sparande och donation. 
Eleverna menade att pengar var till för att konsumera, samt att ett mål i livet var att bli rik 
för att konsumera dyra varor i allt större utsträckning.  
 
Näsman och von Gerber utkom 2002 med en studie gällande 70 förskoleelevers ekono-
miska kunskaper såsom hur de spenderar, sparar och lånar pengar. Vissa av förskoleele-
verna ansåg att barn inte borde hantera pengar då barnen kan uppfattas mindre kompetenta. 
Andra förskoleelever menade att de var barn och inte hade ekonomiskt ansvar (Näsman & 
von Gerber, 2002, s. 160). Siraj-Blatchford, Smith och Pramling Samuelsson visade i sin 
rapport från 2010 vilken behandlade de tre dimensionerna inom hållbar utveckling att ele-
verna hade en mer komplex förståelse för pengars värde. Det framkom att eleverna förfo-
gade över en allt större medvetenhet om världspolitiken och olika levnadsvillkor. Eleverna 
ville donera pengar och leksaker till utsatta individer. En pojke ville tjäna ihop pengar till 
det katastrofdrabbade Haiti och andra elever avsåg att donera leksaker de inte längre an-
vände (Siraj-Blatchford, Smith & Pramling Samuelsson 2010, s. 6, 12). 
 
I studien av Manni et al. (2012) fick eleverna reflektera och resonera kring en given illust-
ration föreställande jordklotet med bananer, en sardinburk, ett flygplan, ett moln, en sko 
samt pengar. Resultatet visade 25,4 % av de tillfrågade mellanstadieeleverna endast en 
beskrivning av vad de såg på illustrationen. Det framkom att 36,4 % av eleverna dessutom 
visade på en förståelse för relationen mellan varor och tjänster.  I likhet med ett ekonomiskt 
kretslopp visade eleverna på en förståelse för hur produkten införskaffades och såldes vi-
dare. Det framkom att 16,7 % av eleverna hade en insikt av relationerna mellan ekonomi 
och ekologi. Detta till skillnad från endast 8,1 % av eleverna som hade en djupare förståelse 
för relationen mellan de ekonomiska och sociala aspekterna. Exempel på detta var åsikter 
om att andra barn arbetade för att hjälpa till att försörja sina familjer samt att den rika 
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västvärlden stod som ensam ansvarig för fattigdom (Manni et al., 2012 s. 24). I studien 
belystes det att 95,2 % av de 209 eleverna uttryckte en generell oro för miljön (Manni et 
al., 2012, s. 22–23). Detta i likhet med en studie av Strife i Colorado, USA där 50 stadsbarn 
i mellanstadiet intervjuades och fick illustrera sin uppfattning om framtiden. Studien vi-
sade således att 82 % av de 50 tillfrågade mellanstadieeleverna uttryckte en allmän oro 
kring miljö (Strife, 2012, s. 37). Härtill kan det synliggöras att eleverna visade på en vari-
ation gällande känslor och normer, där värderingen var den mest kritiska. Eleverna visade 
på mer spontana svar samt lade mer engagemang på känslouttryck än värderingsmässiga 
formuleringar (Manni et al. 2012, s. 22–23). Till skillnad från Borgs studie (2017, s. 55) 
som tog upp ämnet fattigdom i den sociala dimensionen, hänvisade Manni et al. (2012, s. 
24–27) inte detta problem till endast den ekonomiska dimensionen, utan även till den so-
ciala dimensionen.  

5.5 Elevers uppfattning om framtiden 
 
I studien av Manni et al. (2012, s. 22–23) samt Strifes studie (2012, s. 37) har det tidigare 
angivits att eleverna visade på en allmän oro om framtiden. Elevernas rädslor kretsade 
kring miljöförstöring, global uppvärmning, luftföroreningar och utrotning av djur. Ele-
verna kände dessutom en känsla av ilska och hjälplöshet till allmänheten, då inga åtgärder 
sattes in för att lösa problemen. 
 
I Strifes studie (2012, s. 44–49) fick mellanstadieelever illustrera hur de trodde att planeten 
skulle se ut om 100 år, om inte människan tog tag i de aktuella miljöproblemen. Det fram-
kom att 72 % av eleverna uttryckte pessimistiska känslor gällande framtiden. Enligt ele-
verna väntar en apokalyptisk framtid då planeten förväntas brinna upp i brist på det skyd-
dande ozonlagret, eller världsomfattande översvämningar som dränker världens befolk-
ning. Vidare analys visade att tv och film var den största källan till pessimistiska framtids-
utsikter. Eleverna visade således på ”ekofobiska” tankar, det vill säga rädsla för miljöpro-
blemen. Strife (2012) menade att detta påverkar den unga generationens deltagande i mil-
jöarbetet. Vidare menade författaren att vuxna bör förstå barns perspektiv gällande mil-
jöfrågor, då de är framtidens konsumenter. Författaren ansåg även att undervisning om 
hållbar utveckling är alltför abstrakt för eleverna. De inser inte sin roll i världen och mil-
jöproblemen blir alltför överväldigande vilket leder till en ökning av de ekofobiska käns-
lorna (Strife, 2012, s. 37–38). Den mindre andelen elever var hoppfulla inför framtiden. 
De hänvisade till att människan kommer använda sig av förnybara energikällor i allt större 
utsträckning. Eleverna hade dessutom tilltro till människans innovativitet och ingenjörs-
konst samt en allmän positiv föreställning av mänskligheten (Strife, 2012, s. 46–48). 
 
