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Abstrakt 
 
I examensarbetet har vi undersökt på vilket sätt man bör undervisa temat det hållbara 

samhället inom samhällskunskapsämnet på gymnasiet. Vad som menas med det hållbara 

samhället och hur det definieras klargörs först i rapporten. Därefter presenteras ett 

utvecklingsarbete som vi har gjort med eleverna. I utvecklingsarbetet har vi undersökt hur 

eleverna själva ser på sin miljöundervisning, hur deras attityder gentemot det hållbara 

samhället är samt hur de själva ser på hur deras framtida undervisning vad det gäller det 

hållbara samhället skall se ut. Vi har utvärderat vårt utvecklingsarbete via observationer samt 

via en enkät som eleverna fyllt i före respektive efter undersökningsperioden. Resultatet visar 

att eleverna själva vill att deras miljöundervisning skall integreras under 

samhällskunskapsämnets övriga delar samt att den pedagogiska metoden reflektion är ett bra 

sätt att undervisa temat på. 
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Bakgrund 
 

 

Hållbar samhällskunskap 

Dagens skolelever är morgondagens samhällsmedborgare och beslutsfattare därmed anser vi 

att det är viktigt att de besitter en bred kunskap om miljöfrågor. Under det Praktiskt 

Pedagogiska Utbildningsåret (PPU) ingår det att göra ett examensarbete i form av ett 

utvecklingsarbete. ”Ett utvecklingsarbete syftar till att förvärva ny kunskap, dokumentera och 

kritiskt granska den och ytterst också till att sprida de nya erfarenheterna till andra.” 

(Rönnerman, 1998 s.9) Målet med vårt utvecklingsarbete är att undersöka hur temat ”det 

hållbara samhället” bör undervisas i Samhällskunskapen för att möta läroplanens mål om att 

koppla undervisningen till ett ekologiskt perspektiv samt att studera hur eleverna själva skulle 

vilja se hur undervisningen vad det gäller ”det hållbara samhället” skulle gå till. 

I kursplanens mål för ämnet samhällskunskap står det att eleverna skall kunna lägga etiska 

och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor. Vi har i detta arbete valt att undersöka 

hur eleverna själva vill att miljön och olika miljöproblem skall behandlas inom 

samhällskunskapsämnet på gymnasiet. 

 

Miljöproblem förr och nu 

Ett av de vanligaste problemen genom tiderna är skogsskövlingen som har förekommit där 

människor vart bofasta en längre tid. Ett exempel på detta är Medelhavsområdet där det före 

Romarrikets tid växte både ek och tall men idag består växtligheten endast av buskvegetation. 

Behovet av brännved och virke till skeppsindustrin ledde till att skogarna skövlades, även 

kreaturbetningen ledde till att skogarna försvann. Ett annat exempel på detta är Island som var 

täckt av skog en gång i tiden. Vikingarna skövlade skogen vilket har gett den landskapbild 

som består fortfarande i dag (Miljö från A till Ö, s.65). 

 

Ett annat av de stora miljöproblemen är utrotningen av olika arter, ett känt exempel är den 

snabba utrotningen av den stora strutsfågeln Moan på Nya Zeeland under 1300-talet. När de 

första människorna kan till Nya Zeeland på mitten av 1200-talet tog det bara omkring 100 år 

att utrota Moafågeln. Utrotningen av denna 250 kilo stora strutsliknade fågel brukar anses 

som den snabbaste och brutala slakten av en hel djurfamilj. I och med utrotningen försvann en 

stor födokälla för befolkningen. Ett annat exempel är introduktionen av främmade arter som 
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kan få förödande konsekvenser. Ett exempel på detta är när den nya befolkningen tog med 

vildkaniner till Australien, kaninerna förökade sig så pass mycket att växtligheten förändrades 

till den grad att människans grödor skadades (Miljö från A till Ö, s.45). 

