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Sammanfattning 
 
Denna studies syfte är att kartlägga vad elever i årskurs 9 har för kunskaper om 
och attityder till hållbar utveckling inom några dimensioner för att förstå hur de 
kan tänkas prioritera som konsumenter främst när det gäller livsmedel och val i 
hemmet. Jag har främst tittat på de val eleverna kan ställas inför i mitt ämne 
Hem- och konsumentkunskap och de val de möter som vanliga konsumenter. 
Mina forskningsfrågor är: Vad har eleverna för kunskaper som grund när det 
gäller att göra hållbara val?, Vad har eleverna för uppfattning av olika 
dimensioner av hållbar utveckling? och Finns det skillnader mellan könen? För 
att ta reda på det har jag använt mig av en enkätundersökning med fasta 
svarsalternativ. Resultatet visar att ungefär hälften av eleverna visar sig ha 
tillräckliga kunskaper för att kunna göra hållbara val i dimensionerna kunskap, 
solidaritet, framtid och att 38 % hade det för dimensionen jämställdhet. Jag fann 
också skillnader mellan könen i alla dimensioner av hållbar utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: framtid, hem- och konsumentkunskap, hållbar utveckling, jämställdhet, 
kunskap, solidaritet  
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1. Inledning 
 
Jag arbetar som lärare i hem- och konsumentkunskap (HKK). I detta ämne får 
begreppet hållbar utveckling en många gånger väldigt handfast och praktisk 
tillämpning i att exempelvis sortera avfallet och lära sig diska på ett ekonomiskt 
sätt. Vi ägnar också mycket tid till att lära oss reflektera över just hållbar 
utveckling i perspektiven ekonomi, hälsa och miljö. Frågor vi kan ägna oss åt kan 
vara: Hur påverkar detta livsmedel vår hälsa? Är det bättre för miljön att ta 
ekologisk biff? Eleverna lär sig ganska snabbt hur de ska svara och resonera 
kring detta på ett ”politiskt korrekt” sätt, men när det kommer till att göra ett 
aktivt val vad de verkligen ska stoppa i munnen då gäller inte dessa tankar 
längre. Jag upplever det som att eleverna har mycket svårt att åsidosätta sina 
personliga smakpreferenser till förmån för ekonomiskt-miljömässigt-och/eller 
hälsomässigt smarta val. Jag ser också en skillnad mellan flickor och pojkar i hur 
de väljer och vad de prioriterar. Pojkar har många gånger en stark övertygelse 
om att de behöver mycket kött ”för att bygga muskler” och för att det är godare 
än grönsaker och flickor har en mer positiv inställning till att botanisera bland 
vegetariska alternativ. 
 
I kommentarmaterialet till kursplanen i HKK kan man läsa att detta är ett 
ämne som ska ge eleverna verktyg för att kunna agera som medvetna 
konsumenter och redskap för att kunna värdera sina dagliga val och kunna visa 
omsorg om sig själv och andra (Skolverket 2011b). 
 
Skolverket har utformat ett provmaterial i HKK (Skolverket 2012) att användas 
som bedömningsstöd vid betygsättning. Bedömningsunderlaget består av två 
delar och den del som heter ”En hållbar tacokväll”, handlar om att eleven utifrån 
en konsumentroll ska välja livsmedel och tillaga en måltid. De ges sedan 
möjlighet att utgå från hälsa, ekonomi eller miljö och motivera val av varor och 
reflektera kring konsekvenser av valet utifrån alla tre aspekterna. Vid 
utprovningen av provet visade det sig att eleverna inte kunde bortse från den 
egna smaken utan lät den styra både vid val av matvaror och vid resonemanget 
kring konsekvenser av valet i perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. 
Konsekvensen av detta blev att man i stället utformade provet med hjälp av 
bilder av livsmedel och vid senare utprovning kunde man se att eleverna nu 
klarade av att bortse från den egna smaken och istället utgå från den 
konsumentroll de valt. Man valde alltså att ta bort det praktiska momentet och 
låta detta bli ett teoretiskt prov för att maximera elevernas möjligheter att nå 
högre kunskapskrav eftersom de inte klarade av att låta klokheten gå före lusten 
av vad de ville stoppa i munnen och smaka på.  
 
För mig som lärare blir det en motsägelse i anvisningarna från Skolverket. Å ena 
sidan ska ämnet ge eleverna verktyg för att kunna agera som medvetna 
konsumenter men å andra sidan, när Skolverket utarbetar ett bedömningsstöd 
för betygsättning, tas det aktiva valet bort. Vad ska jag uppfatta som den 
viktigaste kunskapen för eleven att tillgodogöra sig? Att visa att de kan göra 
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medvetna val eller att de kan beskriva i välgrundade resonemang varför de gör 
de val de gör. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga vad elever i årskurs 9 har för 
kunskaper om och attityder till hållbar utveckling inom några dimensioner för 
att förstå hur de kan tänkas prioritera som konsumenter främst när det gäller 
livsmedel och val i hemmet. Jag har valt att främst titta på de val elever kan 
ställas inför i mitt eget ämne HKK och val de möter som vanlig konsument. Ex. 
vad innebär det att köpa ekologiska produkter, är det mer klimatsmart att välja 
tomater i stället för morot i november månad, vad kan jag välja för slags kött om 
jag värnar naturen osv. Jag vill också undersöka om det finns skillnader i dessa 
uppfattningar mellan flickor och pojkar.  
 
1.2  Frågeställningar 
 

x Vad har eleverna för kunskaper som grund när det gäller att göra hållbara 
val? 

x Vad har eleverna för uppfattning av olika dimensioner (kunskap, 
solidaritet, framtid och jämställdhet) av hållbar utveckling? 

x Finns det skillnader mellan könen vad gäller dessa aspekter? 
 
För att få svar på dessa frågor har jag genomfört en enkätundersökning som 
besvarats av 51 elever. Enkäten har förutom frågor om bakgrundsvariabler 
bestått av 45 påståenden. 
 
 
2 Bakgrund 
 

2.1 Begreppet hållbar utveckling 
 

Lester Brown, en amerikans miljövetare och författare introducerade detta 
begrepp 1981 men det fick inte spridning förrän världskommissionen för miljö 
och utveckling, World Commission on Environment and Development; 1987 
lanserade det i sin rapport "Vår gemensamma framtid". Kommissionen leddes av 
Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland vilket ledde till att 
denna kommission också kallas för Brundtlandkommissionen (FN-förbundet 
2014). 
 
I denna kommission fick begreppet följande definition: 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov." (Brundtlandskommissionen) 
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Någon entydig definition av begreppet hållbar utveckling finns inte i dagens 
diskussion. Ändå har världssamfundet enats om att detta är den vägledande 
principen för vår långsiktiga globala utveckling. Arbetet för hållbar utveckling är 
en process utan färdig lösning och att det omfattar sociala, ekologiska och 
ekonomiska aspekter.  Helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är grunden (FN-
förbundet 2014). 

2.2 Hållbar utveckling historiskt till idag 
 
Här följer ett axplock av olika politiska sammanslutningars arbete kring hållbar 
utveckling och dess utveckling över tid. Jag har valt att ta upp dessa i 
kronologisk ordning vilken innebär att olika aktörers arbeten blandas och 
representeras. Jag har valt att ta med de händelser som jag anser är av betydelse 
för utvecklingen av hur begreppet hållbar utveckling betraktas och brukas idag. 
Historiken ger särskilt en förståelse för hur perspektivet hållbar utveckling har 
kommit att bli en viktig del i skolans uppdrag samt i ämnet hem- och 
konsumentkunskap. 
 
Stockholm 1972 
Sverige tog initiativet till den första internationella miljökonferensen någonsin i 
FN:s regi. Detta mot bakgrunden av den ökande oron för nedsmutsning av luft, 
jord och vatten, skogsskövlingar och andra miljöskador under 1960-talet. Denna 
konferens kom att hållas i Stockholm 1972. Inte mindre 113 länder var 
representerade vid detta tillfälle och konferensen ses som en viktig startpunkt 
för den globala miljöpolitiken. Man beslutade att den 5 juni skulle högtidlighållas 
som världsmiljödagen och att en god miljö är lika viktig för mänskligheten som 
fred och utveckling. Man inrättade också ett permanent organ för miljöfrågor 
som fick sitt säte i Nairobi, Kenya (FN-förbundet, 2014). Trots att begreppen 
hållbar utveckling ännu inte är myntat betraktas ofta denna FN-konferens som 
startskottet för dess framväxt (SOU 2004:104). 
 