I likhet med Kahriman-Öztürk et al. (2012) fick 40 elever i årskurs fem i en studie av 
Saglam (2016) illusterara sina framtidslösningar gällande miljöföroreningar. Bilderna ex-
emplifierade elevernas tankar kring hur robotar samlade skräp, uppmanade människor att 
ta ansvar för miljön och ansatser till att övertala allmänheten med diverse övertalande skyl-
tar. Studien visade att eleverna hade god insikt i att nedskräpning var ett miljöproblem. 
Majoriteten av illustrationerna visade dock att eleverna endast oroade sig för nedskräpning. 
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Orsaken var att nedskräpning uppfattades som mest bekant för eleverna. På grund av detta 
visade eleverna ingen generell oro till andra former av föroreningar (Saglam, 2016, s. 7). 
Till skillnad från Kahriman-Öztürk et al. (2012) där förskoleeleverna själva förstod män-
niskans roll i arbetet mot en renare och bättre miljö, visade de äldre eleverna i Saglam 
(2016, s. 7) en större tilltro till teknikens roll. Äldre elever i Alerby (1998, s. 9293) visade 
däremot en högre kunskap inom hållbar utveckling. Eleverna visade förmågan att uppfatta 
världen ur ett bredare framtidsperspektiv. I tio fall av fyrtio illustrerades robotar som skulle 
plocka upp efter människan. Saglam (2016, s. 11) menade att elevernas attityd för miljö-
problematiken påverkas av deras förståelse för föroreningar. Brody (1991, s. 29) menade 
att elever måste få chansen att använda sina sinnen för att utveckla sin förståelse gällande 
hållbar utveckling. De måste se, känna, lukta och smaka på föroreningar för att förstå den 
verkliga komplexiteten i problemet gällande hållbar utveckling. Brody (1991, s. 30) gav 
förslaget att introducera hållbar utveckling genom att genomföra undervisning i ett litet 
klassrum med för många elever. Läraren kunde samtidigt spela upp störande stadsljud och 
i denna arbetsmiljö kräva att eleverna presterade i grupp. Detta kunde hjälpa eleverna att 
förstå komplexa situationer som berörde hållbar utveckling. 
 
I Alerbys studie från 1998 framkom det att de yngre eleverna lade fokus på det aktuella 
miljöläget. De illustrerade den rena miljön, men under intervjuer framkom det att eleverna 
hade kunskap om miljöförstöring. De äldre eleverna uppfattade istället världen ur ett bre-
dare perspektiv, och lade fokus på hur framtiden skulle te sig om dagens miljöförstöring 
fortsatte. De uppfattade dessutom miljöförstöringen ur ett globalt perspektiv, till exempel 
växthuseffekten och ökningen av ozonhålet (Alerby, 1998, s. 9293).  
 
Sammanfattningsvis demonstrerar eleverna varierade kunskaper om hållbar utveckling. De 
visar på viss kunskap om olika levnadsvillkor i världen samt kunskap angående omfördel-
ning av världens resurser. Härtill framgår det klarligen att eleverna innehar en stark oro för 
framtiden samt att det uttryckligen framlagt att elevers attityder förändras i samband med 
att de växer upp och utvecklas som individer (Saglam, 2016, s. 11). Skolan måste tidigt 
lägga starkt fokus på den etiska aspekten och utveckla en alltmer komplex förståelse för 
relationerna mellan människa och miljö (Manni et al., 2012, s. 30). 
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6.  Diskussion  
 
I följande avsnitt presenteras arbetets starka respektive svaga sidor av litteraturstudien samt 
felkällor som kan ha uppstått i studien. Härtill presenteras vikten av ett paradigmskifte, 
hållbar utveckling som eget ämne i läroplanen, diskussionen kring ett ämnesöverskridande 
arbete och dess fördelar för elevernas kunskap om hållbar utveckling samt idéer för fortsatt 
forskning.  

6.1. Metoddiskussion  
 
Arbetets främsta styrkor är att litteraturen har en relativt stor geografisk spridning då den 
är inhämtad från Öst- och Västeuropa samt USA. Studierna är dessutom skrivna mellan en 
tidsperiod som omfattar 27 år, vilket har tillhandahållit oss en vidare bild om elevers upp-
fattningar och oro kring hållbar utveckling. Ytterligare en styrka är att vi innehar kunskaper 
inom både natur- och samhällsorienterade ämnen, vilket ger oss en bredare kunskapsbas 
om de tre dimensionerna inom hållbar utveckling.  
 
Litteraturstudien inleddes med ett fokus på hur elever förhåller sig till hållbar utveckling i 
årskurserna 4–6. Genom informationssökning framkom det dock att det var brist på ge-
nomförda undersökningar i årskurserna 4–6. Förevarande ledde till en ändring i det fast-
slagna syftet. Från att eftersöka information från endast mellanstadiet eftersöktes nu också 
undersökningar från förskolan till årskurs tre. Ett stort fokus lades på att hitta nationellt 
och internationellt publicerad litteratur. Analyskriteriet var att dessa skulle beröra littera-
turstudiens syfte och frågeställning. Vetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar, böcker, 
analogier, rapporter samt en handbok hittades genom informationssökningen vilken dela-
des in i grupper av bakgrund och resultat. Genom detta fick vi en översikt över litteratur-
studiens struktur. Härtill fördes ett resonemang kring hur den röda tråden skulle efterföljas 
genom hela arbetets gång.  
 
Genom materialanalys hade vi som ändamål att hitta undersökningar där eleverna hade 
olika uppfattningar beträffande de tre dimensionerna och framtiden. Detta gav oss insyn 
gällande olika elevuppfattningar i Sverige, Turkiet och USA. Det är dock av stor vikt att 
ha förståelse för att undersökningen inte ger en rättvis och global bild av elevers uppfatt-
ning av hållbar utveckling då det erhållna materialet var inhämtat från tre enskilda länder 
vilka är spridda över världen. Studierna kan likväl ge viss information kring hur insatta 
elever är i den globala världen. Vår studie kan erbjuda en uppfattning på vilket sätt elever 
uppfattar sin närmiljö beroende på utbildning och omgivning. Dessutom är det en fråga 
huruvida elevernas allmänna kunskap gällande miljö är geografiskt betingad eller inte.  
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6.2 Reliabilitet och validitet  
 
Uppsatsens tillförlitlighet skulle kunna påverkas av eventuella felkällor. Genom arbetets 
gång återfanns litteratur från enbart Sverige, Turkiet och USA. Endast fyra studier var 
publicerade år 2012. För att göra studien alltmer tillförlitlig hade vi velat införskaffa oss 
ytterligare litteratur och undersökningar från andra länder fram till 2018. 
 
Beträffande sorteringen kan den ha inneburit ett alltför stort urval. Litteratur om miljödi-
daktik, lärarens perspektiv samt litteratur som inte berörde frågeställningarna exkludera-
des. I dessa källor kunde viss information inhämtats. Läsning av lärarens perspektiv kunde 
gett oss en bild gällande uppkomsten av elevers uppfattning kring hållbar utveckling. Brist 
på studier gällande mellanstadiet samt ett allt för stort urval kan ha bidragit till en eventuell 
informell tunnhet. 
 