 

Ett tredje miljöproblem som har uppkommit i och med att människor bor i städer är 

nedsmutsning och giftspridning. Historiskt sätt så förekom det giftspridning redan under 

Romarrikets tid. Vattenledningarna gjordes av bly vilket medförde att det giftiga ämnet spreds 

och till både människor och natur (Internet 1). Den avfallsmängd som människor alstrar via 

sin konsumtion är också ett av dagens miljöproblem. Förutom att det är en ökande mängd 

avfall – dels genom befolkningsökningen och dels genom konsumtionsökningen - består även 

avfallet av komplexa sammansatta svårt nedbrytbara ämnen. Vår användning av fossila 

bränslen ger dessutom en mängd avfall i form av utsläpp. De i dag mest debatterade 

problemen är koldioxidutsläppen som skapas vid all förbränning, fordonstrafiken är den 

största utsläppskällan. Koldioxid tillsammans med andra gaser ger den s.k. växthuseffekten 

som bidrar till en höjning av temperaturen, och med ett förändrat klimat på jorden (Miljö från 

A till Ö, s.286).  

Även förtunningen av de för oss strålskyddande ozonskiktet beror på till stor del på 

människans utsläpp av främst freoner. Ozonskiktet skyddar oss för den skadliga ultravioletta 

strålningen. Våra utsläpp av de skadliga gaserna ger en slags kedjereaktion som kan påverkar 

ozonskicket upp till ett par decennier efter utsläppstillfället (Miljö från A till Ö, s.201f). 

 

Sammanfattningsvis så har miljöproblem förekommit allt sedan människor lämnade det 

nomadiserade livet och blev bofasta. I och med befolkningsökningen behövdes allt större 

markarealer tas i besittning. Från mitten av 1700-talet, när industrialiseringen startades i 

England blev förutom skogskövling och markförstörelse även nedsmutsningen och 

giftspridningen miljöproblem. Från början ansågs det positivt att det kom mycket rök från 

fabriksskorstenarna, det var ett tecken på tillväxt. När det sedan stod klart att utsläppen inte 

var något positivt för de närboende byggde man högre skorstenar som på så sätt gjorde att 

röken spreds över ett större område. 

 

Miljöproblemen började härmed bli regionala från att ha varit lokala. Under 1960-talet 

debatterades och diskuterades dessa eventuella miljöproblem tillsammans med den då 

eskalerande befolkningsökningen. Dessa diskussioner ledde fram till en miljökonferens i 

Stockholm 1972. Där diskuterades det mest om de enstaka utsläppskällorna men man insåg 
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även att något borde göras för framtiden och framtida generationer. Detta ledde fram till 

Brundtlandrapporten 1987, som förklaras nedan. Vidare hölls en stor konferens i Rio-de-

Janeiro 1992 där de globala hoten, här även fattigdomen som miljöhot diskuterades. Det var 

den största konferensen hittills sett till antalet deltagande länder. Under denna konferens 

skapades fem viktiga dokument, dessa var: Agenda 21, Skogsprincipen, klimatkonventionen, 

konventionen om biologisk mångfald och Rio-deklarationen. Agenda 21 och 

klimatkonventionen är nog de dokument som synts mest i vårt samhälle. Agenda 21 innebär 

att alla - länder, kommuner, mm – ska skapa en handlingsplan för det 21: a århundradet, dvs., 

2000-talet, där man långsiktig ska planera för handlingar som är hållbara ur både miljö- och 

samhälls- och individaspekt.  Skogsprincipen innehåller en principdiskussion hur jordens 

skogar sak skötas på ett uthålligt sätt. Konventionen om biologisk mångfald är på liknade sätt 

ett dokument om hur mångfalden ska bevaras. (Holm, s.106). Klimatkonventionen har i 

förlängningen lett till ett antal klimatkonferenser, där mötet i Kyoto i Japan 1977 är det mest 

kända. Där skapade det s.k. Kyotoavtalet som innebär att länderna ska reducera sina utsläpp 

av växthusgaser (Elliot, s.70) 

 

 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling och hållbart samhälle? 

Som grund för vad ett hållbart samhälle är används det vedertagna begreppet Hållbar 

utveckling (eng. titel Sustainable development) ur Brundtlands rapporten Vår gemensamma 

framtid (eng. titel Our Common Future). Det var under miljökonferensen i Stockholm 1978 

som en kommission ledd av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem-Bruntland tillsattes. 

