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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur de tre dimensionerna av hållbar utveckling 
förekommer i elevernas uppfattningar av begreppet, samt vilka aspekter av dimensionerna som kan 
kopplas till elevernas uppfattningar. Studiens frågeställningar har undersökts med hjälp av 
kvalitativa intervjuer. Empiri har samlats in under fyra intervjuer av semistrukturerad karaktär med 
totalt tolv deltagande elever där resultatet sedan analyserats och kategoriserats för att förtydliga 
elevernas uppfattningar. Resultatet visar att samtliga dimensioner förekommer i elevernas 
uppfattningar, men att den ekologiska dimensionen är den dimension som eleverna tydligast 
kopplar till hållbar utveckling. De elevuppfattningar som förekommer i studiens resultat synliggör 
vilka dimensioner som bör belysas ytterligare för att elever ska ges möjligheten att skapa en korrekt 
uppfattning av begreppet och därmed kunna agera för att en hållbar utveckling ska vara möjlig.  
 
Nyckelord  
Hållbar utveckling, elevers uppfattningar, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social 
hållbarhet, positiva handlingar, negativa handlingar.  
 
Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till klassen som ställde upp i min undersökning, och även till de 
klasslärare som avvarat undervisningstimmar åt min studie.  
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1 Inledning 
Under perioder av VFU och VI-dagar har jag lagt märke till att elever visar ett stort engagemang 
och deltagande vid diskussioner kring olika miljöfrågor. Dessa miljöfrågor kan kopplas till aspekter 
ur den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, men saknar en tydlig förankring till social- 
och ekonomisk hållbarhet. Detta väckte ett intresse av att undersöka hur samtliga dimensioner av 
hållbar utveckling förekommer i elevernas uppfattningar av begreppet. Enligt Kommittén för 
utbildning för hållbar utvecklings betänkande (SOU 2004:104) finner elever ett intresse för hållbar 
utveckling i skolan och de är dessutom nöjda med de metoder och arbetssätt som används i 
undervisningen. Däremot saknar eleverna enligt denna undersökning väsentliga kunskaper kring 
kursmål och ämnesintegrering vilket kan visa sig genom att eleverna har svårt att se hur social-, 
ekonomisk- och ekologisk hållbarhet samverkar.  
 
Eftersom att hållbar utveckling är ett begrepp som är extremt öppet för egna tolkningar menar jag 
att det finns anledning till att undersöka huruvida elever tolkar begreppet till social-, ekonomisk- 
eller ekologisk hållbarhet. Hållbar utveckling inkluderas i Skolans uppdrag, men framhävs som 
tydligast inom kursplanen för ämnet biologi (Skolverket, 2011). För att eleverna ska kunna 
interagera med begreppet behöver de tillgång till kunskap av samtliga dimensioner och hur de 
samspelar med varandra, för att sedan kunna agera för att möjliggöra en hållbar utveckling. Denna 
studie syftar därför till att undersöka hur elever uppfattar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling, för att på så sätt kunna förbättra undervisningen och bidra till att öka elevernas 
medvetenhet gällande begreppet och dess innebörd.  
 
1.1 Styrdokument 
I läroplanen för grundskolan uttrycks det i Skolans värdegrund och uppdrag att elever genom att 
skapa ett miljöperspektiv ska få möjligheter till att ta ansvar för den miljö som de själva kan 
påverka. Undervisningen ska även syfta till att belysa hur hållbar utveckling kan skapas genom att 
synliggöra samhällets funktioner och vårt sätt att leva. Skolans värdegrund och uppdrag går 
dessutom ut på att ge varje enskild elev förutsättningar till att kunna delta i samhällslivet, vilket i 
sin tur förutsätter att eleverna undervisas i detta syfte (Skolverket, 2011).  
 
I kursplanen för biologi står det att eleverna med hjälp av kunskap om natur och människa ska 
kunna utveckla redskap för att påverka både sitt eget välbefinnande och för att kunna bidra till en 
hållbar utveckling. Ämnet syftar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
använda sin kunskap i ämnet för att granska information, kommunicera och göra ställningstaganden 
som rör ekologisk hållbarhet. Ur det centrala innehållet för årskurs 4-6 förekommer följande 
område som innehåller delar som berör hållbar utveckling: 

Natur och samhälle 
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 
• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den 

(Skolverket, 2011).  

Delar ur kursplanen för samhällskunskap kan kopplas till hållbar utveckling, men några konkreta 
kopplingar till begreppet saknas i denna kursplan. Mål från ämnets syfte som kan kopplas till 
hållbar utveckling inkluderar att elever ges förutsättningar att: 
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• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
• kunna analysera och kritiskt granska nationella, globala och lokala samhällsfrågor ur olika 

perspektiv, 
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i exempelvis aktuella samhällsfrågor 
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, arbetssätt, principer och 

beslutsprocesser. 

1.2 Begreppsförklaring 
För att öka förståelsen för studiens innebörd förklaras i detta avsnitt de tre dimensioner som 
inkluderas i en hållbar utveckling. Slutligen förklaras även hur de tre dimensionerna samspelar för 
en hållbar utveckling. 

1.2.1 Ekologisk hållbarhet 
Denna dimension innefattar allt som tillhör jordens ekosystem, vilket bland annat är biologisk 
mångfald, ekologiska resurser och ekosystemtjänster. Även människans biologiska hälsa inkluderas 
i denna dimension av hållbarhet (Hägerhäll, 1989). 

1.2.2 Social hållbarhet 
Den sociala dimensionen behandlar allt som har med bland annat makt, rättigheter, välbefinnande 
och individens behov att göra. Social hållbarhet handlar om att tillgodose de mål och behov som 
både planeten och individen har, samt att ge människor en möjlighet till att uppfylla dessa behov 
och målsättningar (Hägerhäll, 1989). 

1.2.3 Ekonomisk hållbarhet 
Denna hållbarhet skiljer sig från de övriga två då den är skapad av människan och alltså kan 
omformas och påverkas för att stödja en hållbar utveckling. Ekonomisk hållbarhet innebär att 
hushålla på både mänskliga och materiella resurser på lång sikt (Hägerhäll, 1989). 