De kunskaper vi förfogar över gällande informationssökning är endast grundläggande. 
Brist på kunskap i sökningsmetoder kan således inneburit att eventuell litteratur förbisågs. 
Kedjesökningarna ledde också till svårigheter att återfinna förstahandskällor då andra-
handskällor ibland använde sig av information och undersökningar som inte längre var 
tillgängliga. Under arbetets gång har informationssökningen dock behandlat många sök-
vägar såsom databaser, bibliotek, författarsökningar och kedjesökningar. Informationssök-
ningen har aldrig stannat upp då vi ideligen funnit nya sökord, ytterligare litteratur och 
författare. Vi anser härtill att frågeställningen är relevant eftersom en alltför snäv fråge-
ställning inte skulle ge tillräcklig information kring ämnet hållbar utveckling. En alltför 
bred frågeställning skulle istället ge för mycket och eventuellt felaktig information kring 
ämnet.  

6.3 Resultatdiskussion  
 
Syftet med litteraturstudien var att klarlägga hur elever i låg- och mellanstadiet uppfattar 
hållbar utveckling samt vilka likheter och skillnader som finns gällande elevers uppfattning 
kring de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna. Vi ville visa på behov av 
vidare forskning kring hur elever uppfattar hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna. 
Med detta som grund ställde vi följande frågeställningar. 

Som tidigare nämnt har miljöundervisningen i skolan gått ifrån den essentialistiska filoso-
fin, vidare till den progressivistiska filosofin för att slutligen landa i den rekonstruktivist-
iska filosofin som idag präglar den svenska skolan. Individens rätt till åsikter är således 
idag en stark utgångspunkt i styrdokumenten (Skolverket, 2002, s. 12–15). Frågan är dock 
om den individuella rätten till inställning kring miljöproblem är den rätta vägen att gå för 
att lära elever att utveckla respekt för naturen och sin omgivning. Många individer innehar 
en pessimistisk inställning huruvida den egna individen och samhället har förmågan att 
ändra sin attityd (Gulliksson & Holmgren, 2011, s. 49–53). Detta i likhet med Strifes 
undersökning där det framkom att 72 % av eleverna uttryckte pessimistiska känslor gäl-
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lande framtiden (2012, s. 44). Människan motiveras till förändring utifrån inre känslomäss-
iga intryck, intellektuella upplevelser, reflektion och sociala erfarenheter (Gulliksson & 
Holmgren, 2011, s. 49–53).  

Den genomförda litteraturstudien har tillhandahållit oss en djupare insyn i elevernas fun-
deringar om hållbar utveckling. Deras uppfattningar var oroväckande då de redogjorde för 
en dystopi snarare än en utopi. Eleverna visade dock på många goda idéer kring hur mil-
jöproblematiken kan tyglas och framtidsutsikterna förbättras. Det har dessutom observe-
rats att elever lade sin tilltro till teknikens framgång (Saglam, 2016, s. 7). Det har inte 
framkommit att det är människan som står som ansvarig för den tekniska utvecklingen, det 
vill säga att det kostar pengar likväl som naturresurser. Inte heller framgick det att tekniken 
inte kommer utvecklas om inte människan ändrar sitt sätt att förhålla sig till miljön och tar 
ställning för att förändra sitt leverne. Majoriteten av eleverna i samtliga studier visade en 
kunskapsbrist gällande en helhetsbild av relationen mellan människa och natur. En fråga 
vi ställer oss är om detta är brist på miljö- och etikundervisning från skolan, okunniga 
lärare eller föräldrarnas attityder? De flesta elever i studien av Manni et al. (2012, s. 22–
23) och studien av Strife (2012, s. 37) visade på en allmän oro kring miljö. Eleverna i 
Strifes studie (2012, s. 37) visade dessutom på ilska att allmänheten inte agerade. Under-
sökningarna gav information kring hur elever resonerade kring de tre dimensionerna när 
fokus borde ligga på hur problemen kan lösas.  
 
När förskoleeleverna i Borgs studie (2017, s. 56–57) tillfrågades hur de uppfattade de olika 
aspekterna i den ekonomiska dimensionen menade de att pengar var till för att konsumera, 
samt att ett mål i livet var att bli rik för att konsumera dyra varor i allt större utsträckning.  
Siraj-Blatchford, Smith och Pramling Samuelsson förevisade liknande slutsatser i sin rap-
port från 2010 som behandlade de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. Eleverna 
förfogade över en allt större medvetenhet om världspolitiken och olika levnadsvillkor. 
(Siraj-Blatchford, Smith & Pramling Samuelsson, 2010, s. 6, 12). Vi uppfattar förskolee-
levernas åsikter om konsumtion som skrämmande. Detta är ett tankemönster som tidigt bör 
brytas med skolans- och föräldrarnas hjälp. Föräldrar måste föra en öppen debatt om håll-
bar utveckling och framtidens utsikter. Våra åsikter överensstämmer med Borg (2017, s. 
66) och Pramling Samuelsson (2011, s. 107) som betonade vikten av att det mellan föräld-
rar och barn förs en dialog om hållbar utveckling.  
 
I Manni studie framkom det att endast 51,7 % av eleverna förstod de enkla relationerna 
mellan människa och miljö (Manni et al., 2012, s. 23). Endast 15,7 % av eleverna visade 
en mer komplex förståelse för olika relationer i naturen (Manni et al., 2012, s. 23). Vi anser 
att det är oroväckande att mellanstadieelever endast innehar kunskap om enkla relationer 
inte har förmågan att reflektera kring mer komplexa relationer i naturen. Förskoleeleverna 
visade mer kunskap om barns olika levnadsvillkor i andra delar av världen (Borg, 2017, s. 
55–56). Mellanstadieeleverna i Mannis studie (2012) visade också på förståelse för enkla 
relationer. Vidare framkom det att endast 2,9 % av eleverna hade en komplex förståelse 
för relationerna mellan människa och natur (Manni et al., 2012, s. 26–27). Detta kan enligt 
oss vara en indikator på att hållbar utveckling bör införas tidigare i skolan. Även Pramling 
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Samuelsson (2011, s. 103–116) understryker att undervisning om hållbar utveckling tidigt 
bör införas i utbildningen då eleverna lättare absorberar information och införskaffar sig 
vanor, till skillnad från när de blir äldre och vanorna blir allt svårare att bryta. 
 