Kommissionen skulle granska orsaker och lösningar till miljöproblemen i världen. Begreppet 

Sustainable developements definition i rapporten är ”en utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att undergräva framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Ett 

hållbart samhälle är således ett samhälle som är byggt på värderingar och handlingar som 

tillsammans skapar goda förutsättningar för såväl dagens generation som för kommande 

generationer (Elliot, s.25f). 
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När man pratar om det hållbara samhället så gäller det stora delar i livshållningen. För att göra 

det mer påtagligt så har Riksdagen arbetat fram 15 miljökvalitetsmål utifrån Agenda 21 som 

skall finnas med i åtanke precis i lika hög grad som t.ex ekonomimålen gör (Internet 2 och 3). 

 

1. Begränsad klimatpåverkan (Internet 2) 

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att 

den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 

hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 

att detta globala mål kan uppnås. 

 

2. Frisk luft 

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas. 

 

3. Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för 

vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka 

korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 

 

4. Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

 

5. Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten. 

 

6. Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 

skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas. 
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7. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 

nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 

värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar 

 

8. Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

 

9. Storslagen fjällmiljö 

Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas med 

hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 

områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

 

10. Giftfri miljö (Internet 3) 

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 

som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att 

miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

 

11. Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av 

strålning i den yttre miljön. 

 

12. Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten försörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet 

ska nås inom en generation. 
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13. Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för bilogisk produktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

 

14. Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kultur 

miljö värdena bevaras och stärks. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 

generation. 

 

15. God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 

sätt och så att en långsikigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

 

Dessa grundmål för samhället anser vi även skall ligga som grund för miljöarbetet i skolan. 

Det hållbara samhället handlar om att skapa en bra miljö för kommande generationer. 

Att påstå att ungdomar är både intresserade och oroande över miljön är inte något som bara är 

taget ur luften. I mitten av 1990-talet genomförde Ulf Sjödin, dåvarande forskare vid Uppsala 

Universitet, en större undersökning av gymnasieelever. I undersökningen kartlades elevernas 

syn på och förändringar gentemot olika värderingsfrågor. Bland andra frågor framstod miljön 

och miljöförstöringshotet som en av de viktigaste frågorna. Eleverna fick ta ställning till en 

rad olika problem som mänskligheten kan tänkas ställas inför i framtiden ex. 

kärnkraftsolyckor, överbefolkning, AIDS, världskrig etc. En klar majoritet av eleverna såg 

emellertid miljöförstöring som det största hotet mot vår framtida existens. Inställningen till 

miljöhotet undersöktes närmare och man kan konstatera att engagemanget och oron för miljön 

inte kunde kopplas till en tillfällig trend eller miljödebatt i samhället.(Sjödin, 1995) 
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Vad har tidigare forskning angående hållbart samhälle visat? 

Att finna tidigare forskning vad det gäller temat det hållbara samhället och hur det skall 

undervisas på skolan är svårt. Vi har däremot hittat två arbeten som kan kopplas till vårt 

arbete. Ett av dessa arbeten är ”Externa köpcentra och målet om ett hållbart samhälle –sett 

utifrån ett aktörsperspektiv”, som skrivits av två ekologiska ekonomer vid Mälardalens 

högskola. Detta arbete visar på att när beslut fattas är det oftast ekonomiska intressen som 

styr. Miljömålen kommer i bakgrunden. Ekonomiska intressen dominerar fortfarande i 

planeringen. Ytterligare ett arbete som kan anknytas till vårt utvecklingsarbete är Miljöetik i 

religionskunskap skrivet av Jonas Engman, Johan Lassinanti och Per Olofsson 2001. Arbetet 

gjordes under PPU-Gy 2001. I detta examensarbete har författarna undersökt möjligheten att 

integrera miljöetik och miljökunskap i religionskunskapsämnet. I arbetet fastslogs att 

undervisningen av miljöetik och miljökunskap var en naturlig del av religionsämnet. Dessa 

två arbeten anser vi visar på att det är viktigt att ungdomarna på gymnasiet tidigt kommer i 

kontakt med miljöfrågor på många olika sätt för att de i framtiden skall kunna fatta hållbara 

beslut vad det gäller ekonomi, etik och miljö. 

 

Hållbart samhälle och dagens skola 

Traditionellt sätt har vi under vår praktikperiod upplevt att miljöfrågor behandlas nästan 

enbart inom Naturkunskapsämnet. I målet för miljöarbetet i Luleås skolor står det att vi skall 

stödja ungdomars lärande så att bland annat förståelsen för ekologiska och globala 

sammanhang grundläggs ( Mål, Verksamhets- och Skolplan för Barn och utbildningsnämnden 

2000-2002). Även i de nationella dokumenten, i detta fall Lpf94, är det skrivet att var och en 

som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas  egenvärde och vår 

gemensamma miljö. (Skollagen 1 Kap. 2 och 9 §§). Vidare nämns i de nationella dokumenten 

att ”miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva 

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

till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. 