1.2.4 Tre dimensioner - en helhet 
De tre dimensionerna samspelar med varandra på så sätt att påverkan av den ena dimensionen i sin 
tur, med största sannolikhet, påverkar de övriga två. Det faktum att vi endast har en planet att 
begränsa oss till kräver exempelvis en hänsyn till resursanvändningen av ekologiska resurser, vilket 
påverkar både den sociala- och den ekonomiska hållbara utvecklingen (Sund & Sund, 2017). 

Vår gemensamma framtid, eller Brundtlandrapporten är en rapport skriven av Världskommissionen 
för miljö och utveckling. I denna rapport tas miljöfrågor upp ur ett samhällsperspektiv som innebär 
att samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling bör integrerar med varandra (Hägerhäll, 1989). 
Denna tanke om integrering mellan dimensionerna stärks av den statliga offentliga utredningen Att 
lära för hållbar utveckling (SOU 2004:104) som likt Brundtlandsrapporten betonar vikten av att 
dessa tre dimensioner ingår i ett samspel mellan processerna, som förklaras i figur 1. 

          Figur 1 visar hur de tre dimensionerna 
              samspelar för en hållbar utveckling. 
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1.2.5 Positiva och negativa handlingar 
Positiva och negativa handlingar kännetecknas av Alerby (1998) som de handlingar vi människor 
orsakar. De positiva handlingarna innefattar den positiva inverkan vi människor har på en hållbar 
utveckling, såsom olika sätt att bibehålla vår miljö och välfärd. De negativa handlingarna som 
orsakas av människan är handlingar som har en negativ inverkan på den hållbara utvecklingen, 
exempelvis ökade utsläpp (Alerby, 1998).  
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2 Syfte 
Studien syftar till att belysa vilka dimensioner av begreppet hållbar utveckling som förekommer i 
elevers uppfattningar av begreppet ifråga. Ytterligare ska studien även belysa vilka aspekter av de 
tre dimensionerna som förekommer i elevernas uppfattningar. Studiens syfte ska sedan kunna bidra 
till att förbättra undervisningen av hållbar utveckling och på så sätt öka elevernas medvetenhet 
gällande begreppet och dess innebörd. 

2.1 Frågeställning 
• Vilka dimensioner av hållbar utveckling förekommer i elevernas uppfattningar av 

begreppet? 
• Vilka aspekter av social-, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan kopplas till elevernas 

uppfattningar? 
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3. Bakgrund 
Detta avsnitt behandlar forskningsunderlag som är menat att stärka denna empiriska studies 
innehåll. Avsnittet presenterar ämnesdidaktik gällande begreppet som anses värdefulla för studiens 
resultat och slutligen presenteras tidigare forskning om elevers attityder till- och uppfattningar av 
hållbar utveckling. 

3.1 Hållbar utveckling i skolan 
Öhman (2004) skriver att miljöundervisningen i skolan har gått från att vara ett NO-ämne till att 
handla om hållbar utveckling på en ämnesintegrerad nivå. Han nämner även att syftet med 
undervisningen är att eleverna ska ges möjlighet att resonera kring ämnet eftersom att detta i sin tur 
stärker elevernas miljöetik och moral. Vidare menar Öhman (2004) att om elever distanseras från 
verkliga situationer kan de på så sätt skapa och behandla egna reflektioner kring innehållet och 
därmed bli mer kritiska till sitt eget agerande för den hållbara utvecklingen. För att ge elever bästa 
möjliga förutsättningar för lärande av hållbar utveckling menar Lundegård (2007) att elevernas 
intressen bör avgöra innehållet för undervisningen och att de även ska ha inflytande över vilka 
undervisningsmetoder som används. Detta kan kopplas till Öhmans yttrande gällande hur elever 
själva bör få hantera reflektioner och diskussioner av ett visst innehåll för att stärka elevernas 
miljömedvetenhet.  

Björneloo (2008) har undersökt hur innehållet av undervisning av hållbar utveckling ser ut i skolan 
och har kommit fram till fyra tematiska områden som anses väsentliga vid undervisning som 
behandlar hållbar utveckling.  

• Helheter och sammanhang: Det ligger en stor vikt i att eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse för hur allt i världen hänger ihop, och att de lär sig att upptäcka sammanhang 
exempelvis genom att jämföra olika livsvillkor i skilda miljöer. 
  

• Delaktighet och ansvar: Eleverna ska känna sig trygga i att delta i samhälleliga frågor, 
exempelvis genom att göra medvetna val och utveckla en förståelse för vilka konsekvenser 
våra handlingar har för miljön. 

• Inlevelse och förståelse: Olika rättigheter och skyldigheter ska vara tydligt presenterade för 
eleverna som ska kunna reflektera över vad dessa betyder både för dem själva och för andra 
genom att t.ex. kunna se saker ur andras perspektiv.  

• Självkänsla och kommunikationsförmåga: Språkliga, sociala och motoriska förmågor bör 
utvecklas för att eleverna ska finna en tilltro till sin egen kommunikativa förmåga. Detta gör 
eleverna exempelvis genom att kritiskt reflektera över olika budskap och deltar i olika 
aktiviteter.  