Eleverna visade på en generell oro inför framtiden (Manni et al., 2012, s. 22–23; Strife, 
2012, s. 37) De visade på rädslor kring miljöförstöring, global uppvärmning, luftförore-
ningar och utrotning av djur. Eleverna kände dessutom en känsla av ilska och hjälplöshet 
till allmänheten, då inga åtgärder sattes in för att lösa problemen. Eleverna i Strife (2012) 
visade på ekofobiska tankar då de menade att apokalyptisk framtid väntar planeten. Strife 
(2012, s. 37–38) menade dessutom att eleverna inte inser sin roll i världen då undervisning 
om hållbar utveckling kan uppfattas som alltför abstrakt. Vi är av åsikten att eleverna måste 
se världen som den ser ut och hur framtiden kommer te sig om inte förändring sker. De 
borde introduceras för illustrationer och situationer som visar vilka skador människan ut-
sätter planeten för samt forskning om framtiden med syfte att eleverna får insikt i att pla-
neten inte överlever människans överkonsumtion. Enligt Pramling Samuelsson (2011, s. 
112) är lärarens roll inom hållbar utveckling inte att skrämma eller att få eleverna att känna 
skuld över hur människan har påverkat världen utan att ge eleverna bilden av att de har 
chansen att förändra världen. 
 
Resultaten indikerar att elever innehar spridda kunskaper om hållbar utveckling. Frågan vi 
ställer oss är hur lärare ska förmedla kunskap om ett ämne som kan uppfattas ytterst diffust. 
I Skollagen går det inte explicit utläsa att skolan ska lägga tyngd på de tre dimensionerna, 
eller att dessa är betydande för utbildningen i den svenska skolan (SFS 2010:800, 1 kap., 
5 §). Detta uppfattar vi som besynnerligt då vill mena att förändring börjar i maktens kor-
ridorer. Hur ska förändring ske om inte svenska skolans grund varken betonar eller återger 
vikten av hållbar utveckling. Enligt vår mening bör hållbar utveckling tydliggöras i Skol-
lagen (2010) då diskussionen om hållbar utveckling annars riskerar att uppfattas som 
mindre angelägen än vad den i själva verket är. Vi vill härigenom understryka vikten av 
ett nytt ämne i läroplanen som behandlar hållbar utveckling i större utsträckning. Detta kan 
bidra till att eleverna erhåller en djupare uppfattning på hur hållbarhet påverkar människan 
då de kan se tydliga samband mellan attityd och vilja att förändra planeten till en bättre 
värld. Härtill skulle ett nytt ämne betyda att de tre dimensionerna automatiskt integreras 
och sammanflätas, samt att lärare skulle ha tydligare riktlinjer kring vad hon eller han ska 
undervisa om. Ett nytt ämne samt ett ämnesöverskridande kollegialt samarbete ger dessu-
tom eleverna möjligheten till att arbeta med projekt som berör ett flertal aspekter i hållbar 
utveckling. Detta arbete borde fortgå under hela grundskolan samt gymnasieskolan för att 
göra hållbar utveckling till en del av elevernas vardag.  
 
Enligt styrdokumenten ska elever emellertid införskaffa sig ett personligt förhållningssätt 
till allmänneliga och globala frågor som behandlar miljö (Skolverket, 2017, s. 9). Utbild-
ning är således av stor vikt då den ger individen möjligheten att skapa ett nytänkande. 
Styrdokumenten betonar vikten av att föra över grundläggande värderingar och främja ele-
vernas lärande om miljö. Genom detta förbereds de att leva och agera i samhället (Skol-
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verket, 2017, s. 9). Vi vill sålunda lyfta fram att elever bör införskaffa sig en djupare mil-
jöetik och dessutom noga överväga sina åsikter, då vi vill mena att det finns handlingar 
som kan kategoriseras som korrekta eller felaktiga.  
 
Vidare vill vi påstå att miljöetik är en av de viktigaste grunderna för att utvecklas till en 
miljömedveten medborgare. Stenmark (2000, s. 20–21) menar att miljöetik innebär att in-
divider besitter förmågan att reflektera över människans relation till naturen. Manni et al. 
(2012, s. 30) framför att skolan har ett ansvar att undervisa med etiskt perspektiv, då elever 
måste utveckla en djupare förståelse för relationen mellan människa och natur.  Eleverna 
måste lära sig att respektera djur och natur samt införskaffa sig ett nytänkande för framti-
den. De måste härtill utmana konsumtionssamhället och kunna reflektera kring olika lev-
nadsvillkor i olika kulturer (Kahriman-Öztürk et al., 2012, s. 2988). Härigenom vi vill be-
tona att lärare har som uppgift att utveckla elevers miljöetiska förhållningssätt, undervis-
ningen bör då genomsyras av miljöetiska aspekter. Vidare vill vi hävda att om människan 
vill ändra på världen måste hon således börja med att ändra på sig själv. Som tidigare nämnt 
måste världens medborgare införskaffa sig ett nytt tankesätt beträffande svårigheter och 
lösningar i de aktuella förändringsprocesserna. Individen måste ta ett större ansvar då håll-
bar utveckling är allt mer avgörande för planetens överlevnad. Människan behöver således 
bygga sina värderingar på en helt ny etik (Bäckstrand, Olsson & Tengström, 2010, s. 120). 
Dessutom menade Einstein (1879–1955) att människan borde införskaffa sig en ny infall-
svinkel på lösningar kring dagens och framtidens miljöproblem. Detta kan liknas vid 1500-
talets framsteg inom vetenskapen. Under 1500- och 1600-talet proklamerade Kopernikus, 
Kepler och Galilei att Tellus inte var i universums centrum utan att planeterna kretsade 
runt solen. Genom forskning gick människan från en geocentrisk världsbild till en helio-
centrisk världsbild. Således genomgick samhället ett paradigmskifte (Östklint, Johansson 
& Anderberg, 2012, s. 86–87). 
 
Vår åsikt är att lärare innehar möjligheten att hjälpa eleven utveckla ett miljöetiskt tanke-
sätt för att bli en miljömedveten medborgare. Med detta som bakgrund vill vi betona vikten 
av att människan bör frångå en individualistisk livsstil till en mer gemenskapsbetonad livs-
stil, och se världens problem med nya ögon. Vi bör gå från överkonsumtion till hållbarhet. 
Uppfattar människan planetens resurser och naturen på ett allmängiltigt sätt genomgår 
samhället till slut ett paradigmskifte vilket är nödvändigt för planetens överlevnad. 
 