 

Även i målen för kursplanen i samhällskunskap står det att eleverna skall kunna lägga etiska 

och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor (Skolverket). 

 

Sverige har även i internationella föredrag förbundit sig att verka för miljöfrågorna i 

undervisningssammanhang.  Det är FN:s deklaration och rekommendationer om undervisning 
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i Miljöfrågor som ingår  som en av de fem internationella överenskommelser som ligger till 

grund för de nya läroplanerna. 

 

Miljöproblematiken har börjat komma in i skolornas undervisning. I ämnet Samhällskunskap 

är det främst de politiska överenskommelserna som t.ex. Rio-konferensen och det idag 

aktuella Kyoto-avtalet som berörs. I Naturkunskap och liknade ämnen undervisas om vad en 

eventuell växthuseffekt och ozonförtunning är och kan innebära. Miljöproblemen som 

diskuteras i skolan anser vi sällan vara kopplade till tankarna kring ett hållbart samhälle. 

 

Ett pedagogiskt tillvägagångssätt kan vara att integrera ”det hållbara samhället” i 

samhällskunskapsämnets alla delar. På det sättet ges eleverna möjlighet att reflektera över 

miljöproblematiken på ett annorlunda sätt. Elevernas nyvunna sätt att reflektera ger då en 

bredare kunskapsbas när de möter resonemanget kring miljöproblem, både globalt och lokalt. 

Detta sätt att undervisa är nytt. Vi kommer förhoppningsvis att lära oss vad som fungerar med 

denna undervisningsmetod. Så detta utvecklingsarbete innebär även att vi breddar vår egen 

kompetens som lärare. 

 

Ett annat pedagogiskt tillvägagångssätt är att föra in ”det hållbara samhället” i 

samhällskunskapsämnet är den traditionella katederundervisningen. Eleverna erhåller kunskap 

via föreläsning av läraren. 
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Syfte 
 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att vi vill undersöka på vilket av de två 

pedagogiska arbetssätten, reflektion respektive föreläsning, temat det hållbara samhället kan 

undervisas på inom samhällskunskapsämnet på ungdomsgymnasiet.  

Utifrån syftet ställs följande två frågeställningar: 

 

1. Förändras elevernas attityd gentemot vad ett hållbart samhälle innebär under 

undersökningsperioden? 

2. Är det så att temat hållbart samhälle skall undervisas som föreläsningar inom 

samhällskunskapsämnet eller integreras med övriga avsnitt som ligger under 

samhällskunskapssämnet? 
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Metod 
 

Förberedelser inför genomförandet 

För att nå vårt syfte kommer vi att i den ena försöksgruppen, kallad Grupp A, använda den  

pedagogiska metoden reflektion medan vi i den andra försöksgruppen, kallad grupp B, 

använda den pedagogiska metoden föreläsning. Reflektion är en fenomenologisk, pedagogisk 

metod som definieras i boken Reflektion och praktik i läraryrket (Brusling & Strömqvist 

1996). I undersökningsgrupp A där ”reflektion” används kommer eleverna i slutet av varje 

lektion få tid till reflektion över vad det var under dagens lektion som kan kopplas till ett 

hållbart samhälle. Om lektionen exempelvis behandlat ett aktuellt krig eller en annan politisk 

konflikt så kan ett exempel på den pedagogiska metoden reflektion vara att vi ställer frågan 

”Vilka delar från dagens lektion finns det som kan kopplas till hållbar utveckling?” ).  

Under de traditionella ”föreläsningslektionerna” i grupp B kommer grunderna för ett ”hållbart 

samhälle” behandlas via katederundervisning. 

 

Forskningsmetoderna som vi kommer att använda är både kvalitativa och kvantitativa. Den 

kvantitativa delen består av en enkät, i form av en attitydundersökning. Enkäten syftar dels till 

att se om attityden angående ett hållbart samhälle hos eleverna förändras under perioden dels 

till hur eleverna ser på begreppet hållbart samhälle och hur temat skall undervisas och 

behandlas i skolan. Den kvalitativa delen består av de reflektioner och observationer som vi 

kommer att göra i de två försöksgrupperna under lektionerna. 