Brundtlandkommissionen 1983-1987 
En grupp tillsatt av FN startade 1983 sitt arbete med att analysera de kritiska 
miljö- och utvecklingsfrågorna och presenterade 1987 sin rapport. Denna rapport 
gav begreppet hållbar utveckling ett internationellt genomslag. Det var också 
Brundtlandkommissions definition av begreppet som har kommit att bli den 
oftast använda. Man betonade särskilt generationsperspektivet, den globala 
dimensionen och de tre sammanvävda aspekterna av hållbar utveckling (SOU 
2004:104). Kommissionen menade att utveckling och tillväxt måste ske på 
miljöns villkor och består av tre dimensioner, nämligen ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet som dels samspelar och dels stöder varandra (FN-
förbundet 2014). 
 
Rio de Janeiro 1992 
I Rio de Janeiro hölls 1992 en FN-konferens om miljö och utveckling och denna 
konferens var den största internationella konferensen någonsin. Den kallas Rio-
konferensen eller Earth Summit. I denna konferens deltog företrädare för såväl 
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regeringar som representanter för kommuner, näringsliv och 
frivilligorganisationer. De många olika intressen dessa företrädde ledde till att 
processen vitaliserades och konferensen präglades av framtidstro och energi och 
det fattades många viktiga beslut. Man antog bl.a. ett handlingsprogram, Agenda 
21 (namnet anspelar på det tjugoförsta århundradet), som anger långsiktiga mål 
och riktlinjer för att skapa en hållbar utveckling samtidigt som fattigdom utrotas 
och hoten mot miljön undanröjs. Syftet var att världens regeringar, kommuner 
och viktiga samhällsgrupper skulle arbeta enligt denna plan. 
Ett annat beslut som fattades kallas Riodeklarationen och innehåller 27 
grundläggande principer för miljö- och utvecklingsarbete. I princip 8 behandlas 
för första gången frågan om vår civilisations livsstil och behovet av förändrade 
konsumtions- och produktionsmönster (FN-förbundet, 2014). Man slår också fast 
att utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och förbättra 
människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem (Björneloo 2011). 
 
Detta belyses även nationellt några år senare genom följande skrivning:  
 
”Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och förbättra 
människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem. … Både formell och 
icke-formell utbildning är nödvändig för människors attityder så att de kan 
bedöma och lösa de problem som hör samman med hållbar utveckling” (SOU 
2004:104 s. 40). 
 
På 1990-talet fick handlingsprogrammet Agenda 21 stort genomslag i många 
länder, så även i Sverige där alla kommuner beslutade om lokala agendor för 
hållbar utveckling. Dessvärre ebbade både det politiska engagemanget och viljan 
att genomföra Agenda 21 ut och när man hade en uppföljning av Rio-konferensen 
1997 i FN:s regi lyckades man inte uppnå någon enighet kring en politisk 
deklaration.  
 
Thessaloniki 1997 
UNESCO (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och 
kultur) anordnar en konferens om utbildning för hållbar utveckling i 
Thessaloniki i Grekland 1997. På den konferensen kommer man fram till att 
samhällsvetenskap och humaniora är viktiga för att balansera slagsidan mot 
rent naturvetenskaplig undervisning kring hållbarhetsfrågor (Björneloo 2011). 
 
Sverige 1998 
Den svenska regeringen lägger 1998 fram den 600 sidor långa propositionen 
”Regeringsproposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart 
samhälle”. Vad som i stort sett saknas i denna omfattande proposition är 
utbildningens roll och betydelse för att genomföra ett hållbart samhälle. Skolan 
och miljöundervisningen finns inte med som en aktör på den politiska agendan 
(Björneloo 2011).  
 
FN:s millenniedeklaration 2000 
Milleniemålen är ett resultat av ett möte på initiativ av FN:s generalsekreterare 
som hölls i New York, USA 2000 där världens ledare enades om 8 tidsbestämda 
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och mätbara mål för att tackla fattigdom, hunger, sjukdomar, analfabetism och 
diskriminering av kvinnor. Det är första gången det finns en gemensam agenda 
för den globala utvecklingen. Mål nummer 7 handlar om att säkerställa en 
miljömässigt hållbar utveckling. Ansträngningar ska göras att nå dessa mål före 
2015 (UNICEF 2014). 
 
Johannesburg 2002 
I Johannesburg hålls 2002 nästa FN-toppmöte om hållbar utveckling. Man 
erkände begreppet hållbar utveckling som en överordna princip för FN:s arbete 
och fastslår att ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter av utveckling måste 
integreras. Mötet resulterar i en politisk deklaration och en genomförandeplan 
för hållbar utveckling. I denna plan ingår en rekommendation till FN:s 
generalförsamling att proklamera ett årtionde för utbildning för hållbar 
utveckling 2005-2014, den så kallade ”Dekaden”. Ett par centrala teman i denna 
dekad handlar om hållbar produktion och konsumtion (Björneloo 2011). 
 
En resolution antogs i FN:s generalförsamling om hållbar utveckling och beslut 
att en ny konferens skulle hållas i Brasilien 2012. Den kom att kallas Rio+20. 
Inför detta möte tillsatte generalsekreteraren i FN en grupp som hade till uppgift 
att ta fram en ny vision för hållbar utveckling. Syften med denna konferens var 
att belysa de framsteg som gjorts och utvärdera problem och brister med 
tillämpningen av de tidigare överenskommelserna. Man skulle också diskutera 
nya globala utmaningar och säkra ett förnyat politiskt engagemang för hållbar 
utveckling. Konferensens två huvudteman var grön i ekonomi i sammanhanget 
hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt att se över hur regler och 
organisation för hållbar utveckling kan förbättras och bli effektivare. 
Man beslutade att 2015 ersätta milleniemålen med en uppsättning 
hållbarhetsmål som ska gälla alla länder till skillnad från milleniemålen (FN-
förbundet 2014). 
 
Sammanfattningsvis kan man via dessa utdrag ur den politiska 
historiebeskrivningen av begreppet hållbar utveckling se hur fokus bitvis har 
vridits och breddats. Från att från början ha varit ett ”miljöproblem” med framför 
allt naturvetenskapliga förtecken till att nu även omfatta humanistiska och 
samhällsvetenskapliga aspekter och utbildning för att nå en hållbar värld, har 
fått ett fast fäste såväl politiskt som rent praktiskt i skolans dagliga arbete som 
vi ska se när vi nu går igenom skolans styrdokument. Syftet med denna uppsats 
är ju att kartlägga vad elever i år 9 har för kunskaper om och attityder till 
hållbar utveckling på ett ganska handfast och praktiskt plan i vardagen. 
 
2.3 Vad säger läroplanen? 
 
Redan i första kapitlets första stycke av Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) under rubriken Grundläggande 
värden kan man läsa att var och en som verkar inom skolan ska också främja 
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 
 



10 
 

Under Skolans uppdrag får vi veta att fyra perspektiv, det historiska 
perspektivet, miljöperspektivet, det etiska perspektivet och det internationella 
perspektivet ska genomsyra all undervisning och vad de ska syfta till. 
 
Genom det historiska perspektivet kan eleverna utveckla en förståelse för 
samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till 
dynamiskt tänkande. 
 
Genom miljöperspektiv får de möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 
 
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i 
ett globalt sammanhang och för att skapa en internationell solidaritet samt 
förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 
Det internationella perspektivet innebär också att utveckla en förståelse för den 
kulturella mångfalden inom landet. 
 
Det fjärde perspektivet är det etiska. Det ska prägla skolans verksamhet samt ge 
en grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga 
ställningstaganden. 
 
I kapitel 2, Övergripande mål och riktlinjer läser vi att skolan aktivt och 
medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig 
handling. Ett av skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om 
såväl närmiljö som miljö i ett vidare perspektiv. 
 
När det gäller kunskaper är det skolans mål att varje elev efter genomgången 
grundskola har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar 
utveckling samt har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället (Skolverket 2011a s 15). 
 
När jag så går igenom läroplanens alla ämnen i Lgr 11, hittar jag följande: 
 
Hem- och konsumentkunskap och slöjd 
 
Redan i syftestexten påpekas att våra vanor i hemmet påverkar såväl individen 
och familjens välbefinnande som samhället och naturen och att genom 
undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka 
konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma 
resurser. De ska utveckla förmågan att värdera val och handlingar i hemmet och 
som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. Elevernas förmåga 
att reflektera kring hållbar utveckling i de olika perspektiven finns också med i 
kunskapskraven och är alltså underlag för betygsättning (Skolverket 2011a s 50). 
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I slöjd ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och 
säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hantera material för att främja en 
hållbar utveckling (Skolverket 2011a s 213). 
 
Biologi, fysik och kemi och teknik 
 
Eleverna ska ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska 
valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbar utveckling. De ska 
utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi, kunskaper om energi och 
materia för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som 
rör hälsa, naturbruk, resurshushållning, miljöteknik och ekologisk hållbarhet. I 
teknik ska eleverna utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska 
lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi 
och hållbar utveckling (Skolverket 2011a s 144). 
 