Under VFU-perioder har det i undervisning av de samhällsorienterade ämnena kunnat ob-
serveras att elever fick diskutera om huruvida växthusgaser uppstod och påverkade naturen 
eller inte. De fick även diskutera och resonera kring olika levnadsvillkor i världen till ex-
empel fattigdom, hur utbildning påverkar individens lön samt hur människan spenderar 
den. I de naturorienterande ämnena fick eleverna istället diskutera om nedskräpning och 
källsortering. Vi uppfattar dock att undervisning om hållbar utveckling inte tar den plats 
den borde. De tre dimensionerna undervisades inte i sin helhet. Undervisningen borde istäl-
let haft fokus på hur de tre dimensionerna är sammanflätade och i beroendeställning av 
varandra. Vi vill mena att eleverna istället fick utveckla kunskaper i enskilda aspekter av 
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hållbar utveckling. Detta gav således inte eleverna möjligheten att utveckla en djupare för-
ståelse om hållbar utveckling. Enligt vår mening är detta ett av de tyngsta argumenten för 
att öka kunskap om hållbar utveckling i den svenska skolan. Givetvis undervisas det om 
till exempel om källsortering, återvinning, miljöförstöring, fattigdom och svält det vill säga 
de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, men inte i tillräcklig stor utsträckning. 
Undervisningen sker inte ämnesöverskridande, vilket då kan leda till att eleverna uppfattar 
de tre dimensionerna som enskilda delar och inte delar av varandra.  
 
Vi ställer oss frågan om när undervisning om hållbar utveckling ska introduceras i skolan. 
Dewey (1859-1952) menade att undervisning i till exempel naturvetenskap, historia och 
geografi ska introduceras i ett senare stadium för att undvika en försvåring av barnets etiska 
uppfostran, en teori som Pramling Samuelsson (2011, s. 103–116) motstrider i senare stu-
dier.  Dewey ansåg på sin tid att naturvenskap, historia och geografi är ämnen som inte går 
att knyta an till de unga barnens sociala aktiviteter. Han hävdade dessutom att de natur-
venskapliga ämnena inte kan studeras i en enhet då naturen är olika objekt i tid och rum 
(Dewey, 2002, s. 43). Vidare menade Dewey (2002, s. 41–42) att undervisningen ska 
spegla elevernas erfarenheter och uppfattningar från hemmet. Vi ställer oss dock frågan 
om ett barn kan tillgodogöra sig kunskap om hållbar utveckling om föräldrarna inte innehar 
en sund inställning till miljön. Introducerar inte skolan tidigt begreppet hållbar utveckling, 
aktivt arbetar med det eller att föräldrarna bortser från sitt ansvar att fostra sina barn till 
miljövänliga medborgare kommer utvecklingen mot en hållbar planet att stanna upp. 
Dewey (2002) ansåg dessutom att undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter, 
vilket enligt våra åsikter är korrekt till viss del. Vi vill dock mena att detta kan leda till att 
elever inte införskaffar sig en helhetsbild av den internationella världen. De skulle således 
inte förstå att deras enskilda handlingar är en del av ett större sammanhang som i slutändan 
påverkar miljön och världens medborgare. Enligt vår mening innehar elever i olika delar 
av världen olika uppfattningar av vad som påverkar miljön, och hur försämring av miljön 
yttrar sig. Elever i till exempel Norden innehar troligen inte samma erfarenheter gällande 
naturförstöring och naturkatastrofer, detta i jämförelse med barn i till exempel Asien och 
Sydamerika. Detta kan liknas vid Saglams studie (2016, s. 7) där eleverna inte hade kun-
skap om andra slags föroreningar än nedskräpning då andra utsläpp inte hade en direkt 
påverkan på dem. Vi anser att Deweys idéer är synnerligen begränsade och leder till att 
eleven inte uppfattar sig själv i ett större sammanhang, vilket vidare leder till kunskapsbrist 
om de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. Således motstrider vi Deweys pedago-
giska idéer gällande vad som ska inkluderas i undervisningen i de tidiga åldrarna.  
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6.4 Förslag på undervisning om hållbar utveckling 
 
Ett förslag på undervisning om hållbar utveckling är att eleverna får ställas inför en värde-
ringsövning. Läraren visar en bild från tidigare nämnd utställning och ställer frågan vad 
som är orsaken till problemet. De får välja ett av tre hörn där respektive hörn representeras 
av en dimension.  

• Den sociala dimensionen där människans inställning är orsaken? 
• Den ekonomiska dimensionen där människans konsumering är orsaken? 
• Den ekologiska dimensionen där naturliga orsaker ligger bakom katastrofen? 

Eleverna får sedan resonera kring varför de valde sitt hörn. Härtill får läraren ställa frågan 
om ett hörn är bättre än ett annat, och genom diskussion med eleverna få dem att inse att 
hållbar utveckling inte handlar om att se miljöproblematiken ur en aspekt, utan en integre-
ring av alla dimensioner. Vidare kan skolan ordna med en miljöutställning där eleverna 
introduceras för illustrationer av den vackra oförstörda naturen med djur, grönska, rent 
vatten, ren luft och friska lyckliga människor. I nästa sal möts eleverna av skogsskövling, 
plastöar, döda och skadade djur, fattigdom, sjukdom, skogsbränder, torka, svält, förore-
ningar och naturkatastrofer. Efter utställningen får eleverna i sina klassrum berätta vad de 
såg, hur de uppfattade utställningen, vad de hemska bilderna grundande sig i och vad ele-
verna kan göra för att motverka detta. Härigenom kan läraren således lägga en grund för 
de 7R:n inom hållbar utveckling.  
 
Idag lever 767 miljoner av världens befolkning i fattigdom. UNICEF vill understryka att 
fattigdom handlar om mycket mer än brist på pengar. Fattigdom handlar även om under-
näring, minskad eller ingen chans till utbildning, minskad eller ingen tillgång till hälso- 
och sjukvård samt minskat eller inget inflytande över sitt eget liv och framtid. Dessutom 
handlar fattigdom om sjukdom till följd av förorenat vatten, bostadslöshet och allmän 
maktlöshet. Världsbanken åsyftar att extrem fattigdom innebär en förbrukningskostnad på 
$1,90 per dag (UNICEF, u.å.). 
 