Det Öhman (2004) skriver om hur hållbar utveckling bör framhävas i skolan stämmer överens med 
den bild som målas upp av Björneloo (2008) kring hur innehållet i undervisningen bör tillämpas. 
Detta stärks ytterligare då Sund och Sund (2017) menar att detta öppna begrepp ger tillgång till 
begreppsutveckling som i sin tur skapar ett levande och formbart begrepp vilket är fördelaktigt i 
skolundervisningen. Vidare menar Sund och Sund (2017) att hållbar utveckling i undervisningen 
bör syfta till en diskussion kring framtiden eftersom att detta kan komma att engagera eleverna 
ytterligare i frågan. Likt Sund och Sund (2017) menar Lundegård (2007) att en av förutsättningarna 
för att elever ska utveckla kompetens kring framtidsfrågor är att de är varse kring de konflikter som 
är orsak till problemen, vilket han väljer att benämna som ”beneath the surface”. Elever som inte är 
medvetna kring möjliga orsaker finner alltså inte heller någon djupare förståelse för varför en 
hållbar utveckling eftersträvas (Sandell m.fl., 2005). 
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3.2 Vardagsföreställningar  
Elever tenderar att i början av undervisningen av samtliga ämnen utgå från de 
vardagsföreställningar de skapat, vilka skiljer sig åt från de vetenskapliga föreställningarna 
(Andersson, 2001). Andersson (2001) nämner att vetenskapliga föreställningar innebär 
föreställningar som stämmer överens med vetenskaplig fakta och alltså det som lärs ut i skolan, 
medan vardagsföreställningar nämns som föreställningar som eleverna själva utvecklat med hjälp 
av uppfattningar från sin omgivning. Ett exempel på hur vardagsföreställningar skiljer sig från 
vetenskapliga föreställningar med fokus på hållbar utveckling kan vara det faktum att elever endast 
uppfattat den ekologiska dimensionen och därför har missvisande kunskaper om begreppets helhet. 
Andersson (2001) menar att elever har en benägenhet att ständigt återgå till de 
vardagsföreställningar de skapat och att de vetenskapliga föreställningarna alltså bleknar bort. 
Därför menar han också att det ligger en vikt i att faktiskt utnyttja dessa vardagsföreställningar för 
att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar i undervisningen. Att elever då utgår från en av de tre 
dimensionerna kan alltså användas i undervisningen för att utöka deras kunskap och medvetenhet 
kring de övriga två dimensionerna. Ett exempel på hur detta kan utnyttjas kan vara att dra paralleller  
mellan begreppen och hur de påverkar varandra, exempelvis hur naturresurser kan bidra till en 
ekonomisk tillväxt eller sociala värden eller hur minskade naturresurser leder till minskad 
ekonomisk tillväxt samt sociala konsekvenser i form av fattigdom och svält. 

3.3 Ett individinriktat begrepp 
Elevers uppfattningar av hållbar utveckling påverkas av den omgivning eleven befinner sig i samt 
av den kontext begreppet används inom. Detta innebär att eleverna behöver spendera tid med 
människor som använder det vetenskapliga begreppet på ett korrekt sätt för att en 
kunskapsutveckling ska vara möjlig (Andersson, 2008). Lundegård (2007) stärker detta genom att 
beskriva hur elevers uppfattning av hållbar utveckling tenderar att kopplas till individuella 
värderingar, estetik och känslor kring detta. Han menar alltså att elever förhåller sig till begreppet 
utifrån sina egna åsikter och värderingar, vilket kan leda till en ökad förståelse, delaktighet och ett 
större engagemang eftersom att det sker på en individanpassad nivå. Lundegård (2007) nämner 
även vissa nackdelar med ett så pass individinriktat begrepp i undervisningen. Han menar att ett 
alltför individinriktat begrepp kan leda till att eleverna skapar en förståelse för begreppet som inte 
stämmer helt överens med dess verkliga betydelse. Sund och Sund (2017) talar om att hållbar 
utveckling är ett begrepp som är öppet för tolkning, vilket stämmer överens med Lundegårds (2007) 
version om hållbar utveckling som ett individinriktat begrepp. Det faktum att begreppet är så pass 
öppet för fria tolkningar resulterar ofta i att elever utgår från sina egna tankar och värderingar när de 
skapar en uppfattning av hållbar utveckling, vilket Lundegård (2007) alltså nämner som en 
anledning till ofullständig kunskap. 

3.4 Elevattityder  
En amerikansk studie undersöker elevers bristande intresse av att leva resurssnålt. Undersökningen 
visar tydligt att elever inte är villiga att göra uppoffringar för att kunna möjliggöra eventuella 
förbättringar för en hållbar utveckling. Denna studie visar även på ett bristande engagemang av att 
ta eget ansvar för att lösa olika miljö- och resursproblem (Wray-Lake, 2010). Undersökningens 
resultat visar alltså på hur elever värdesätter sitt eget välmående och sina egna förutsättningar högre 
än en hållbar utveckling som är tänkt att gynna framtida generationer.  

Rickinson (2001) nämner hur en positiv eller negativ attityd till miljön är väsentlig för elevers 
engagemang. Den negativa attityden som uppfattas hos eleverna i den amerikanska studien speglas 
helt enkelt av bristande engagemang, ansvarskänsla och vilja till att påverka vår gemensamma miljö 
på grund av att detta skulle innebära eventuella konkreta förändringar av elevernas livsstil. De 
elever som har en positiv inställning har istället insett vikten av var enskild individs agerande och är 
villiga att agera här och nu för att öka förutsättningarna för att kommande generationer ska kunna 
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leva under samma förutsättningar som vi gör idag (Rickinson, 2001). Enligt Oscarsson (2005) har 
andelen elever som ser positivt på framtiden och hållbar utveckling ökat under de senaste åren, 
vilket motargumenteras av Lindgren (1999) som menar att unga idag är mer oroliga angående 
framtidens miljö. Detta i sin tur bidrar till en negativ inställning av att en hållbar utveckling ska 
vara möjlig, och skapar en negativ elevattityd. 

3.5 Elevers uppfattningar av hållbar utveckling 
Studier som behandlar elevers uppfattning av hållbar utveckling handlar till stor del om deras 
kunskaper inom den ekologiska dimensionen. Sandell (2005) menar att begreppet hållbar 
utveckling behöver behandlas ur ett bredare perspektiv för att elever ska kunna skapa en helhetsbild 
av förhållandet mellan människan och omvärlden. Enligt tidigare studier finnes ingen tydlig 
medvetenhet av den sociala- och ekonomiska dimensionen hos eleverna, utan de kopplar hållbar 
utveckling till aspekter av den ekologiska dimensionen såsom miljöfrågor och naturvetenskap 
(Olsson & Gericke, 2015).  

Enligt en studie gjort av Alerby (1998) kan elever urskilja de positiva och negativa handlingar för 
en hållbar utveckling, vilket stämmer överens med den nationella utvärderingen av grundskolan 
(Skolverket, 2003). Utvärderingen nämner elevuppfattningar av hållbar utveckling som kan kopplas 
till aspekter av den ekologiska dimensionen, som bland annat växthuseffekten och utsläpp, vilka de 
ser som en negativ handling orsakat av människan . Positiva handlingar som berör den ekologiska 
dimensionen är bland annat sopsortering, minskat utsläpp av avgaser och källsortering. Övriga 
uppfattningar av hur eleverna tolkar just hållbar utveckling är förutsättningar för en god hälsa och 
fred på jorden vilket kopplas till både den sociala- och den ekonomiska dimensionen (Skolverket, 
2003). Hur eleverna väljer att tolka begreppet beror enligt Lundegård (2007) på vilka personer som 
deltar i samtalet och under vilka omständigheter samtalet äger rum. Man skulle alltså kunna påstå 
att elevernas uppfattningar av hållbar utveckling skapas i en given situation där omgivningen är den 
avgörande faktorn (Lundegård, 2007).  
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4. Metod 
I detta avsnitt belyser och motiverar jag den valda metoden som använts för att samla in den empiri 
som ska besvara studiens frågeställning, vilken är kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna 
är tänkta att besvara studiens frågeställningar genom att låta elever delta i en semistrukturerad 
intervju där de själva styr intervjun. 