Geografi 
 
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är 
därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir 
möjlig. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur 
människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för 
naturens och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska också medverka till 
att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning 
mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla. Eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor 
utifrån övervägandena kring etik och hållbar utveckling (Skolverket 2011a s 
160). 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett brett politiskt uppdrag 
från såväl Förenta nationernas utbildningsorgan som den svenska staten via bl. 
a. skolans styrdokument att skolans ska utbilda för hållbarhet. Eleverna ska 
utbildas för att få kunskaper och utveckla förmågor att göra övervägda hållbara 
val och handlingsalternativ när det gäller ex. sina konsumtionsvanor. Intressant 
att notera är att i skolans uppdrag tydligt står att skolan aktivt och medvetet ska 
påverka elever att omfatta gemensamma värderingar och komma till uttryck i 
praktisk vardaglig handling (mina kursiveringar). Det är därför relevant att 
närmare undersöka vilka kunskaper om och attityder till hållbar utveckling som 
ligger till grund för elevernas vardagliga val, vilket också är syftet med denna 
uppsats.  
 
2.4 Forskning om hållbar utveckling i skolan 
 
2.4.1 Handlingskompetens för hållbar utveckling 
 
I Almers (2009) avhandling Handlingskompetens för hållbar utveckling – tre 
berättelser om vägen dit kan man läsa att handlingar kan ses som aktiva 
politiska handlingar. Detta kan röra väldigt vardagliga handlingar som vilka 
bananer vi köper i mataffären, hur vi hanterar vårt avfall eller hur vi 



12 
 

transporterar oss. Att det kan betraktas som politiska kommer sig av att de val 
vi gör påverkar samhället, även globalt och i framtiden, genom att de flöden av 
energi och materia som uppstår påverkar andra människors möjlighet till val och 
handlingsutrymme. Almers använder sig av ett begrepp som kallas 
handlingskompentens. Detta är ett mycket komplext begrepp som innefattar 
många olika dimensioner av sociala, personlighetsmässiga och värdemässiga 
aspekter i samverkan. Hon sammanfattar aspekterna av handlingskompetens för 
hållbar utveckling på följande sätt: 
 

x Vilja, mod och lust att handla för hållbar utveckling 
x Förmåga att agera på väl övervägt om än ofullständigt kunskapsunderlag 
x Kunskaper och aktivt kunskapssökande när det gäller problembild – om 

ohållbara effekter och konsekvenser för människor och ekosystem 
x Kunskaper om strukturella orsaker till ohållbara förhållanden 
x Kunskaper om påverkansmöjligheter och förmåga att tillämpa dem 
x Att söka lösningar och kritiskt förhålla sig till olika förslag och lösningar 
x Reflekterat ställningstagande till olika handlingsalternativ 
(Almers 2009 s. 35) 

 
Almers betonar betydelsen av kunskap som underlag för ansvarfulla handling för 
en mänskligare och mer barmhärtig värld men eftersom individen sällan har ett 
fullständigt kunskapsunderlag och kunskap och förutsättningar hela tiden 
förändras är också förmåga att omprova beslut och handlingar av stor vikt. 
 
2.4.2 Betydelsen av ansvar och påverkansmöjligheter 
 
Rikner (2009) har undersökt vilka olika faktorer som inverkar på unga vuxna att 
agera miljövänligt. Hon fann det starkaste sambandet mellan ett miljövänligt 
beteende och ansvar. Att detta antingen tyder på att ju mer personligt ansvar 
människor känner ju troligare är det att de väljer att bete sig miljövänligt eller 
att människor som beter sig miljövänligt också känner ett större ansvar för 
klimatproblematiken.  Rikner fann också att det var troligt att om människor 
känner att de har stora påverkansmöjligheter också väljer att bete sig 
miljövänligt.  En tredje viktig faktor för att bete sig miljövänligt är kunskap.  
Människor med stor kunskap beter sig på ett mer miljövänligt sätt. Här 
exemplifieras också vad människor menar med att agera miljövänligt och det var 
att använda kollektivtrafik alternativt ett miljövänligt fordon, att källsortera, att 
hushålla med elförbrukningen, att handla ekologiskt, svenskt, närproducerat, 
miljömärkt och rättvisemärkt.  
 
2.4.3 Elevers delaktighet i undervisningen 
 
Öhman och Öhman (2012) följde i sin studie 93 gymnasieelever i 3 klasser under 
ett 10-veckors projekt där syftet för eleverna var att lära sig att kunna delta 
aktivt i internationell miljödebatter och detta skulle visas upp och bedömas i ett 
rollspel, som eleverna förberedde under projekttiden, där olika studentgrupper 
skulle representera olika FN-länder i en förhandling om ett miljöavtal. 
Forskarna hämtade framför allt sitt material till studien från de avslutande 
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rollspelen. Vad de fann var att metoden att låta elever vara delaktiga i 
undervisningen genom bl. a. diskussioner kunde underlätta avancerade 
inlärningsprocesser och de såg inga tecken på att eleverna aktivitet och 
delaktighet hämmades av den öppna diskussionen utan eleverna respekterade 
varandra. Vad de också konstaterade var det fanns starka krafter inom de olika 
grupperna att nå konsensus och en gemensam och heltäckande bild av de frågor 
som diskuterades. De menar att delaktighet inte behöver innebära att 
kunskapen blir mångsidigare och att för eleverna var detta en 
bedömningssituation vilket gjorde att tendenserna var att säga sådant man 
trodde skulle tilltala de bedömande lärarna och hålla egna personliga och 
politiska uppfattningar utanför debatten. 
 
2.4.4 Gymnasieungdomars attityder till de ekologiska, ekonomiska och sociala 
dimensionerna av hållbar utveckling 
 
Torbjörnsson (2011) har gjort en empirisk kartläggning av gymnasieungdomars 
attityder till den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen av hållbar 
utveckling. Han har mätt gymnasieungdomars attityder i fyra olika avseenden 
nämligen, bevarande av naturen, utnyttjande av naturen, solidaritet med andra 
som har det svårare samt jämlikhet. Han har också jämfört elever från stor stad 
med liten stad och mellan teoretiska och praktiska program på gymnasiet. 
Slutligen har också tittat på skillnaderna i dessa fyra avseenden vad gäller kön. 
Vad han finner är att det finns signifikanta könsskillnader i alla fyra 
frågeområden han undersöker och att dessa skillnader är större än skillnaderna 
mellan teoretiskt/praktiskt gymnasieprogram eller storlek på bostadsort. Det 
område där pojkar var mer positiva än flickor är frågeområdet utnyttjande av 
naturen, som exempelvis att hugga ner skog för att bygga vägar. Den mest 
signifikanta skillnaden fann han i det solidariska perspektivet liksom i områdena 
jämlikhet och bevarande av naturen där flickor genomgående är mer positivt 
inställda. Han finner också att detta är i samklang med annan forskning som 
visar samma tendenser.  
 
Torbjörnsson ger förslag på två olika förklaringsmodeller för att förstå 
sambandet. Den ena tar sin utgångspunkt i föreställningen att skillnaderna 
mellan kvinnors och mäns förhållningssätt till miljön kan härledas till den 
uppdelning som kan ses i samhället mellan en produktions- och en 
reproduktionssfär där kvinnor i högre grad omfattas av reproduktionssfärens 
värderingar med bevarande, närhet till liv och kommande generationer. Den 
andra modellen utgår från könsmaktförhållandet som bidrar till en arbetsdelning 
mellan kvinnor och män och att denna över- och underordning uttrycks som 
könsskillnader och beteendeskillnader i miljöfrågor. Han problematiserar också 
skillnader som skulle kunna vara ett resultat av hur frågorna i enkäten som låg 
som underlag till hans undersökning ställdes, att språket som användes gynnar 
kvinnor, dvs. att språkbruket mer appellerade till kvinnor, och därmed att 
resultaten blir överdrivna till kvinnors fördel och mäns nackdel. 
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2.4.5 Hållbar utveckling och jämställdhet 
 
Hjälmeskog (2006) menar att hållbar utveckling har en tydlig koppling till 
jämställdhet vilket blir uppenbart när man studerar mäns och kvinnors villkor, 
men att detta sällan uppmärksammas. Det beror i sin tur på vad hon kallas 
könsblindhet som hon menar är en utgångspunkt i att kön inte spelar någon roll. 
Detta är vanligt inom miljöpolitiken hävdar hon. Problemet med detta är att 
många av de uppgifter som hållbar utveckling konkret handlar om har sitt sin 
grund i vårt sätt att leva vårt dagliga liv, våra privatliv och våra familjeliv. Hon 
menar att det rådande sättet att tänka fortfarande är uppdelat i det offentliga, 
kopplat till mannen och det privata, kopplat till kvinnan. Det krav som då finns 
på hushållen när det gäller hållbar utveckling kan motverka samhällets strävan 
att främja jämställdheten då studier visar att det fortfarande är kvinnan som 
använder mest tid för att sköta hushållsarbetet eftersom det läggs till extra 
arbeten till hushållen, ex sopsortering.  
 