Ett undervisningsexempel utifrån detta är att elever i grupp får fördela $1,90 över dagen. 
Eleverna får sedan i helklass presentera vad de behöver för att överleva och dessutom mo-
tivera varför de valt produkterna. Syftet med uppgiften är belysa hur elever uppfattar 
värme, bostad, vatten, el, utbildning, transport, vård och medicin som någonting självklart 
och inte något som alla människor inte har tillgång till samt ett klargörande att produkter-
nas tillverkning påverkar människor och miljön. Diskussion kan dessutom föras gällande 
hur eleven spenderar sina pengar. Väljer eleven att köpa mjöl och mjölk som tillgodoser 
behoven under flera dagar eller läsk och godis som tillfredsställer för stunden? Härtill kan 
en diskussion föras huruvida en fattig individ bryr sig om miljön eller inte när produkter 
som är miljömärkta oftast är dyrare. Vad prioriterar den enskilda personen, sig själv eller 
miljön? 
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Idag för världens ledare diskussioner om hållbar utveckling och ett flertal länder skriver 
under olika kontrakt över ett ställningstagande för naturen och en hållbar planet, men små 
framsteg sker. För att lyckas med de mål som EU, Europiska Unionen, satt upp om till 
exempel temperaturökning på max två grader måste de dagliga utsläppen minska med 
minst 60 % fram till år 2050. Sedan 1970-talet har dock utsläppen ökat med 80 %, och 
ingen förändring är i sikte. Världens länder, ledare och medborgare måste arbeta aktivt och 
i samarbete med varandra för en hållbar planet (Naturvårdsverket, 2008, 2 §). Härmed vill 
vi betona att framtiden avgörs idag, och inte imorgon.  

6.5 Idéer för fortsatt forskning 
 
Genom litteraturstudien har det uppmärksammats att årskurserna 4–6 är i behov av fortsatt 
forskning gällande elevers attityder och etiska förhållningssätt inom hållbar utveckling.  
Ett större fokus ligger istället på förskola, högstadium samt gymnasieskolan. Den forsk-
ning som hittades behandlade främst elever i USA och Turkiet. Detta upplever vi som en 
ytterst intressant då Sverige är ett av de ledande länderna inom hållbar utveckling. Vidare 
forskning kan genomföras i hur elever i Jönköpings kommun uppfattar miljöproblemen 
och hållbar utveckling, detta genom enkätundersökningar och illustrationer från elever. 
Utöver detta är studier kring lärarens perspektiv och kollegialt lärande intressanta forsk-
ningsfrågor.  Härtill kan det undersökas hur elevers och lärares etik och moral förhåller sig 
till hållbar utveckling.   
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2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soren Breiting 
& Per Wicken-
berg 2010 

 

PRIMO behov* 
AND 
miljö* 

Tillgängligt i 
biblioteket  

19 Behovet av en 
ny förståelse: 
ansvaret för 
miljön, klima-
tet och det glo-
bala utrymmet  
 

Göran Bäck-
strand 
Kåre Olsson & 
Emin Tengström 

 

PRIMO Maslow 1940-1945 
Artiklar  
Vetenskapliga 
artiklar 

47 A theory of 
human motiva-
tion  

Abraham Harold 
Maslow 
1945 

 

SwePub Develop-
ment of 
ESD in 
Sweden 

Ingen 58 Education for 
sustainable so-
ciety attain-
ments - and 
good practices 
in Sweden dur-
ing the United 
Nations Dec-
ade for Educa-
tion for Sus-
tainable Devel-
opment 

Mikiko Cars & 
Emma E. West 
2014 

Kedjesökning 
Johan Öhman & Leif 
Östman  
Hållbar utveckling i 
praktiken. 
2004 
 
Ann-Christine Vall-
berg Roth  
De yngre barnens läro-
planshistoria. 
2011 
 
Johan Öhman  
New Swedish environ-
mental and sustainabil-
ity education research  
2011 

PRIMO miljöetik Ingen 37 Miljöetik och 
miljövård: mil-
jöfrågornas 
värderings-
mässiga di-
mension 
 

Mikael Sten-
mark 
2000 

 

https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2119991440003831&context=L&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2119991440003831&context=L&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2119991440003831&context=L&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2119991440003831&context=L&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2119991440003831&context=L&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2119991440003831&context=L&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2119991440003831&context=L&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2119991440003831&context=L&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/13504620903533221&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/13504620903533221&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/13504620903533221&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/13504620903533221&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/13504620903533221&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/13504620903533221&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/13504620903533221&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22h%C3%A5llbar%20utveckling%22%20AND%20skolverket&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2118668030003831&context=L&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,milj%C3%B6etik&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2118668030003831&context=L&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,milj%C3%B6etik&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2118668030003831&context=L&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,milj%C3%B6etik&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2118668030003831&context=L&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,milj%C3%B6etik&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2118668030003831&context=L&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,milj%C3%B6etik&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=46JUL_ALMA2118668030003831&context=L&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,milj%C3%B6etik&offset=0
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SwePub ”sustainable 
develop-
ment” AND 
students 

Tidskriftsartik-
lar 

107 Mapping what 
young students 
understand and 
value regard-
ing sustainable 
development 
 

Annika Manni, 
Karin Sporre & 
Christina Ottan-
der 
2012 

 

ERIC Futur* and 
child* and 
enviro* and 
concern* 
and attitud* 

Peer-reviewed  
2010-2017 

39 Children’s En-
vironmental 
Concerns Ex-
pressing 
Ecophobia  
 

Susan Jean 
Strife 
2012 

 

ERIC Future* and 
enviro* and 
pollution* 

Peer-reviewed  
2010-2017 

42 Exploring 
fifth–grade 
Turkish chil-
dren’s solu-
tions and fu-
ture plans for 
environmental 
pollution 
through their 
drawings  

Murat Saglam 
2016 

Kedjesökning 
Sibel Özsoy   
Investigating ele-
menatry school stu-
dents’ perceptions 
about environment 
through their drawings  
2012 
 
Michael J. Brody   
Understanding of pol-
lution among 4th, 8th 
and 11th grade students 
1991 
 

PRIMO miljödidak-
tik 

Tillgängligt i 
biblioteket  

111 Nationell och 
internationell 
miljödidaktisk 
forskning: en 
forskningsö-
versikt 
 

Leif Östman 
(Red.) 
2003 

Kedjesökning 
Eva Alerby  
Att fånga en tanke: En 
fenomenologisk studie 
av barns och ungdo-
mars tänkande kring 
miljö. 
1998 

PRIMO Sustaina-
bility 

Tillgängligt i 
biblioteket  
2017-2018 

23 An introduc-
tion to sustain-
ability : envi-
ronmental, so-
cial and per-
sonal perspec-
tives 
 

Martin Mulligan 
2018  
 

Kedjesökning  
Aurelio Peccei World 
Problems in the Com-
ing Decades.  
1968 
 
Donald Worster 
Nature's Economy: A 
History of Ecological 
Ideas 
1994 
 
 
 
 

PRIMO Lära AND 
”Hållbar ut-
vecklin” 

Ingen 39 Att lära för 
hållbar ut-
veckling.  