4.1 Intervju  
Eftersom intervjuerna är tänkta att besvara en specifik fråga utfördes de genom fokusgruppsamtal 
med tre elever i varje grupp. Davidsson (2009) förklarar fokusgruppsamtal som intervjuer där 
gruppens diskussion av ett särskilt fokus undersöks, i detta fall hållbar utveckling. Intervjuerna var 
av semistrukturerad karaktär vilket innebär att eleverna tilläts att diskutera frågorna fritt utan att bli 
avbrutna eller styrda av den intervjuande parten (Davidsson, 2009). Detta visade sig vara 
fördelaktigt då flera dimensioner av begreppet behandlades av eleverna då de diskuterade 
tillsammans.  

Johansson och Svedner (2010) nämner kvalitativa intervjuer som lämpliga då intervjuaren tillåts att 
ställa eventuella följdfrågor, vilket är gynnsamt i denna studie där syftet är att samla in empiri 
gällande elevernas uppfattningar. Ekholm och Fransson (2005) menar att en intervju är ett samspel 
mellan den som intervjuar och den som förväntas ge ett svar. De nämner olika moment som bör 
ingå under en intervju vilka innefattar intervjuns syfte, motivation till att ge relevant information, 
att ställa frågor och följa upp svaren samt att systematisera och analysera befintliga svar. Någonting 
som nämns av både Johansson och Svedner (2010) och Ekholm och Fransson (2005) angående 
kvalitativa intervjuer är just det faktum att det finns en stor möjlighet till att utveckla 
intervjufrågorna vid behov.  

4.2 Urval 
Ett flertal veckor innan intervjuerna förväntades äga rum skickades ett missivbrev ut till de två 
klasser som valts ut att delta i intervjun. Missivbrevet innehöll bland annat information angående 
hur resultatet av intervjun används i forskningssyfte och därmed även kommer att spelas in. 
Ytterligare förväntade elevernas målsman godkänna ett deltagande innan intervjuerna kunde äga 
rum. Den första versionen av mitt urval innehöll två klasser från två olika skolor. En av de utvalda 
klasserna lämnade in 18 godkännanden i god tid. Det visade sig att antalet elever med godkännande 
från målsman i den andra klassen endast var tre personer, och dessa tre lämnades dessutom inte in i 
tid. I och med avståndet till denna skola valdes den bort och den andra skolan med flest 
godkännande och därmed fler deltagare fick därför stå för deltagandet i intervjuerna. Eleverna 
delades under intervjutillfällena in i grupper med tre elever per grupp, med en total summa av 12 
elever. De övriga 6 eleverna visade inte sitt eget samtycke till att delta, trots målsmans underskrift, 
och fick därför stå över. Två av dem gick däremot med på att ställa upp på en pilotintervju. Efter 
pilotintervjun reviderades vissa intervjufrågor för att bättre kunna besvara frågorna, samt utökades 
gruppernas storlek till tre elever i varje grupp då diskussionen inte tog någon fart med endast två 
elever. 

4.3 Genomförande 
Intervjuerna ägde rum dagtid under vecka 15-16 vilket innebär att eleverna fick lov att delta under 
deras ordinarie lektionstider. Intervjuerna utspelade sig i ett grupprum, där de tre eleverna 
placerades på varsin sida av ett kvadratiskt bord. Placeringen var tänkt för att minska känslan av att 
det hela var ett förhörstillfälle och göra eleverna mer avslappnade och bekväma i situationen. För 
att få en så pass tydlig dokumentation som möjligt spelades intervjuerna in. En inspelning av 
intervjuerna är extra gynnsamt i detta fall då de innefattar flera elever som samtalar tillsammans 
angående de givna intervjufrågorna, vilket hade försvårat alternativet att anteckna för hand. 
Inspelning utfördes via en smartphone som placerades i mitten av bordet. Frågorna ställdes till 
samtliga deltagare där den som kände sig manad att svara först fick inleda intervjun. Mitt eget 
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deltagande under intervjuerna var minimalt då enda tillfället jag deltog var då eleverna gav otydliga 
svar eller om eleverna fastnade i diskussionen.  

4.4 Bearbetning av data 
De inspelade intervjuerna transkriberades för att underlätta bearbetningen av den data som samlats 
in. Transkriberingarna har benämnts alfabetiskt: A, B, C och D. Därefter har de deltagande eleverna 
i respektive grupp tilldelats påhittade namn som börjar på samma bokstav som deras transkribering 
givits. Namnen är inte på något sätt kopplade till de deltagandes kön, utan har slumpmässigt valts ut 
för att underlätta bearbetningen av datan samt för att förtydliga resultatet. Elever i transkribering A 
benämns som Anton, Alma och Adam, elever i transkribering B som Beatrice, Björn och Bosse, 
elever i transkribering C som Cissi, Christoffer och Carl och elever i transkribering D benämns som 
Desirée, David och Daniella. 

4.5 Analysmetod 
För att synliggöra olika uppfattningar ur den insamlade datan har en tematisk analys använts. Denna 
analysmetod hjälpte till att identifiera och analysera den data som insamlades för att förklara vilka 
uppfattningar som finns inom ett område (Braun & Clarke, 2006). Analysmetoden syftar i detta fall 
till att upptäcka vilka dimensioner av hållbar utveckling som förekommer i elevernas uppfattningar 
av begreppet, vilket sedan kategoriserats och analyseras för att synliggöra vilka aspekter av 
dimensionerna som förekommer i elevernas uppfattningar. 