 

 

Tidsplan och genomförande 

Utvecklingsarbetet kommer att ske under samhällskunskapslektioner på ungdomsgymnasiet. 

Studien kommer att genomföras på två försöksgrupper, kallad reflektionsgruppen, grupp A 

och föreläsningsgruppen, grupp B, dessa består av gymnasieelever i 17 till 18 års åldern. 

Grupp A består av 42 elever och grupp B består av 23 elever. Utvecklingsarbetet kommer att 

sträcka sig över fyra veckor under vår praktikperiod. Den gemensamma tiden för grupp A 

respektive grupp B är 80 minuter sammanlagt för vardera grupp. Grupp A har fått 10 minuter 

för reflektion vid sammanlagt 8 lektionstillfällen och grupp B har fått 80 minuters föreläsning 

vid ett tillfälle. 
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Enkäten delas ut till båda grupperna i början och slutet av undersökningsperioden, enkäten 

innehåller frågor om begreppet hållbart samhälle och frågor som rör hur eleverna anser att 

undervisningen av temat hållbart samhälle bör ske inom samhällskunskapsämnet. 

 

I grupp A var det 42 st som fyllde i enkäten vid det första tillfället och 39 av dem fyllde i 

enkäten vid det avslutande tillfället. I grupp B var det 23 st som fyllde i enkäten vid det första 

tillfället och alla fyllde i enkäten vid det avslutande tillfället. Enkäterna sammanställdes 

gruppvis. Sedan jämfördes före mot efter resultatet inom varje grupp. Till sist jämfördes 

före/efter resultatet i de bägge grupperna mot varandra. 

 

Vi har även använt oss av observationer vid lektionstillfällena. Observationerna i grupp A har 

gått till på det sättet att loggbok har förts efter reflektionstillfällena. Där kommentarer kring 

diskussionerna antecknats. I grupp B har observationerna skett under föreläsningstillfället. 



  

 

15

 

Resultat 
 

Enkät (se bilaga 1) 
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Figur 1. Intresset för miljöfrågor före/efter i grupp A, reflektionsgruppen 
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Figur 2. Intresset för miljöfrågor före/efter i grupp B, föreläsningsgruppen 

 

Enkätens första fråga löd: Hur viktiga är miljöfrågorna för dig idag? Eleverna fick gradera sitt 

svar 1-5, där 1 skulle motsvara ”Inte alls viktiga” och 5 ”Väldigt viktiga”. Antalet svar 

redovisas i tabellen i procentandelar av det totala antalet svar. 
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I grupp A har en förskjutning skett på alla nivåer, mindre elever ringar in alternativ 1, 4 och 5 

medan alternativ 2 och 3 ökar. I grupp B har endast alternativ 5 minskat medan alternativ 2, 3 

och 4 har ökat. Alternativ 1 är detsamma före och efter. 
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2) 

Fråga två var vi tvungen att förkasta, dåligt formulerad fråga medförde missuppfattning. 
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Figur 3. Fråga 3 visar hur grupp A anser att olika uttryck hör ihop med hållbart samhälle. 
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Figur 4. Fråga 3 visar hur grupp B anser att olika uttryck hör ihop med hållbart samhälle 

 

Fråga tre löd: Vilka av följande ord/uttryck anser du hör ihop med ett hållbart samhälle? 
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I grupp A har sju alternativ ökat: källsortering, drivmedel, Coca-Cola, idrott, biff, piratburkar 

samt tid. Fyra alternativ har minskat marginellt: Lokaltrafiken, alkohol, bostadsbyggande, och 

pengar. I grupp B har endast ett av de elva alternativen minskat, det är alternativet Coca-Cola. 

Således har källsortering, drivmedel, lokaltrafiken, idrott, alkohol, bostadsbyggande, biff, 

pratläskburkar, tid och pengar. 
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Figur 5. Fråga 4 visar om  eleverna anser att de får tillräckligt med miljöinformation i skolan. 

 

Fråga fyra löd: Tycker du att du redan idag får tillräckligt med information angående 

miljökunskap/miljöproblem? 