Kommittén för 
utbildning för 

 

http://swepub.kb.se/showrecord?q=%E2%80%9Dsustainable+development%E2%80%9D+AND+students&r=;mspu:(article)&n=12&id=swepub:oai:DiVA.org:umu-63809&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://swepub.kb.se/showrecord?q=%E2%80%9Dsustainable+development%E2%80%9D+AND+students&r=;mspu:(article)&n=12&id=swepub:oai:DiVA.org:umu-63809&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://swepub.kb.se/showrecord?q=%E2%80%9Dsustainable+development%E2%80%9D+AND+students&r=;mspu:(article)&n=12&id=swepub:oai:DiVA.org:umu-63809&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://swepub.kb.se/showrecord?q=%E2%80%9Dsustainable+development%E2%80%9D+AND+students&r=;mspu:(article)&n=12&id=swepub:oai:DiVA.org:umu-63809&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://swepub.kb.se/showrecord?q=%E2%80%9Dsustainable+development%E2%80%9D+AND+students&r=;mspu:(article)&n=12&id=swepub:oai:DiVA.org:umu-63809&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://swepub.kb.se/showrecord?q=%E2%80%9Dsustainable+development%E2%80%9D+AND+students&r=;mspu:(article)&n=12&id=swepub:oai:DiVA.org:umu-63809&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
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 hållbar utveckl-
ing. 
2004 

PRIMO John 
Dewey 

Tillgängligt i 
biblioteket  
 

54 Individ, skola 
och samhälle: 
Pedagogiska 
texter  

Hartman, S. G. 
& Lundgren, U. 
P.  
(Red.) 
2002 

 

 

Bilaga 2 Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 

Teoretisk 
bakgrund 

Resultat 

Alerby, E.  
Att fånga en tanke: 
En fenomenologisk 
studie av barns och 
ungdomars tänkande 
kring miljö 
Avhandling 
1998 
Sverige 
Kedjesökning 
 
 

Syftet med avhand-
lingen var att syn-
liggöra människors 
tänkande. Avhand-
lingen lade fokus 
på barns och ung-
domars tankar 
kring miljö. 

Avhandlingen var lätt-
läst med god struktur. 
Den var uppdelad efter 
två delstudier, illustrat-
ioner och intervjuer. 
105 elever fick illu-
strera teckningar som 
samlades in under hös-
ten 1996. Intervjukan-
didaterna gick i fyra 
olika skolor inom Lu-
leå kommun i Norrbot-
tens län. Åldrarna vari-
erade mellan 7 och 
sexton år. Intervjuerna 
utfördes under två till-
fällen på sexton perso-
ner, vilka var utvalda 
genom ett stratifierat 
urval. Detta innebar att 
fyra personer från 
varje åldersgrupp 
ingick i intervjun. 
 

Fenomenologi De flesta barn 
och ungdomar 
illustrerade en 
ren och frisk 
miljö. Majori-
teten av bil-
derna som vi-
sualiserade en 
ren miljö illu-
strerades av de 
yngre ele-
verna. 
 

Borg F. 
Caring for people 
and planet: Pre-
school Children’s 
Knowledge and 
Practices of Sustain-
ability 

Syftet med avhand-
lingen var att för-
bättra kunskapen 
om förskoleelever-
nas kännedom om 
hållbar utveckling.  

Avhandlingen hade 
mindre bra upplägg, då 
strukturen uppfattades 
som aningen svår. Av-
handlingens datain-
samling bestod av 53 

 De flesta ele-
ver kunde han-
tera pengar, 
återvinning 
samt visade 
även kunskap 
om vilka slags 
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Avhandling 
2017 
Sverige 
SwePub 

Undersökningen 
var upplagd efter 
barnens perspektiv. 
Den var således 
skapad av vuxna 
med syftet att förstå 
barnens kunskap. 

elever från en miljös-
kola samt en icke-cer-
tifierad miljöskola. 
Eleverna valdes från 
sex kommuner i två 
landskap i Sverige, 
detta för att presentera 
städer, byar och tätor-
ter.  

transportmedel 
som skadade 
miljön. Föräld-
rar, lärare och 
multimedia var 
källorna till 
elevernas kun-
skaper om 
hållbar ut-
veckling.  

Brody J. M. 
Understanding of 
pollution among 4th , 
8th and 11th grade 
students 
Tidskriftsartikel 
1991 
USA 
Kedjesökning 
 

Syftet med under-
sökningen var att 
forskaren ville ta 
reda på hur elever 
uppfattar förore-
ningar.  

Undersökningen var 
lättläst med god struk-
tur. Datainsamling ge-
nom elva skolor, där 
intervjuer spelades in. 
Skolorna valdes efter 
tillgänglighet. Förfat-
taren ville dessutom 
eftersträva intervjuer 
utifrån individens ut-
bildning. 12 intervjuer 
genomfördes på 105 
elever från 11 skolor. 
33 elever i fjärdeklass, 
35 elever i åttonde 
klass och 37 elever i 
första året på gymna-
siet. Skolorna valdes 
efter tillgänglighet. 
Författaren ville dessu-
tom eftersträva inter-
vjuer utifrån indivi-
dens utbildning. 

 Eleverna upp-
fattade förore-
ningar som nå-
got som exi-
sterade i fysisk 
form. Förore-
ningar kunde 
till exempel 
uppfattas som 
damm i ögo-
nen eller plast 
som kvävde 
djur till döds. 
Eleverna be-
skrev dessu-
tom att miljö-
förstöring som 
något som 
rörde sig med 
vinden och att 
skador på väx-
ter inte hand-
lade om för-
oreningar. 

Kahriman-Öztürk D., 
Olgan R. & Güler T. 
Preschool Children's 
Ideas on Sustainable 
Development: 
How Preschool Chil-
dren Perceive Three 
Pillars of Sustaina-
bility with the Re-
gard to 7R* 

Syftet med under-
sökningen var att 
beskriva förskolee-
levernas idéer och 
tankar gällande 
hållbar utveckling.   

Undersökningen var 
relativt lätt att läsa då 
strukturen på texten 
var bra. Undersök-
ningen genomfördes 
på 36 elever i 4 olika 
förskolor i Ankara. 
Eleverna var mellan 5 
och 6 år varav 19 poj-
kar och 17 flickor. 