4.6 Tillförlitlighet 
Trovärdighet syftar till att undersöka vad som är relevant i ett sammanhang, medan tillförlitlighet 
innebär att undersökningen sker på ett pålitligt sätt. Studiens tillförlitlighet stärks genom att 
intervjuerna spelats in och transkriberats, vilket innebär att korrekt information används vid det 
slutgiltiga resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att säkerställa att studiens resultat skulle 
besvara frågeställningen utfördes en pilotintervju. I och med detta fanns möjligheten till att redigera 
intervjufrågorna så att de verkligen besvarade studiens frågeställning. Pilotintervjun ledde även till 
att en viss del av frågorna omformulerades för att stärka studiens trovärdighet.  

4.7 Etiska aspekter 
Denna studie syftar inte till att påverka de deltagande eleverna på något sätt, utan är endast till för 
att stärka studiens trovärdighet och ändamål. Empiri till denna studie har samlats in med hänsyn till 
individskyddskravet som är indelat i fyra underkategorier; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär att de intervjuade informeras kring 
studiens syfte, att deltagarna själva har rätt att styra över sin medverkan, att de medverkande 
parternas personliga uppgifter eller data förblir anonyma, och att den insamlade empirin som 
framkommer endast används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012). Det utskickade 
missivbrevet innehöll information angående samtliga delar av individskyddskravet och 
förtydligades även för eleverna innan intervjuernas start.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas hur de tre dimensionerna förekommer i elevernas uppfattningar av hållbar 
utveckling. För att tydligare förstå hur de förekommer i elevernas uppfattningar så har aspekter av 
den ekologiska-, sociala- och ekonomiska dimensionen kategoriserats in enligt följande 
underkategorier:  

Ekologisk hållbarhet 
-bevara biologisk mångfald 
-förebygga klimatförändringar 
-stoppa avfall och nedskräpning 

Social hållbarhet 
-framtida generationers levnadsstandard 
-rättigheter ska vara till för alla 

Ekonomisk hållbarhet 
-hushålla med materiella resurser 
-människans roll som resurs 
-ekonomisk tillväxt ska gynna framtiden  

Aspekterna som presenteras benämns även som positiva och negativa handlingar för ekologisk-, 
social- och ekonomisk hållbarhet, vilka har tolkats utifrån elevernas uppfattningar.  

5.2 Ekologisk hållbarhet 
I denna kategori kopplas elevernas uppfattning av hållbar utveckling till dimensionen ”ekologisk 
hållbarhet”. Kategorin presenterar i underrubriker de olika aspekterna av ekologisk hållbarhet som 
förekommer i elevernas uppfattningar av hållbar utveckling vilka är bevara biologisk mångfald, 
förebygga klimatförändringar, stoppa avfall och nedskräpning. 

5.2.1 Bevara biologisk mångfald 
I denna underkategori visar eleverna på hur aspekter av biologiska mångfalden är en del av den 
hållbara utvecklingen. Bosse, Daniella, Anton, Christoffer och David menar att arter som finns idag 
kan riskera att försvinna i framtiden, vilket tolkas som en negativ handling orsakat av oss 
människor.  

Att saker som finns nu, till exempel äppelträd, att det inte finns kvar om 500 år /…/ blir det fler 
såna så kanske det inte finns något att äta till slut (Anton). 

Ja alltså, det blir ju för varmt så alla isar smälter. Många djur, och vi, blir påverkade av det 
(Bosse).  

Typ som Nordpolen och Sydpolen där isarna smälter och isbjörnarna kommer säkert dö när de 
inte har is att bo på (David). 

Vissa arter blir utrotningshotade och inte kommer att finnas i framtiden (Daniella).  

Till exempel om man använder skog för att göra trä till golv, då försvinner skogen (Christoffer). 

Anton nämner även hållbar utveckling som en positiv handling som kan förebygga att den 
biologiska mångfalden riskerar att påverkas av människan.  

Att vi håller.. saker som lever nu kanske inte lever sen. Men om vi har en hållbar utveckling så 
kanske de gör det (Anton). 
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5.2.2 Förebygga klimatförändringar 
Elevsvaren i denna underkategori kopplar aspekter av klimatförändringar till hållbar utveckling. 
Bosse resonerar kring hur vi människor påverkar växthuseffekten vilket exempelvis leder till 
klimatförändringar som ödelägger korallreven och Daniella menar att klimatförändringar kan leda 
till att jorden går under. Båda dessa aspekter syftar till negativa handlingar för hållbar utveckling.  

Och alla korallreven som håller på att dö, det stora barriärrevet, och det är ju vi som har gjort 
det.. Vi har gjort så att det blir för varmt för dem att leva (Bosse). 

Att jorden går under på grund av.. att vi förstört, eller alltså, klimatet förändrats så mycket 
(Daniella).  

Bosse nämner även hur minskad påverkan på växthuseffekten kan ses som en positiv handling mot 
ekologisk hållbarhet, vilket i sin tur kommer motverka klimatförändringar.  

Att man inte ska släppa ut för mycket avgaser och sånt så att växthuseffekten, heter det så? Att 
det inte blir för varmt på jorden (Bosse). 

5.2.3 Minska avfall och nedskräpning 
I denna underkategori presenteras elevsvar som kopplar avfall och nedskräpning till hållbar 
utveckling. Samtliga elever nämner positiva handlingar för en ekologisk hållbarhet, där de menar att 
mänskliga handlingar såsom minskade utsläpp, minskad nedskräpning och minskad användning av 
konstgödsel kan bidra till en ekologisk hållbarhet.  

Kanske att man ska sluta med konstgödsel och sånt som förstör naturen, det är inte heller bra för 
den hållbara utvecklingen. Det blir för mycket näring i vattnet, och för mycket alger i vattnet 
(Adam).  

Jo att, det är att vi håller rent för nästa generation (Adam). 

Alltså om det ligger ganska mycket skräp i vattnet som det gjorde mycket förr i tiden, då ska vi 
ju plocka upp det och slänga det istället (Alma).  

Jag tror att det innebär att man ska hålla naturen ren så att den inte förstörs (Cissi). 

Om man ser att någon har en pantflaska som den ska slänga kan man säga till den så att den 
pantar den istället (Anton). 