 

I grupp A, reflektionsgruppen, är det 36% som innan undersökningsperioden känner att de får 

tillräckligt med information angående miljökunskap/miljöproblem. Efter 

undersökningsperioden är det 29% i denna grupp som anser sig nöjda. I grupp B, 

föreläsningsgruppen, är det 57% som innan undersökningsperioden känner att de får 

tillräckligt med information. Efter undersökningsperioden är det 70% som känner att de fått 

tillräckligt med information. 

 

 

5) 

Fråga fem löd: Skulle du vilja ha mer undervisning i skolan som berör ”Hållbar 

utveckling”/miljökunskap? 

 
Fråga 5 JA Grp.A NEJ  Grp.A JA Grp.B NEJ Grp.B 

FÖRE 56 44 52 48 

EFTER 57 43 26 74 

Tabell 1 
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I grupp A har inga större förändringar skett under undersökningsperioden. I grupp B har 

däremot stora förändringar skett. Efter undersökningsperioden känner 74% av gruppen att de 

fått tillräckligt med undervisning som berör ”hållbar utveckling”/miljökunskap. Innan 

undersökningsperioden var motsvarande siffra 48%. 
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6) 
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Figur 6. Fråga 6  visar hur eleverna i grupp A anser att ”Hållbart samhälle” ska behandlas.  
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

FÖRE EFTER

%

Eget ämne

Intergrerat

Annat sätt

 
Figur 7. Fråga 6  visar hur eleverna i grupp B anser att ”Hållbart samhälle” ska behandlas. 

 

Fråga nummer sex på enkäten var alltså den fråga som mest berör vårt syfte med 

undersökningen. Frågan om hur de skulle vilja att ”Hållbar utveckling” behandlades inom 

skolan ställdes både före och efter i de bägge grupperna. I diagrammen ovan ser vi bland 

annat att i grupp B som hade den koncentrerade katederundervisningen så minskar den andel 

som innan undersökningen ville ha ”hållbar utveckling” som ett eget ämne.  I grupp A ökade 

däremot den del som ville ha det som ett eget ämne. 
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Diskussion 
 

Reliabilitet och validitet 

För att nå vårt syfte med det här examensarbetet valde vi att använda oss av två enkäter samt 

observationer i samband med lektionstillfällena. Enkäterna genomfördes före samt efter 

undersökningsperioden.  

 

Att använda sig av enkäter är ett bra sätt att mäta attityd- och åsiktsförändringar hos eleverna. 

Enkäten svarar vidare även på huruvida intresset för miljön förändrats eller ej och på vilket 

sätt eleverna vill att temat hållbart samhälle skall undervisas på inom gymnasieskolan. Det 

svåraste med enkäterna var att formulera frågorna på ett entydigt sätt. Vi var tvungen att 

stryka en av frågorna på grund av missförstånd från eleverna. Vi använde oss av begreppet 

rangordna, det begreppet tolkades på tre olika sätt vilket medförde att vi ej kunde använda oss 

av den frågan för att nå vårt syfte. 

 

Observationerna som skett i samband med lektionstillfällena har gett ett djup och ett 

komplement till hela undersökningen. Enkäten tillsammans med observationerna har vart ett 

bra sätt att mäta på och vi känner att vi har mätt rätt saker i förhållande till vårt syfte. Enkäten 

hade fungerat ännu bättre om den försetts med plats för egna kommentarer efter varje fråga. 

På liknande sätt som det i arbetet ”miljöetik inom religionskunskapsämnet” framkom att 

miljökunskap och miljöetik passade bra in inom religionsämnet fann vi att  vår studie av det 

hållbara samhället väl fyller sin plats inom samhällskunskapsämnets olika delar. Likt arbetet 

som gjordes på Mälardalens högskola Externa köpcentra och målet om ett hållbart samhälle 

-s ett utifrån ett aktörspersektiv kunde vi också konstatera att med mer kunskap om miljön 

fattade eleverna annorlunda beslut. 