 Eleverna vi-
sade kun-
skaper om re-
duce, reuse, 
recycle, 
respect men 
inte om redis-
tribute, reflect 
eller rethink  

https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1243105580&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22ESD%22%20educat*%20attitud*%20behaviour*%20prescho*&sortby=rank&offset=0
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Tidskriftsartikel 
2012 
Turkiet 
PRIMO 

Ingen av skolorna hade 
hållbar utveckling som 
sina ledord. Datain-
samlingen var inhäm-
tad från inspelade in-
tervjuer, vilka var tran-
skriberade och krypte-
rade av forskare.  

Forskarna vill 
att elever tidigt 
ska introduce-
ras för ämnet 
hållbar ut-
veckling. 

Manni A., Sporre K. 
& Ottander C. 
Mapping what young 
students understand 
and value regarding 
sustainable develop-
ment 
Tidskriftsartikel 
2012 
Sverige  
SwePub 
  

Syftet med under-
sökningen var att 
kartlägga hur elever 
i åldrarna tio till 
tolv utifrån illust-
rationer uppfattar 
hållbar utveckling. 

Undersökningen var 
lättläst då strukturen 
var lätt att följa. Fors-
karna delade in elever-
nas svar utifrån de tre 
dimensionerna. Data-
insamlingen var in-
hämtad genom öppna 
frågor. Urval genom 
information av webb-
platser och lärare. 
  

Fenomenogra-
fisk 

Majoriteten av 
eleverna vi-
sade på allmän 
förståelse för 
relationerna i 
naturen och 
inom de tre di-
mensionerna 
gällande håll-
bar utveckling.  

Näsman, E. & von 
Gerber, C.  
Pocket money, 
spending and shar-
ing: 
Young children's 
economic under-
standing in their 
daily lives.  
Analogi 
2002 
England 
Kedjesökning 
 

Syftet med under-
sökningen var att 
inhämta informat-
ion gällande barns 
kunskaper om eko-
nomiska transakt-
ioner som sker i de-
ras vardag.  

Undersökningen var 
lättläst då strukturen 
var lätt att följa. Data-
insamlingen var in-
hämtad från en förort 
till en storstad, indu-
stristad, mindre sam-
hälle på landsbygden. 
Datainsamlingen inne-
fattar dessutom 2 olika 
hushåll. Detta genom 
intervjuer av 70 barn 
mellan 3 till 6 år. Fors-
karna lade fokus på 
barnens kultur istället 
individuella svaret.  

Grundad teori I undersökning 
framkom det 
att eleverna 
ville bestämma 
över sina egna 
pengar. De var 
dessutom be-
kanta med be-
greppen spa-
rande och in-
komst   

Pramling Samuels-
son, I. 
Why we should begin 
early with ESD: The 
Role of Early Child-
hood education 
Tidskriftsartikel 
2011 
Sverige 
Författarsökning 

Syftet med under-
sökningen är att ar-
gumentera för var-
för barn måste pre-
senteras för miljö-
problematiken, och 
hur undervisning 
kring detta ska ske.  
 

Tidskriftsartikeln var 
lättläst tack vare god 
struktur. Den kvanti-
tiva artikeln undersö-
ker inte hur barn upp-
fattar miljö, varför inte 
datainsamling finns el-
ler urval har genom-
förts.   
 

 Pramling ville 
i sin undersök-
ning förmedla 
att undervis-
ning kring 
hållbar ut-
veckling skulle 
påbörjas i det 
tidigare skolå-
ren då yngre 
elever lättare 
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införskaffar 
sig nya vanor 
än de äldre. 

Saglam, M. 
Exploring fifth–
grade Turkish chil-
dren’s solutions and 
future plans for envi-
ronmental pollution 
through their draw-
ings  
Tidskriftsartikel 
2016 
Turkiet 
ERIC 

Syftet med under-
sökning var att ta 
reda på elevers 
uppfattning om för-
oreningar i Turkiet.  

Undersökningen var 
lättläst med god struk-
tur. Forskaren valde ut 
de skolor där hans stu-
denter genomförde sin 
praktik. Datain-
samlingen skedde ge-
nom 40 illustrationer 
från elever i årskurs 5.  

 Eleverna vi-
sade enbart 
förståelse om 
föroreningar 
inom sin 
närmiljö. Ele-
verna visade 
tilltro till tek-
nikens ut-
veckling samt 
människans in-
novativitet. 

Siraj-Blatchford, J., 
Smith, C. K. & 
Pramling Samuels-
son, I.  
Education for sus-
tainable development 
in the early years 
Rapport 
2010 
Världsrapport 
Kedjesökning 
 

Syftet med rappor-
ten var att lyfta 
fram de tre dimens-
ionerna inom håll-
bar utveckling. För-
fattarna tar dessu-
tom upp olika sätt 
att undervisa håll-
bar utveckling. 

Rapporten hade en god 
och lättläst struktur.   
Inget urval eller data-
insamling.   

 Rapporten gav 
en överblick 
om hållbar ut-
veckling och 
dess tre di-
mensionerna 
samt hur 
undervisning 
sker kring 
dessa. 

Strife, J. S.  
Children’s Environ-
mental Concerns Ex-
pressing Ecophobia  
Tidskriftsartikel 
2012 
USA 
ERIC 
 

Syftet med under-
sökningen var att 
författaren ville ta 
reda på mellansta-
dieelevers oro gäl-
lande framtiden ge-
nom illustrationer.   

Undersökningen var 
lättläst med god struk-
tur. Urvalet hade ut-
gångspunkten att 
samla in information 
från elever inom stads-
miljö. Datain-
samlingen omfattade 
50 elever på mellansta-
diet vilket eftersöktes 
genom brev som 
skickades hem till för-
myndaren.   

 Eleverna vi-
sade allmän 
oro om miljön 
och framtiden 
samt uttryckte 
”ekofobiska” 
känslor. 

Özsoy, S. 
Investigating elemen-
tary school student´s 
perceptions about 
environment through 
their drawings 
Tidskriftsartikel 

Syftet med under-
sökningen var att 
fastställa grundsko-
leelevers idéer gäl-
lande hållbar ut-
veckling, genom 
teckningar.  

Undersökningen var 
lätt att följa, då struk-
turen var bra.  
Studien innefattar 429 
elever, vilka går i olika 
skolor i Aksaray, Tur-

 Eleverna ut-
tryckte allmän 
oro om miljön 
och framtiden. 



41 
 

 

2012 
Turkiet 
Kedjesökning 
 

kiet. 68 var fjärdeklas-
sare, 78 var femteklas-
sare, 97 var nionde 
klassare och 101 gick i 
åttonde klass. Urvalet 
gjordes genom stick-
provsundersökning.  
Datainsamlingen ana-
lyserades efter inne-
håll. 
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