5.3 Social hållbarhet 
I denna kategori kopplas elevernas uppfattning av hållbar utveckling till dimensionen ”social 
hållbarhet”. Kategorin presenterar de olika aspekterna av social hållbarhet som förekommer i 
elevernas uppfattningar av hållbar utveckling vilka är framtida generationers levnadsstandard och 
rättigheter ska vara till för alla.  

5.3.1 Framtida generationers levnadsstandard  
I denna underkategori presenteras ett elevsvar som kopplar framtida generationers levnadsstandard 
till hållbar utveckling. Christoffer menar att det inte endast handlar om att bevara naturen utan att 
den hållbara utvecklingen även berör sociala relationer i form av levnadsstandard. Christoffer 
nämner att framtida generationer ska ha möjlighet att leva lika bra som vi gör idag. Christoffer 
nämner ingen specifik handling som ska möjliggöra detta men syftar med största sannolikhet till att 
positiva handlingar ligger i grund till detta. 

Men man ska också se till så att allt är bra, inte bara att det är rent i naturen. Våra barnbarn ska 
kunna leva lika bra som vi gör idag /…/   (Christoffer). 
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5.3.2 Rättigheter ska vara till för alla  
I denna underkategori uppfattar Daniella hur olika rättigheter kopplas till hållbar utveckling. 
Daniella anser att framtidens generationer borde ha bättre förutsättningar än vad vi har idag, 
exempelvis genom att förbättra situationer i utvecklingsländer och se till att alla har rätt till boende, 
jobb och utbildning. Daniella nämner inte någon specifik handling som ska möjliggöra detta, men 
syftar med största sannolikhet till att de positiva handlingarna ligger i grund för att detta ska vara 
möjligt.  

Folk borde ha det bättre än vad vi har, inte bara med naturen men alla borde ha någonstans att 
bo och ha ett jobb eller kunna gå i skolan.. vissa länder har ju inte samma förutsättningar som vi 
har (Daniella).  

5.4 Ekonomisk hållbarhet 
I denna kategori presenteras elevsvar av hållbar utveckling kopplade till dimensionen ”ekonomisk 
hållbarhet”. Kategorin presenterar de olika aspekterna av ekonomisk hållbarhet som förekommer i 
elevernas uppfattningar av hållbar utveckling vilka är hushålla med materiella resurser, människans 
roll som resurs och ekonomisk tillväxt gynnar samhället.  

5.4.1 Hushålla med materiella resurser 
Elevsvar i denna underkategori visar en uppfattning av att hushållning med materiella resurser 
kopplas till hållbar utveckling. Anton talar om att istället för att slänga petflaskor bör dessa pantas, 
vilket Adam uppfattar som återvinning och återanvändning, vilket är en handling som påverkar den 
ekonomiska hållbarheten positivt. 

Om man ser att någon har en pantflaska som den ska slänga kan man säga till den så att den 
pantar den istället (Anton) /.../ Det är återvinning, det återanvänds! (Adam).  

5.4.2 Människans roll som resurs 
I denna underkategori uppfattas mänskliga resurser som en del av en hållbar utveckling. En 
uppfattning som uttrycks av Anton innebär att om olika resurser försvinner i framtiden så kommer 
även eventuella jobb att göra så, vilket ses som en negativ handling då detta påverkar framtida 
generationer i form av brist på jobb.  

Om saker försvinner så kommer det finnas mindre jobb också (Anton).  

5.4.3 Ekonomisk tillväxt gynnar samhället 
I denna underkategori visar uppfattningarna ekonomisk tillväxt som en aspekt av den hållbara 
utvecklingen. Carl och Christoffer påpekar att en ekonomisk tillväxt gynnar de som säljer olika 
varor, vilket kan antas vara en positiv handling för en ekonomisk hållbarhet då god ekonomi gynnar 
samhället. 

Ja de som säljer får ju pengar för det (Carl).  

De som tillverkar maskinerna måste ju också tjäna pengar (Christoffer).  

5.5 Sammanfattning 
Resultatet av elevernas uppfattningar av hållbar utveckling visade att samtliga dimensioner 
förekommer i deras uppfattningar. Den dimension som är mest förekommande är den ekologiska 
dimensionen där även flest aspekter av dimensionen går att finna. De aspekter som kopplas till den 
ekologiska dimensionen handlar till stor del om de negativa handlingarna vi människor orsakar som 
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i sin tur påverkar den biologiska mångfalden och eventuella klimatförändringar. De positiva 
handlingar som förekommer i elevernas uppfattningar är exempelvis hur en hållbar utveckling kan 
leda till att den biologiska mångfalden behålls och att minskad påverkan på växthuseffekten kan 
minska klimatförändringarna. Ytterligare positiva handlingar som tolkas ur de aspekter som 
förekommer i eleverna uppfattningar är minskade utsläpp, minskad nedskräpning och minskad 
användning av konstgödsel, vilket eleverna menar kan bidra till en hållbar utveckling. Aspekter som 
kopplas till den sociala dimensionen handlar om hur framtida generationer ska kunna leva lika bra 
som vi gör idag och att mänskliga rättigheter ska vara till för världens samtliga invånare. Detta ses 
som positiva handlingar eftersom att de syftar till en förbättring eller till att behålla 
levnadsstandarden vi har idag. De aspekter som kopplas till ekonomisk hållbarhet är olika typer av 
resurser och ekonomisk tillväxt. Positiva handlingar för en ekonomisk hållbarhet tolkas ur elevernas 
uppfattningar som återvinning av materiella resurser och god ekonomisk tillväxt, medan de negativa 
handlingarna syftar till hur brist på resurser leder till ett minskat behov av mänskliga resurser och 
alltså även brist på jobb.  
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6. Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur elever uppfattar hållbar utveckling. I detta avsnitt diskuteras 
studiens metod och resultat för att slutligen presentera förslag till fortsatta studier. 