2.4.6 Könsskillnader inom olika aspekter av ämnet HKK 
 
I Skolverkets Nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU03) undersöktes 
bl.a. flickors och pojkars inställning till olika aspekter av ämnet HKK. Man 
finner bl.a. att könsskillnaden mellan flickors och pojkars inställning till ämnet 
är signifikanta medan sambanden mellan andra bakgrundsvariabler som 
etnicitet, ekonomiskt och kulturellt kapital samt föräldrarnas utbildningsnivå 
visa mycket svaga samband. I perspektivet resurshushållning, det som vi i dag 
kallar hållbar utveckling finner man att ungefär hälften av eleverna har 
förståelse och intresse och agerar med tanke på miljö och ekonomi i sitt praktiska 
agerande men visar inte förståelse eller intresse för att de val som görs har 
betydelse för samhälle och natur. När man har tittat närmare på hur eleverna 
agerar som medvetna konsumenter finner man också signifikanta skillnader 
mellan könen och tolkar det som att flickorna framstår som mer självständiga 
och medvetna än pojkarna och att pojkarna är mer beroende av gruppen eller 
andras åsikter, att pojkar vill visa sin identitet genom sina konsumentval. Man 
menar att det också kan tyda på att flickor är mer eftertänksamma än pojkar och 
att dessa stora könsskillnader är en utmaning för ämnet (Skolverket 2004). 
 
3 Metod 

 
Ambitionen med denna studie är att skapa en översiktsbild av hur årskurs 9 
elevers attityder till och kunskap om hållbar utveckling ser ut för att förstå 
varför de gör de val de gör. Jag har valt att göra en enkätundersökning. Enkäten 
innehåller två delar, den första delen täcker bakgrundsvariabler som ålder, 
familj, kön, bostadsförhållanden och den andra delen utgörs av 45 påståenden 
med fasta svarsalternativ. Påståendena är tänkta att ge en uppfattning om vad 
elever anser om fyra olika aspekter av begreppet hållbar utveckling, nämligen 
framtidstro, solidaritet, jämställdhet och kunskap. Varför jag valt just dessa 
aspekter beror på att detta är värden som skolan har i uppdrag att utbilda för. 
Jag har blandat frågorna i de olika kategorierna av hållbar utveckling och inte 



15 
 

heller givit ledtrådar via ex. underrubriker, så det har inte varit uppenbart för 
eleverna vad jag har efterfrågat.  
 
Redan när jag konstruerade enkäten hade jag självklart dessa aspekter 
(framtidstro, solidaritet, jämställdhet och kunskap) i beaktande och konstruerade 
frågor som jag ville skulle mäta dessa. För mig har framtid handlat om eleverna 
känner oro inför framtiden, hur de uppfattar informationen de möter om hur vi 
tär på jordens resurser och om förändring av vårt eget beteende. Solidaritet har 
handlat om hur vi ställer oss till andra människors svårigheter och vad vi vill 
göra för dem. Begreppet jämställdhet har handlat om löner och om 
föräldraledighet och till sist kunskapsdimensionen har omfattat frågor om främst 
olika livsmedel ställt mot hälsa eller miljö. Detta är frågor vi talar mycket om i 
mitt ämne och där informationen inte är så vetenskapligt omstridd men ändå 
innefattar ett eget beslutstagande. Exempelvis så är det självklart att 
närproducerad potatis ger betydligt mindre miljöpåverkan än att köpa ris från 
Asien som har transporteras långt eller att växthusodlade tomater har orsakat 
större växthusgasutsläpp än svenska morötter odlade på fri åkermark. 
 
Om man betraktar individen som en del av omvärlden och omvärlden som 
subjektiv, d.v.s. en social, individuell och kulturell konstruktion (Backman 2008) 
blir det intressant att observera hur individen tolkar och uppfattar omvärlden. I 
detta ligger också tanken om att individen har möjlighet att påverka omvärlden 
av egen kraft och med egna handlingar. Det är med denna uppfattning jag har 
konstruerat påstående i enkäten. 
 
En enkät ger ofta en bred men inte så djup information och detaljrik information. 
(Johansson & Svedner 2004). Om jag i stället valt att exempelvis göra ett antal 
intervjuer hade jag kunnat få en djupare insikt i eleverna tänkande kring hållbar 
utveckling. Mitt syfte är dock att kartlägga vad elever har för kunskaper om och 
attityder till hållbar utveckling i detta läge och inte att undersöka varför de har 
de uppfattningar de har. 
 
I och med att urvalet är så litet är det inte möjligt att generalisera allt för 
vidlyftigt. En annan faktor som begränsar generaliserbarheten är att urvalet inte 
är randomiserat eller baserat på ett representativt urval utan är just ett 
bekvämlighetsurval. 
 
 3.1 Urval och avgränsningar 
 
Urvalet består av 4 grupper år 9-klasser som studerar hem- och 
konsumentkunskap vid en stor friskola i en mellansvensk kommun. Det är alla 
de nior som jag undervisar men inte alla nior som finns på skolan. Att jag valde 
enbart de 4 klasser jag undervisar kan kallas bekvämlighetsurval. Risken med 
ett bekvämlighetsurval är att det snarare kan spegla en viss grupp än ett 
fenomen (Alvehus 2013) men i detta fall ser jag det inte som ett problem eftersom 
mitt syfte är att göra en kartläggning av vad år 9 elever har för kunskap om och 
attityder till olika dimensioner av hållbar utveckling. Då jag också undervisar år 
8 kunde jag ha valt dessa eller en blandad grupp men här fick de 
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forskningsetiska principerna avgöra genom att alla elever i år 8 inte fyllt 15 år 
och därmed inte själva kan underteckna ett samtycke till att deltaga i studien. 
Att undersöka eleverna i år 8 kunde dock ha givit information om hur jag bäst 
skulle kunna tillgodose år 9:s behov men nu fick de forskningsetiska principerna 
avgöra. 
 
Jag valde att genomföra enkätundersökningen under en vecka och det har endast 
varit de elever som varit närvarande vid dessa lektionstillfällen som erbjudits att 
delta och ingen uppsamling har skett från de elever som varit frånvarande.  
 
Vid enkättillfället bestod dessa grupper av 55 elever, 28 flickor och 27 pojkar. Av 
dessa avstod 2 flickor och 1 pojke från av svara på enkäten. En enkät var så 
ofullständigt besvarad att jag beslutade att betrakta den som ett bortfall. Detta 
ger totalt 51 svar, 26 flickor och 25 pojkar. Bortfallet är därmed ca 7 %. 
 
3.2 Procedur 
 
Jag som elevernas ordinarie lärare har vid ett ordinarie lektionstillfälle beskrivit 
att jag ska skriva en uppsats som ett led i min utbildning och behöver deras hjälp 
med att få ett underlag till denna uppsats. Eleverna har också fått informationen 
skriftligt. De har noga informerats om att deras svar inte på något sätt har med 
deras betyg att göra och att deltagandet är anonymt och frivillig. De har därefter 
fått skriva på ett samtyckesbrev och sedan fylla i enkäten. Brev och enkät finns i 
bilagor 1, 2 och 3. 
 
3.3 Forskningsetiska principer och överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2002) har angivit fyra huvudkrav som ska uppfyllas för att nå 
en god forskningsetik. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 
Informationskravet anger att deltagaren ska informeras om sin uppgift i 
projektet och villkor för deltagande. Detta har jag gjort muntligt genom att 
berätta för eleverna att jag går en utbildning på Umeå universitet och ska skriva 
ett examensarbete där jag behöver deras hjälp för att få data att bearbeta. De 
har också informerats om att deltagandet sker anonymt och är frivillig samt att 
de har rätt att avbryta deltagandet om de så önskar. Jag har också påpekat 
särskilt att detta inte på något sätt är kopplat till deras betyg eller min 
bedömning av dem som elever. Denna information framgår också av det 
samtyckesbrev som eleverna har fått för att underteckna vilket uppfyller just 
samtyckeskravet. Alla elever är minst 15 år och kan enligt Vetenskapsrådet 
själva avgöra detta. 
  
När det gäller konfidentialitetskravet ska individers identitet inte kunna spåras 
eller röjas vilket gäller i särskilt hög grad om uppgifterna kan anses som 
känsliga. I min undersökning har all data bearbetats och redovisas som 
sifferresultat uppdelat enbart på kön och därmed skyddas individernas identitet. 
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Nyttjandekravet till sist innebär att jag inte att jag inte får låna ut eller använda 
de uppgifter jag samlat ihop för kommersiella ändamål vilket jag inte kommer 
att göra eller har gjort (Vetenskapsrådet 2002). 
 