 

Fortsatt forskning 

I en fortsatt undersökning skulle man kunna förbättra tillvägagångssättet med djup intervjuer 

riktat mot ett antal elever. Det skulle vidare vara intressant att jämföra våra två olika 

pedagogiska tillvägagångssätt gentemot ett tredje tillvägagångssätt, en temadag riktat som 

skulle behandla det hållbara samhället. 
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Resultatdiskussion 

För att få svar på hur viktiga miljöfrågorna var för eleverna före respektive efter 

undersökningsperioden ställde vi frågan: Hur viktiga är miljöfrågorna för dig? (Se figur 1) I 

grupp A ringade färre elever in svarsalternativ 1, inte alls viktigt och svarsalternativ 5, väldigt 

viktiga. Svarsalternativ 2 och 3 ökade däremot. Vi tolkar denna förändring via de 

observationer samt enkätresultatet vi gjort att de elever som inte alls tyckte miljöfrågorna var 

viktiga för dem innan undersökningsperioden skapade sig ett visst intresse under 

utvecklingsarbetets gång. De elever som ansåg att miljöfrågorna var väldigt viktiga har i 

grupp A förändrat sina svar till att vara lite mindre extrema. I grupp B (se figur 2) kan en 

liknande tendens skönjas. Den skillnad som kan ses mellan grupperna är att istället för en 

ökning på 2 och 3 har ökningen skett på svarsalternativ 3 och 4. En tolkning av minskningen 

av svarsalternativ 5 i båda grupperna kan vara en viss mättnad av miljöfrågor i slutet av 

utvecklingsarbetet. De olika pedagogiska tillvägagångssätten, reflektion respektive 

föreläsning verkar gett samma resultat i bägge grupperna. En elevs citat får sammanfatta vår 

analys:  

 

”Det var lagomt det vi gjorde annars kan det bli för mycket.” 

 

För att gå vidare i vår analys kan vi se samma tendenser i grupp B på svaren i fråga fyra och 

fem (se figur 5 och tabell 1). Intresset minskar efter undersökningsperioden både vad det 

avser elevernas syn på den mängd miljöinformation de erhållit samt den undervisningsmängd 

vad det gäller det hållbara samhället som eleverna skulle vilja ha i skolan. Grupp A däremot 

ser ut att vilja ha mer information och undervisning efter perioden. Det pedagogiska 

tillvägagångssättet reflektion har skapat ett större intresse för miljöfrågorna samt ökat 

efterfrågan på undervisning i skolan vad det gäller det hållbara samhället. 

 

Den tredje frågan (se figur 3 och 4) syftade till att undersöka elevernas inställning gentemot 

olika påståenden och om de kunde koppla dem till ett hållbart samhälle. Svaren visade tydligt 

att eleverna i bägge grupperna efter undersökningsperioden kan koppla fler påståenden till det 

hållbara samhället. Vi tolkar det som att gruppernas olika pedagogiska tillvägagångssätt inte 

har påverkat inlärningen av dessa kunskaper. Elevernas attityd gentemot vad ett hållbart 

samhälle innebär under undersökningsperioden har således förändrats i bägge grupperna. 



  

 

24

 

 

I fråga sex (se figur 6 och 7) ställde vi frågan till eleverna hur de själv skulle vilja se att 

hållbart samhälle behandlades i skolan. Andelen elever som var för ett integrerat 

undervisningssätt låg på ca.70% i bägge grupperna både före och efter 

undersökningsperioden. En viss förskjutning har skett i båda grupperna, i grupp A har andelen 

som velat ha undervisningen som ett eget ämne ökat medan vi i grupp B kan se en motsatt 

effekt. Förändringarna är marginella och vi tolkar det hela som att eleverna lockats av ett 

annorlunda tillvägagångssätt. Utöver att eleverna uttrycker ett starkt önskemål om ett 

integrerat tillvägagångssätt har eleverna många egna tankar om hur miljöundervisningen kan 

gå till på skolan. 

Ett citat som speglar flera elevers förslag är: 

 

”Typ miljödagar på skolan, där man får gå på föreläsningar, ställa frågor, diskutera o.s.v.” 

 

Det pedagogiska tillvägagångssättet reflektion skapade ett engagemang och en lust att gå 

vidare för att lära sig mer om miljön. Vidare har vi kommit fram till att ett integrerat 

tillvägagångssätt vad det gäller när det hållbara samhället skall tas upp fångar elevernas 

intresse för miljöfrågor på ett bättre sätt än rena föreläsningslektioner. Vi tror att ett integrerat 

tillvägagångssätt inom samhällskunskapens alla delar passar bra för temat det hållbara 

samhället. Vidare tycker vi att den pedagogiska metoden reflektion ger eleverna ett verktyg 

som de kan använda sig av i framtiden.
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