6.1 Metoddiskussion 
Den valda metoden för att svara på studiens frågeställning är kvalitativa intervjuer i form av 
fokusgruppsamtal, vilket innebär att eleverna tillåts att diskutera fritt angående de ställda 
intervjufrågorna med särskilt fokus på hållbar utveckling. Intervjuerna är semistrukturerade och 
öppna frågor användes för att kunna ställa eventuella följdfrågor och på så sätt även undvika att 
ställa ledande frågor. Möjligheten att ställa följdfrågor för att öka förståelsen av elevernas 
uppfattningar visade sig vara extremt gynnsamt då eleverna ofta reflekterade över varandras 
uppfattningar och tillsammans styrde de intervjun. Givetvis fanns en risk att eleverna skulle svara 
väldigt kort eller att ett svar på frågan saknades, vilket förekom i vissa fall. Då detta inträffade 
försökte jag omformulera frågan, vilket kan ha lett till viss förvirring hos eleverna då de inte alltid 
märkte att frågan hade samma syfte som frågan i sin originalform. Denna risk minskade dock då 
den fria diskussionen gav övriga elever en chans att fylla i de områden som berördes men inte gav 
särskilt utvecklade svar. Detta ledde till att mitt eget deltagande i diskussionen minskade och därför 
kunde jag inte bidra till att leda och styra intervjuerna på ett sätt som skulle avspegla sig i elevernas 
svar.  

Då den valda metoden var fokusgruppsamtal krävs det att eleverna är trygga med varandra. 
Eftersom att eleverna i klassen har en god relation till varandra så var grupperingarna i sig ingen 
svårighet och jag valde att dela in eleverna i grupper om tre, utan någon speciell baktanke. Jag tog 
hjälp av mina tidigare erfarenheter från klassen då jag grupperade in eleverna, men valde också att 
rådfråga klassläraren innan intervjuerna eftersom att det gått en tid sedan jag senast praktiserade på 
skolan. Studiens resultat hade möjligtvis kunnat se annorlunda ut om eleverna placerats i grupper 
där de besitter samma typer av kvaliteter och kunskaper där de på så sätt kunnat lyfta varandra.  

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån frågeställningarna. Avsnittet har delats in i kategorier likt 
de som förekom i resultatet och kommer slutligen att kopplas samman i en sammanfattande 
diskussion.  

6.2.1 Diskussion av kategorin Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling innebär ett fokus på ekologi, såsom natur och 
miljö, och hur vårt sätt att leva idag inte ska påverka framtida generationers förutsättningar till att 
leva. Eleverna visar tydliga kunskaper om denna dimension, samt hur både negativa och positiva 
handlingar som nämns av Alerby (1998) påverkar en hållbar utveckling. Då eleverna samtalade om 
hållbar utveckling kunde de urskilja de negativa och positiva handlingarna som vi människor 
orsakar inom den ekologiska dimensionen. De nämnde bland annat positiva och negativa handlingar 
inom aspekterna biologisk mångfald, klimatförändringar samt avfall och nedskräpning. Enligt 
Skolverkets utvärdering (2003) är klimatförändringar, speciellt i form av växthuseffekten, 
någonting som elever uppfattar som en negativ handling och som de visar stor oro kring. Detta 
stämmer överens med det resultat som framkom där eleverna verkade särskilt medvetna kring hur 
klimatförändringar påverkar en hållbar utveckling och uppfattas som en negativ handling. Det 
förekom även uppfattningar gällande hur de positiva handlingarna kan möjliggöra en hållbar 
utveckling i form av minskade utsläpp vilket i sin tur leder till minskade klimatförändringar.  

6.2.2 Diskussion av kategorin Social hållbarhet 
Den sociala dimensionen av hållbar utveckling förekom inte särskilt tydligt eller omfattande i 
elevernas uppfattningar, men syftade till hur positiva handlingar kan påverka den sociala 
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hållbarheten. Det var endast två elever som diskuterade hållbar utveckling på ett sätt som tydligt 
gick att tolka till social hållbarhet. De aspekter som förekom ur elevernas uppfattningar menade att 
hållbar utveckling innebär att framtida generationer ska kunna leva under samma förutsättningar 
som vi gör idag, inte bara med tanke på natur och miljö utan även ur sociala perspektiv. Dessa två 
uppfattningar av social hållbarhet nämns i Skolverkets rapport (2003) där en tydlig elevuppfattning 
av hållbar utveckling innebär fred på jorden och att möjlighet till att leva ett gott liv ska vara 
tillgänglig för alla. Att eleverna kan resonera kring olika livssituationer och människors rättigheter 
är någonting som enligt Björneloo (2008) anses väsentligt för en korrekt uppfattning av hur social 
hållbarhet ingår i den hållbara utvecklingen.  

6.2.3 Diskussion av kategorin Ekonomisk hållbarhet 
Elevernas uppfattningar kopplade till den ekonomiska dimensionen var inte heller den särskilt 
tydligt förekommande då eleverna samtalade om hållbar utveckling. De aspekter av uppfattningarna 
som förekom gällde olika resurser och ekonomisk tillväxt, vilka eleverna uppfattade både som 
positiva och negativa handlingar då ekonomisk tillväxt och hushållning av resurser kan bidra till en 
ekonomisk hållbarhet medan brist på jobb försätter människor i risk för fattigdom. Eleverna visade 
en förståelse för hur olika faktorer samspelar (Björneloo, 2008), exempelvis hur minskade 
naturresurser leder till brist på jobb, eller hur både industrier och privatpersoner är beroende av en 
ekonomisk tillväxt för att överleva och utvecklas.  

6.2.4 Sammanfattande diskussion 
Sandell (2005) nämner hur studier som undersöker elevers uppfattning av hållbar utveckling 
mestadels behandlar de kunskaper som berör den ekologiska dimensionen, vilket har påverkat 
studiens resultat i form av bristande forskningsunderlag för att motivera elevuppfattningar av de 
övriga två dimensionerna. Tidigare utförda studier har visat att det inte finns någon tydlig 
medvetenhet bland elever gällande den sociala- och den ekonomiska dimensionen, utan att de 
kopplar hållbar utveckling till ekologi i form av miljöfrågor och övriga naturvetenskapliga aspekter 
(Olsson & Gericke, 2015). Eleverna berörde en del aspekter av de övriga dimensionerna, men den 
ekologiska dimensionen visade sig vara den vanligast förekommande i elevernas uppfattningar av 
hållbar utveckling.  