3.3.1 Forskningsetisk diskussion 
 
De finns två saker jag har gjort särskilda överväganden kring och det är dels 
vilka variabler jag ville titta på när det gäller resultatet. Jag hade en tanke om 
att förutom att titta på skillnader mellan flickor och pojkars svar också titta på 
om svaren varierade med etnisk/kulturell bakgrund. På grund av det lilla urvalet 
valde jag bort det med tanke på den risk det hade kunnat vara för att 
konfidentialitetskravet skulle kunna urholkas och individer kunnat identifieras. 
 
Det andra övervägandet jag gjorde var att jag bad mina egna elever svara på 
enkäten. Som lärare med myndighetsutövande i betygsättning och därmed i en 
viss maktposition gentemot mina elever finns risken att deras deltagande inte 
var fullt frivilligt. Med tanke på att det var tre elever som valde att inte delta 
tolkar jag det som ett tecken på att övriga hade kunnat göra samma val om de 
inte ville delta. 
 
 
3.4 Databearbetning 
 
Jag började med att sortera enkäterna i kategorierna flickor respektive pojkar. 
Därefter sammanställde jag elevernas svar för varje fråga i de fyra olika 
svarsalternativen. Sedan lade jag samman resultaten för de frågor jag hänfört till 
de olika dimensionerna av hållbar utveckling (se nedan, alternativt Bilaga 4). 
Till sist räknade jag ut hur stor andel i procent av eleverna, respektive flickor 
eller pojkar som avgivit de olika svarsalternativen.  

 
De frågor jag har hänfört till respektive kategori är för framtid frågorna18 ”Jag 
känner mig väldigt oroad av jordens framtid med tanke på hur vi påverkar den”, 27 ”Allt 
prat om växthuseffekten tror jag är överdrivet” samt 45 ”Varför skulle jag ändra på 
något i min livsstil för att gynna miljön, det lär ju inte göra någon skillnad ändå”. Här 
har jag lagt ihop sant från fråga 18 med falskt för frågorna 27 och 45, och falsk 
för fråga 18 med sant för de båda andra frågorna. Kategorierna ”vet ej” samt 
”varken eller” har lagts samman för alla frågor.  
 
Påståendena 7 ”Jag kan tänka mig att hjälpa till att samla in pengar till fattiga 
människor långt bort från Sverige”, 15 ”Vi som bor i Sverige har ett ansvar att hjälpa 
människor i fattiga länder”, 22 ”Jag kan tänka mig att skänka 100 kronor av mitt 
studiemedel/barnbidrag i månaden om pengarna går till att bygga skolor i Afghanistan”, 
26 ”Jag kan tänka mig att skänka pengar till fattiga människor långt bort från Sverige”, 
31 ”Det är bättre att låta varje land lösa sina egna problem” och 34 ”Det är viktigare 
att alla barn i världen får gå i skola än att skolmaten är gratis i Sverige” berörde 
solidaritet. Jag har här räknat samman alla sant med falskt för fråga 31, sant 
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från fråga 31 med övriga falsk svar. Kategorierna ”vet ej” samt ”varken eller” har 
lagts samman för alla påståenden. Jag har också valt att enskilt redovisa svaren 
på påstående 6 ”Jag är beredd att förändra små saker i min livsstil för att värna om 
framtiden” då detta direkt rör elevens attityd till att ändra sitt eget beteende för 
att värna om framtiden. På den frågan har jag lagt ihop svaren för vet ej, varken 
eller och falskt. 

 
Påstående 4 ”Stora löneskillnader är bra för det sporrar de duktiga att jobba 
hårdare”, 9 ”Mammor och pappor borde dela lika på föräldraledigheten”, 29 ” Jag 
tycker att alla som arbetar skulle ha ungefär samma lön”  och 43 ”Att män tjänar mer 
pengar än kvinnor är en självklarhet” har jag hänfört till kategorin jämställdhet. Jag 
har lagt ihop påstående 4 och 43:s falsk svar med de två andra påståendenas 
sant svar och påstående 4 och 43:s falsk svar med de andra påståendenas sant 
svar.  
Kategorierna ”vet ej” samt ”varken eller” har lagts samman för alla frågor. 
  
Kunskap har representerats av påståendena 1 ”Couscous är bättre än ris för 
miljön”, 3 ”Lammkött är bättre än fläskkött för miljön”, 8 ”Morötter är bättre än gurka 
för miljön”, 10 ”Om alla åt vegetarisk mat en gång i veckan skulle vi kraftigt minska 
utsläppen i atmosfären” , 12 ”Vindruvor är bättre än äpplen för miljön”, 16 ”Om varje 
människa gör någon liten förändring i sin livsstil för att gynna miljön kommer det ge 
stora effekter tillsammans”, 25 ”Vi slänger ca 20 % av all mat vi köper i Sverige”, 28 
”Kött är bättre än bönor för hälsan” , 32 ”Att sluta dricka läsk skulle vara bra miljön” , 
39 ”Lammkött är bättre för miljön än fläskkött” , 40 ”Tomater är bättre än morötter 
för min hälsa”, 41”Att ta en kort dusch istället för ett bad i badkar är bra för miljön”, 
42 ”Om man tänker på miljön borde man äta mer ris och mindre potatis” och 44 ”Att 
torktumla tvätten är ett miljösmart val”. Av misstag blev påstående 3 och 39 
identiska. Jag har använt mig av båda påståendena i min beräkning och analys. 
 
För påståendena 1, 3, 8, 10, 16, 25, 32, 39, 40, 41, 42 och 44 har jag lagt ihop 
svaren för vet ej med falskt. 
 
För påstående 12 har jag lagt ihop svaren för falskt med svaren för sant och där 
utgör alltså ”varken eller” motpolen. 
 
För påstående 28 har svaren för ”varken eller” lagts ihop med svaren för sant. 
 
I bilaga 5 finns en sammanställning av vilka frågor som hänförts till vilken 
kategori av hållbar utveckling. 
 
4 Resultat och analys 
 
Totalt var det 55 elever närvarande vid genomförandet och av dessa avstod 3 
från att delta och 1 enkät är mycket ofullständigt besvarad och har inte räknats 
med. Detta ger totalt 51 svar. Bortfallet är därmed ca 7 %. Jag har valt att titta 
på fyra dimensioner av hållbar utveckling vilka är framtid, solidaritet, demokrati 
och kunskap. Resultaten från varje dimension presenteras under varsin rubrik 
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här nedan. Eleverna kan behöva kunskap för att kunna göra övervägda val, 
därför har jag undersökt den aspekten. Den sociala delen av hållbar utveckling 
har representerats av aspekterna demokrati och solidaritet. Och det är 
spännande att se hur ungdomarna ser på framtiden och deras egen roll och del i 
den. Det är ju också en förutsättning för förändring. 
 
 
4.1 Framtid 
 
Framtidsapekten av hållbar utveckling har representerats av 3 påståenden. 
Resultatet av dessa redovisas i figur 1. Dessa handlar om man är oroad av 
jordens framtid pga. hur vi påverkan den, om pratet om växthuseffekten är 
överdriven samt om vilja att ändra något i egen livsstil för att gynna miljön och 
dess effekt på den totala påverkan. Det är alltså drygt hälften av alla elever som 
svarar att de inte anser att hotet om växthuseffekten är överdrivet, att de oroar 
sig över jordens framtid med tanke på hur vi påverkar den och som är villiga att 
ändra sitt eget beteende för att gynna miljön.  
 

Fig. 1 Framtid 
 Sant Falskt Har ingen upp- 

fattning/ 
Vet ej 

Alla 55 % 15 % 30 % 
Flickor 62 % 12 % 26 % 
Pojkar 46 % 19 % 35 % 

 
Den största skillnaden mellan hur flickor och pojkar svarade visade sig i 
påstående 45 om att ändra sitt eget beteende för att gynna miljön. Detta 
redovisas i figur 2 nedan. Det är alltså ca var tredje pojke och flicka som inte har 
någon uppfattning i frågan men också var ca var tredje pojke som inte anser att 
det skulle innebära någon skillnad för miljön om de ändrade något i sitt 
beteende. 
 