Då eleverna diskuterade hållbar utveckling utgick de hela tiden från sina egna uppfattningar där den 
ekologiska dimensionen alltså var den mest förekommande. Andersson (2011) nämnde hur elever 
använder sig av sina vardagsföreställningar även i undervisningen, vilket stämmer överensstämmer 
med denna studies resultat. Även Lundegård (2007) och Sund och Sund (2017) skriver om hållbar 
utveckling som ett öppet, individinriktat begrepp. Lundegård (2007) menar att eleverna väljer att 
tolka begreppet utifrån sina egna värderingar och åsikter, medan Sund och Sund (2017) talar om hur 
ett öppet begrepp ofta leder till denna typ av fria tolkningar. Öhman (2004) i sin tur skriver om hur 
hållbar utveckling gått från att behandlas inom ämnet naturkunskap till att integrera med resterande 
ämnen på en övergripande nivå. I och med att hållbar utveckling är ett öppet begrepp som 
förekommit ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan detta vara en anledning till att eleverna inte 
uppfattar den sociala- och ekonomiska dimensionen lika tydligt som den ekologiska. Eleverna har 
med största sannolikhet kopplat hållbar utveckling till det naturvetenskapliga ämnet och uppfattat 
det som ett ekologiskt begrepp, vilket i sin tur resulterat i att det är den dimension av hållbar 
utveckling deras uppfattningar präglas av. Lundegård (2007) nämner även hur elevers uppfattningar 
skapas i olika sammanhang som till exempel kan bero på vilken typ av samtal de deltar i, vilka 
människor som deltar i samtalet och hur dessa behandlar begreppet hållbar utveckling. Någon 
helhetsbild av begreppet verkar inte vara känt för eleverna, då elevsvaren inte visar på en förståelse 
av hur de tre dimensionerna samverkar med varandra för en hållbar utveckling. Utgår man från vad 
Lundegård (2007) skriver om hur elevers uppfattningar skapas så beror detta antagligen på att 
eleverna inte deltagit i sammanhang där samtliga dimensioner av hållbar utveckling belysts 
tillräckligt tydligt.  
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De aspekter av dimensionerna som förekom i elevernas uppfattningar av begreppet hållbar 
utveckling behandlade både positiva och negativa handlingar. Oscarsson (2005) menade att en 
positiv inställning till hållbar utveckling är vanligt förekommande hos elever idag. Lindgren (1999) 
och Wray-Lake (2010) uttryckte däremot en negativ elevattityd till hållbar utveckling dels på grund 
av ett bristande engagemang och dels på grund av elevernas oro kring framtiden då de påverkas av 
det fokus som idag riktas åt olika miljöproblem. De aspekter som förekom inom den ekologiska 
dimensionen behandlade till stor del negativa handlingar som vi människor orsakar, men visade inte 
på någon tydlig oro kring framtiden. Studiens resultat visar snarare hur eleverna uppfattar en 
medvetenhet av de negativa handlingarna och menar att de behöver förhindras med hjälp av 
positiva handlingar. Eleverna visar en positiv inställning till att försöka möjliggöra för en hållbar 
utveckling vilket stämmer överens med vad Oscarsson (2005) skriver om elevattityder. Någonting 
som nämns av Lundegård (2007) är vikten av att elever är medvetna om de orsaker som påverkar 
den hållbara utvecklingen för att utveckla en kompetens av olika framtidsfrågor. Detta syns väldigt 
tydligt i elevernas uppfattningar då de ständigt relaterar till de konsekvenser som de anser kan 
förhindra en hållbar utveckling, och vikten av att förebygga dessa. Eleverna i årskurs 5 har med 
största sannolikhet tilldelats vetskapen om hur en hållbar utveckling ska leda till en framtid där 
kommande generationer inte ska drabbas av de negativa handlingar som utförs idag, samt vilka 
konsekvenser dessa handlingar leder till. 

6.3 Fortsatta studier 
Denna studie har synliggjort vilka dimensioner som förekommer i elevers uppfattning av hållbar 
utveckling. Vidare forskning hade kunnat syfta till att undersöka hur elever uppfattar social- och 
ekonomisk hållbarhet med ett tydligt fokus på just dessa dimensioner och dess innebörd. Eftersom 
att både tidigare forskning och denna studie visar på hur elever tenderar att koppla hållbar 
utveckling till den ekologiska dimensionen vore det intressant att se hur och om de har några 
särskilda uppfattningar av de övriga två dimensionerna. 
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Bilagor

Bilaga 1 Missivbrev 
Mitt namn är Maja Borgström och jag går sista terminen på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet 
i Kalmar. Under vårterminen kommer jag att skriva ett självständigt arbete i biologi där jag 
undersöker elevers uppfattningar angående hållbar utveckling och dess innebörd. 

För att min studie ska bli genomförbar krävs det att jag intervjuar ett antal elever från olika klasser. 
Jag undrar därför om Du samtycker till att ditt barn får delta i denna intervju. Svaren som 
framkommer under intervjuerna kommer att behandlas anonymt i det färdiga arbetet Intervjun 
kommer att spelas in i syfte till transkribering som även den kommer att vara anonym, önskar Du 
att ditt barn deltar utan att bli inspelad får Du gärna meddela mig om detta.  

Intervjuerna kommer att äga rum dagtid mellan 9/4-20/4 och jag ser därför gärna att Ni meddelar 
mig svaret senast den 9/4.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jag tillåter __________________________ att delta i intervjun.  

Underskrift__________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Fokus på begreppet 
• Berätta vad ni vet om hållbar utveckling. (Vad handlar det om?) 

• Vart har ni lärt er detta? (TV/föräldrar/skola osv) 

• Kan ni berätta om på vilka sätt ni får lära er om hållbar utveckling i skolan? Är det kopplat 
till vissa ämnen? 

•
• Berätta om vilka negativa konsekvenser vår påverkan kan ha för den hållbara utvecklingen.  

• Kan man förhindra detta (svar från ovanstående) på något sätt? Berätta hur! 

• Tycker ni att det känns tryggt att ansvaret över denna utveckling kommer att lämnas i era 
händer i framtiden? 

Begreppet i praktiken 
• Berätta om hur era kunskaper om hållbar utveckling visar sig i vardagen? (Hur kan ni visa 

vad ni lärt er?) 

• Vad kan ni själva göra för att påverka den hållbara utvecklingen? 

• Behövs det större åtgärder för att lyckas med en hållbar utveckling? 

• Berätta vad som är viktigt att tänka på för att en hållbar utveckling ska vara möjlig. (anpassa 
efter ekologisk, ekonomisk, social) 
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