 

Fig. 2 Varför skulle jag ändra mig… 
 Sant Falskt Har ingen upp- 

fattning/ 
Vet ej 

Flickor 7 % 64 % 29 % 
Pojkar 31 % 39 % 30 % 

4.1.1 Analys 
 
Drygt hälften av alla elever instämmer alltså i att de känner oro inför jordens 
framtid, man anser inte att pratet om växthuseffekten är överdriven och man 
kan inse att det egna beteendet är en del i påverkan av miljön. Den största 
skillnaden mellan könen i denna aspekt av hållbar utveckling såg jag i insikten 
om att det egna beteendet påverkar helheten där alltså 64 % av flickorna svarade 
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att de ansåg att så är fallet men det var 39 % av pojkarna som visade den 
inställningen. Enligt Hjälmeskog (2006) har hållbar utveckling en tydlig 
koppling till jämställdhet men att detta samband sällan uppmärksammas 
beroende på könsblindhet dvs. uppfattningen att kön inte spelar någon roll. 
Denna utgångspunkt är vanlig inom exempelvis miljöpolitiken. Problemet med 
detta är att många av de konkreta uppgifter det handlar om har sin grund i hur 
vi lever till vardags i hem och familj. Här kommer vi in på det traditionella och 
rådande sättet att tänka att det offentliga rummet är kopplat till mannen och det 
privata, hemmet är kopplat kvinnan. Traditionellt är det kvinnan som utför en 
större del av hemarbetet såsom inköp, matlagning, sopsortering och tvätt där det 
finns stora möjligheter till att göra små eller större förändringar för att gynna ett 
hållbart samhälle. Detta stämmer väl in med de resultat jag ser i min 
undersökning där en betydligt större andel av flickorna jämfört med pojkarna 
har insikten att det egna beteendet påverkar helheten i den hållbara 
utvecklingen. Närliggande beteenden för var individ kan vara att sopsortera, 
välja ekologiskt odlad mat eller välja bort kött för en måltid ibland och detta är 
val som traditionellt sett oftare gör av kvinnor.  
 
 
4.2 Solidaritet 
 
Jag har knutit sex påståendena till hållbar utveckling i ett solidariskt 
perspektiv. Dessa påståenden handlar om man är villig att aktivt samla in 
pengar till andra människor som bor långt bort, om man kan tänka sig att själv 
skänka pengar, om man är villig att avstå från 100 kr i månaden av sitt 
studiemedel för att skänka till fattiga, ifall varje land skall ta hand om sina egna 
problem, om vi har ett ansvar att hjälpa fattiga människor i andra länder och om 
alla barns rätt till skola är viktigare än gratis skollunch i Sverige. Jag har 
sammanställt svaren i figur 3.  

 
Fig. 3 Solidaritet 
 Sant Falskt Har ingen upp- 

fattning/ 
Vet ej 

Alla 51 % 17 % 32 % 
Flickor 54 % 13 % 33 % 
Pojkar 47 % 18 % 35 % 

 
De mest markanta skillnaderna mellan könen i denna aspekt av hållbar 
utveckling såg jag i frågan om att aktiv samla in pengar till fattiga människor 
långt bort från Sverige vilket framgår av figur 4. 
 

Fig. 4 Samla in pengar till fattiga 
 Sant Falskt Har ingen upp- 

fattning/ 
Vet ej 

Flickor 71 % 7 % 22 % 
Pojkar 43 % 22  % 35% 
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Samt i frågan om att skänka pengar till fattiga människor långt från Sverige 
vilket redovisas i figur 5. 
 

Fig. 5 Skänka pengar till fattiga 
 Sant Falskt Har ingen upp- 

fattning/ 
Vet ej 

Flickor  64 %   0 % 36 % 
Pojkar  43 %  26 % 31 % 

 
Jag valde att särredovisa svaren för fråga 6 i figur 6 nedan för att denna fråga 
direkt handlar om respondentens vilja att ändra sitt eget beteende för att främja 
den gemensamma framtiden. Glädjande stor andel av eleverna svarade att de är 
beredda att ändra sitt eget beteende, utan att det preciserats på vilket sätt eller 
inom vilket område. Viljan kan dock sägas finns. 

 
Fig. 6 Att ändra mitt beteende för framtiden 
 Sant Har ingen upp- 

fattning/ 
Vet ej/Falskt 

Alla 73 % 27 % 
Flickor 79 % 21 % 
Pojkar 65 % 35 % 

 
 
 

4.2.1 Analys 
 
Av alla elever var det precis över hälften som var villiga att samla in pengar till 
fattiga, att skänka pengar till fattiga, som anser att olika länders problem är 
allas vår ensak, som anser att vi har ett ansvar att hjälpa fattiga människor och 
att alla barns rätt till att gå i skola är viktigare än att vi här i Sverige får gratis 
skollunch. Så långt kan jag sluta mig till att solidariteten är relativt jämställd. 
Skillnaden ligger i vad vi är villiga att göra, inte att vi är villiga att göra något 
för andra människors välbefinnande. Flickor verkar vara mer villiga att aktivt 
hjälpa till att samla in pengar för att skänka till fattiga än vad pojkarna är, men 
det var större andel av pojkarna som var villiga att avstå från 100 kronor av sitt 
studiebidrag för att skänka pengarna till att bygga skolor i Afghanistan än av 
flickorna. Flickor kan alltså tänka sig att investera sin tid hellre än sina pengar 
och för pojkar är det tvärtom, de kanske värdesätter sin tid högre än sina 
ekonomiska tillgångar. Enligt Hjälmeskog (2006) är det rationellt för kvinnor att 
handla utifrån sina egna liv och erfarenheter, om att skapa mening och att 
kvinnors tänkande utgår från en enskild individs behov men att detta inte är ett 
känslomässigt val utan just rationellt utifrån det kvinnliga tankesättet. Det 
övergripande målet i detta handlingssätt är individens välbefinnande och ett 
skapande och upprätthållande av relationer. Motvikten mot detta handlande 
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skulle vara att se effektiviteten som det övergripande målet.  Att så snabbt och 
så billigt som möjligt producera så mycket som möjligt och att i denna process 
bortse från individens känslor och specifika behov. Individen ses som en del i en 
helhet och är utbytbar samtidigt som det finns en individualitet som innebär att 
individerna uppmuntras till att tävla mot varandra i fråga om yrkespositioner 
och lön ex. Mot denna bakgrund kan man se pojkarnas val att hellre skicka 100 
kronor av studiemedlet för att visa sin solidaritet än att investera sin tid till att 
samla ihop pengar som ett rationellt beslut. 
 
4.3 Jämställdhet 
 
Den jämställda aspekten av hållbar utveckling har fått representeras av fyra 
påståenden som handlar om löner, ska de vara lika, om det är självklart att män 
tjänar mer och om stora löneskillnader verkar som motivator samt om 
föräldraledighet ska delas lika mellan föräldrarna. Svaren på dessa frågor 
redovisas i figur 7. 
 

Fig. 7 Jämställdhet 
 Sant Falskt Har ingen upp- 

fattning/ 
Vet ej 

Alla  38 %   36 %  30 % 
Flickor  47 %   29 %  26 % 
Pojkar  27  %   45 %  28 % 

 
 
Det var 38 % av eleverna som ansåg att det inte är självklart att män tjänar mer 
pengar än kvinnor, att alla ska ha ungefär samma lön, att föräldraledighet ska 
delas lika mellan mamman och pappan samt att stora löneskillnader inte 
fungerar som en motivator för andra. 
Nästan lika många, 36 % hade motsatt uppfattning, dvs. att det är självklart att 
män tjänar mer pengar än kvinnor, att alla inte ska ha ungefär samma lön, att 
föräldraledighet inte borde delas lika mellan mamman och pappan samt att stora 
löneskillnader fungerar sporrar de duktiga att jobba hårdare. 30 % visste inte 
eller saknade uppfattning i frågorna. 
 
Det visade sig att ca 55 % av eleverna ansåg att föräldrar ska dela lika på 
föräldraledigheten och en viss skillnad mellan pojkar och flickor kunde anas, 61 
% av flickorna ville dela lika medan det var 48 % av pojkarna.  
 
Att människor ska ha lika lön ansåg 76 % av ungdomarna var fel med en 
övervikt av pojkarnas 87 % mot flickornas 68 %. 45 % ansåg att stora 
löneskillnader fungerar som en sporre för de duktiga att prestera mera. Även i 
denna fråga var det en övervikt hos pojkarna med 57 % mot flickornas 36 %.  
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4.3.1 Analys 
 
I dessa frågor visar svaren en stor osäkerhet hos eleverna. Detta kan bero på att 
dessa frågor ligger relativt långt fram i deras egna liv. De har ännu inte börjat 
tjäna egna pengar eller påbörjat egen familjebildning. Hjälmeskog (2006) menar 
att jämställdhet kan sägas råda när ett samhälle är könsneutralt med vilket hon 
menar att könet inte har någon betydelse utan alla har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter oavsett kön. De resultat jag har fått i min 
undersökning tyder på att vi har en bit kvar dithän och en utmaning blir att i ge 
både pojkar och flickor chans att ompröva rådande könsmaktsstrukturer och 
därmed bidra till att de ifrågasätter de normer som ger exempelvis män högre 
löner än kvinnor eller att mamman och pappan båda ska vara föräldralediga. 
 
4.4 Kunskap 
 
Jag har använt mig av fjorton påståenden som underlag för kunskapssidan av 
hållbar utveckling. Alla påståenden utom 4 har med mat att göra kopplat till 
hälso- och/eller miljöperspektivet av hållbar utveckling. 
 

Fig. 8 Kunskap 
 Sant Falskt Vet ej 
Alla 49 % 16 %  35 % 
Flickor  53 %  21 %  26 % 
Pojkar  41 %  24 %  35 % 

 
Två påstående handlar om att duscha kontra att bada i badkar och att torktumla 
tvätten. Här visar ungdomarna goda kunskaper och 76 % anser att duscha är ett 
bättre miljömässigt alternativ än att ta ett badkarsbad. Något fler pojkar, 83 % 
anser det mot flickornas 71 %. När det gäller frågan om att torktumla tvätt är ett 
miljösmart alternativ anser 67 % att det inte är det och av flickorna är det 82 % 
mot pojkarnas 48 %. Om alla gör någon liten förändring för att gynna miljön ger 
det tillsammans stora effekter anser 84 % av eleverna och där är uppfattningen i 
stort sett likadan mellan pojkar och flickor. 
En annan fråga där eleverna har en bestämd uppfattning är att om att alla åt 
vegetarisk mat en gång i veckan skulle det kraftigt minska utsläppen i 
atmosfären. 73 % av alla anser att så är fallet även om skillnaden mellan 
pojkarnas 57 % och flickornas 86 % är relativt stor. 

 
 
4.4.1 Analys 
 
Knappt hälften av eleverna har tillräcklig kunskap för att kunna fatta övervägda 
beslut i en konsumtionssituation som är hållbara i ett hälso- och/eller 
miljöperspektiv. Almers (2009) använder sig av Paul C. Sterns modell för att 
förklara miljövänligt beteende. Modellen rymmer fyra faktorer. Dessa faktorer är 
attitydrelaterade variabler vilket omfattar normer, övertygelser och värderingar. 
Personliga förmågor som omfattar kunskaper och färdigheter som krävs för att 



24 
 

utföra en specifik handling, externa faktorer handlar om mellanmänsklig 
påverkan såsom ex. övertalning, förebildlighet, samhälleliga förväntningar, 
lagstiftning och olika uttryck för ett bredare socialt, ekonomiskt och politiskt 
sammanhang mm. Den fjärde faktorn är vanor och rutiner vilket innebär att det 
krävs ett brott med gamla vanor för att skapa nya miljöanpassade vanor. 
Eftersom eleverna i min undersökning inte har kunnat motivera sina svar utan 
enbart svarat om de upplever påståendet som sant eller falskt (samt vet 
ej/varken eller) ger dessa svar främst inom de personliga förmågorna och då 
kunskapsaspekten. Det finns ett samband mellan kunskap och miljövänligt 
beteende (Rikner, 2009) och utifrån det kan möjligen slutsatsen dras att fler 
flickor än pojkar har egen erfarenhet/kunskap av att tvätta och torka kläder och 
därmed större insikt i energiåtgång och torkningsalternativ ex. medan pojkar 
känner sig mer hemma i varmvattenförbrukningen vid dusch och bad. 
 
 
5 Diskussion 

 
De resultat jag här presenterar är en ögonblicksbild fångad under de 5-10 
minuter det tog eleverna att svara på enkäten. Svaren skapar ett mönster med 
vissa tendenser vilken mening vissa frågor med anknytning till hållbar 
utveckling har för dessa elever, svenska klass 9-elever har, men det fanns inget 
utrymme för eleverna att motivera sina val, kanske hade resultatet sett 
annorlunda ut om detta också genomförts. Inte heller säger resultatet något om 
sambandet mellan attityder och handlingar. För att se de mönstren krävs vidare 
forskning med mera kvalitativa metoder.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att det inte går att dra några säkra 
slutsatser från en undersökning som denna. Det finns flera reservationer att ta 
hänsyn till bland annat undersökningsgruppens storlek och också huruvida den 
är representativ. Det urval jag använt mig av är ju till en del ett 
”bekvämlighetsutval” eftersom jag nyttjat mina egna klasser som 
undersökningsgrupp och detta kan leda till att undersökningen speglar denna 
grupps attityder snarare än ett fenomen. 
 

 
5.1 Vad har eleverna för kunskaper som grund när det gäller att 

göra hållbara val? 
 

Det första som slog mig var att så stor del av ungdomarna inte hade någon 
uppfattning eller inte visste. Det var ca en tredjedel av ungdomarna som relativt 
genomgående svarade så. Detta kan ju i och för sig tyda på ett ointresse för dessa 
frågor men det kan också vara så att eleverna verkligen inte vet vilka val som 
kan betraktas som mer hållbara än andra. Det är också i många fall väldigt 
komplexa frågor som inte enkelt kan besvaras med ett enkelt val utan kräver en 
noggrann analys av information och handlingar i flera led. Att ha många och 
stora kunskaper samt förståelse för olika begrepp kan underlätta för individen 
att fatta beslut och jag tycker att mina resultat i undersökningen visar att elever 
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inte har tillräckliga kunskaper som grund för att fatta hållbara beslut i sin 
vardag.  I vissa frågor visar eleverna ganska goda kunskaper och det vore 
intressant att gå vidare för att ta reda på vad som krävs för att individen ska 
använda dessa kunskaper till att förändra ett beteende. 
 
Något som jag finner lite problematiskt är att skolans styrdokument anger att 
skolan ska undervisa för att eleverna ska utveckla olika förmågor förutom att ha 
kunskap att kunna fatta sina beslut utifrån när det gäller ex. handlingar och i 
hemmet och som konsument, men när Skolverket konstruerar 
bedömningsunderlag för att underlätta en likvärdig bedömning tilltror man inte 
längre eleverna om att kunna göra övervägda val utan då prioriterar man 
uppenbarligen att eleverna når höga betyg än står för sina val. Detta val från 
Skolverkets sida kan också tänkas missgynna de elever som är praktiskt 
starkare än teoretisk då de inte får visa sina kunskaper i handling. Det blir 
därmed en tydligare teoretisering av ett ganska praktiskt ämne. Att Sverige var 
initiativtagare till världens första miljökonferens redan 1972 men ännu 2011 inte 
riktigt vågat eller velat genomföra detta helt ut i den senaste läroplanen är 
anmärkningsvärt i mina ögon. Särskilt som man i SOU2004:104 slår fast att 
utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och förbättra 
människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem.  
 
5.2 Vad har eleverna för uppfattning av olika dimensioner 

(kunskap, solidaritet, framtid och jämställdhet) av hållbar 
utveckling? 

 
Av mina dimensioner av hållbar utveckling visade framtid, solidaritet och 
kunskap ungefär likartat resultat att det var ungefär hälften av eleverna som 
visade insikt och kunskaper och det område som visade det svagaste sambandet 
med mina definitioner av hållbar utveckling var jämställdhet. Fortfarande idag 
är det bara ca hälften av eleverna som anser att föräldraledighet ska delas lika 
mellan mamman och pappan, Nästan 4 av 10 anser att det är en självklarhet att 
män tjänar mer pengar än kvinnor. Det får väl sägas vara ett bevis på att 
könsmaktstrukturen fortfarande i hög grad gäller i samhället en år 9-elevs 
perspektiv. De har ännu inte börjat ifrågasätta rådande normer på ett sätt som 
påverkat deras uppfattning vilket i sig kan hänga ihop med att dessa beslut och 
omständigheter ligger i deras egen framtid och inte är aktuella just nu för dem. 
När det gäller framtidsperspektivet känner drygt hälften av eleverna en oro för 
miljön men förståelsen att ens egna beslut och agerade också påverkar och gör 
skillnad är lägre framför allt bland pojkarna. Möjligen är hållbar utveckling ett 
alltför diffust och för långt i framtiden liggandes begrepp när man är tonåring 
och ännu inte känner att man själv bestämmer över vardagliga beslut. Däremot 
visade stor andel av eleverna en positiv beredskap för att verkligen ändra sitt 
beteende för att värna om en gemensam hållbar framtid. Detta är något 
motsägelsefullt för mig, att man inte i samma utsträckning anser att det egna 
beteende har betydelse men att man är villig att ändra beteende i en solidarisk 
anda. 
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5.3 Finns det skillnader mellan könen? 
 
Att det finns en del skillnader i flickors och pojkars uppfattning framgår av min 
studie likväl som av andra studier men att se det som hinder för skolans uppdrag 
att utbilda för och sträva mot en hållbar utveckling vore mindre klokt. I stället 
bör vi finna metoder där vi ger både vi flickor och pojkar möjlighet att fatta 
övervägda och hållbara beslut för sig själva och för samhället i stort. Enligt 
Hjälmeskog (2006) är en av de stora utmaningarna för skolan att överskrida det 
dikotoma tänkandet ex. pojke-flicka, offentligt-privat och om vi klarar det kan vi 
också bryta oss loss från normen som säger att det enbart är flickor som bryr sig 
om. De resultat från olika undersökningar som visar på olikheter mellan pojkar 
och flickor kan tolkas som konsekvenser av rådande könsmaktsstrukturer liksom 
de olika förväntningar som ställs på flickor och pojkar utifrån dessa. Även 
Torbjörnsson (2011) menar att skillnader mellan könen kan förstås utifrån 
arbetsdelningen mellan män och kvinnor som baseras på ett 
könsmaktsförhållande. Han framför även en förklaringsmodell som tar sin 
utgångspunkt i föreställningen att skillnaderna mellan mäns och kvinnors 
förhållningssätt till miljön kan härledas till samhällets uppdelning i en 
produktions- och en reproduktionssfär och att kvinnor i större utsträckning 
omfattas av reproduktionens värderingar med dess ökade närhet till liv och 
därmed också till kommande generationer. Han diskuterar också ett möjligt 
metodproblem i att det språk som används i undersökningar skulle kunna 
appellera mer till flickor/kvinnor och riskera att framhäva kvinnors attityder 
som mer positiva än mäns och att det skulle kunna medföra överdrivna 
skillnader. Diskussion kring detta med manligt och kvinnligt språkbruk är något 
som ibland kommer till uttryck i media men som aldrig riktigt tagit sig in i 
skolans värld som metod. Kanske inte heller inom forskning och jag är nog 
benägen att hålla med Torbjörnsson att det språk bl.a. jag använder mig av har 
större chans att appellera till flickor än pojkar. Det var inte heller något jag tog i 
beaktande när jag formulerade mina frågor. 
 
5.4 Slutord 
 
Slutligen kommer resultaten jag kommit fram till i denna studie direkt påverka 
min dagliga gärning i klassrummet genom att jag blivit mer medveten om var jag 
måste lägga fokus i undervisningen. Eleverna behöver ha mer kunskaper som 
grund för att kunna göra övervägda och hållbara val. Vi behöver medvetandegöra 
könsmaktstrukturer för att kunna omvärdera rådande normer. Skolan har ett 
uppdrag att utbilda för hållbar utveckling och dessa resultat antyder att vi inte 
uppnår detta syfte idag. En annan del av utmaningen är att bredda elevernas 
uppfattning om vad hållbar utveckling berör, att bredda begreppet helt enkelt. 
Det handlar inte enbart om att sortera plastburkar i rätt behållare och sätta lock 
på kastrullen utan även hur vi behandlar och respekterar varandra, långt borta 
och nära… 
Hur detta ska göras blir min egen utmaning inför framtiden. 
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     Bilaga 1 
UMEÅ universitet 
Pedagogiska institutionen 
Val-projektet 
 
 
Till elever i klass 9 vid XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Hej, 
 
Jag skulle vilja ha er hjälp med en uppgift som jag gör på Umeå universitet med 
anledning min egen vidareutbildning i Hem- och konsumentkunskap. Jag håller på 
att skriva en uppsats om vad svenska årkurs 9 elever vet och tycker om hållbar 
utveckling. 
 
Detta har alltså absolut ingenting med era betyg att göra utan är enbart 
relaterat till mina studier. Deltagandet är frivillig och du har också möjlighet att 
avbryta din medverkan. Jag hoppas dock att du vill hjälpa mig. Materialet jag 
samlar in kommer att användas för att skriva en rapport.  
 
OBS! Jag kommer inte att värdera hur bra eller duktiga ni elever är, utan vill 
undersöka hur undervisningen kan bli så bra som möjligt utifrån de tankar som ni 
har kring ämnet mat och hållbar utveckling. 
 
Resultatet som jag får fram kommer att användas i en rapport, där alla 
medverkande lärare och elever är anonyma. Inte heller namnet på skolan kommer 
att avslöjas.  
 
 
 
Tack för ert intresse! 
Med vänlig hälsning 
 
Karin Hilborn 
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     Bilaga 2 
 

Samtycke:  
 
 
………………………………………………………………………………………. (namn) 
 

□ 1. deltar genom att svara på enkäten 

□ 2. deltar inte. 
 
Mina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
dem. Vid analys och rapportering kan ingen enskild person identifieras.  
 
 
 
Ort och datum: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Elevens signatur: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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     Bilaga 3 

Enkät om hållbar utveckling  
 
Bakgrundsvariabler 
 
 
Jag är: 
 
� Pojke 
� Flicka 
 
Ålder:  
 
Min familj som jag bor med består av: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vi bor så här: 
 
� lägenhet � hus � annat, nämligen ……………………………………. 
 
Vi bor i: 
� liten stad  � stor stad  � på landsbygden  � annat 
 
Min kulturella bakgrund är: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
Slut på avsnitt 1 
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Här nedan följer en massa påståenden. Det finns påståenden som handlar om hur 
du tycker och påståenden som handlar om vad du vet. Jag vill att du ska svara 
utifrån dig själv och vad du tycker och tänker. Svara på om dessa påståenden är 
sanna eller falska utifrån hållbar utveckling för dig.  
 
 
Påstående Sant Varken 

eller 
Falskt Vet inte 

1. Couscous är bättre än ris för miljön.     
2. Det är viktigt för mig när jag köper 

nya kläder att de är ekologiska. 
    

3. Lammkött är bättre än fläskkött för 
miljön. 

    

4. Stora löneskillnader är bra för det 
sporrar de duktiga att jobba hårdare. 

    

5. Det är viktigare för mig att få sova 
några extra minuter och låta förälder 
köra mig med bil till skolan än att 
kliva upp tidigare och cykla eller åka 
buss. 

    

6. Jag är beredd att förändra små 
saker i min livsstil för att värna om 
framtiden. 

    

7. Jag kan tänka mig att hjälpa till att 
samla in pengar till fattiga människor 
långt bort från Sverige. 

    

8. Morötter är bättre än gurka för 
miljön. 

    

9. Mammor och pappor borde dela lika 
på föräldraledigheten.  

    

10. Om alla åt vegetarisk mat en gång i 
veckan skulle vi kraftigt minska 
utsläppen i atmosfären. 

    

11. Jag lämnar alltid batterier i en 
batteriholk. 

    

12. Vindruvor är bättre än äpplen för 
miljön. 

    

13. Mat som är har blivit äldre än bäst-
före-datum slänger jag alltid. 

    

14. Att äta vegetariskt en gång i veckan 
för att bidra till en bättre hållbarhet 
är en självklarhet. 
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15. Vi som bor i Sverige har ett ansvar 
att hjälpa människor i fattiga länder. 

 

    

 Sant Varken 
eller 

Falskt Vet inte 

16. Om varje människa gör någon liten 
förändring i sin livsstil för att gynna 
miljön kommer det ge stora effekter 
tillsammans. 

    

17. Det händer att jag köper nya saker 
som jag inte behöver för att mina 
kamrater har sådana saker. 

    

18. Jag känner mig väldigt oroad av 
jordens framtid med tanke på hur vi 
påverkar den. 

    

19. Att sopsortera är en självklarhet.     
20. Ekologiska matvaror är dyrare och 

inte lika goda som de som inte är 
ekologiska. 

    

21. Det blir ingen riktig middag utan 
kött.  

    

22. Jag kan tänka mig att skänka 100 
kronor av mitt 
studiemedel/barnbidrag i månaden 
om pengarna går till att bygga skolor 
i Afghanistan. 

    

23. Jag byter mobil så ofta som möjligt 
så att jag alltid har den senaste 
modellen. 

    

24. Jag äter hellre nötkött än lammkött.     
25. Vi slänger ca 20 % av all mat vi köper 

i Sverige. 
    

26.  Jag kan tänka mig att skänka pengar 
till fattiga människor långt bort från 
Sverige. 

    

27. Allt prat om växthuseffekten tror 
jag är överdrivet. 

    

28. Kött är bättre än bönor för hälsan.     
29.  Jag tycker att alla som arbetar 

skulle ha ungefär samma lön. 
    

30. Att köpa närproducerat kött är 
viktigt för mig. 

    

31.  Det är bättre att låta varje land lösa 
sina egna problem. 
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32. Att sluta dricka läsk skulle vara bra 
miljön. 

    

33. Ekologiskt odlade grönsaker smakar 
bättre än konventionellt odlade. 

    

 Sant Varken 
eller 

Falskt Vet inte 

34. Det är viktigare att alla barn i 
världen får gå i skola än att 
skolmaten är gratis i Sverige.  

    

35. Det är viktigare att maten är 
ekologisk än att det är det godaste 
jag vet. 

    

36. Min mobil fungerar perfekt även fast 
den är 2 år så varför skulle jag byta? 

    

37. Jag släcker alltid lampan när jag 
lämnar ett rum. 

    

38. När jag ska köpa frukt tänker jag 
mest på att välja ett så miljövänligt 
alternativ som möjligt. 

    

39. Lammkött är bättre för miljön än 
fläskkött. 

    

40. Tomater är bättre än morötter för 
min hälsa. 

    

41. Att ta en kort dusch istället för ett 
bad i badkar är bra för miljön. 

    

42. Om man tänker på miljön borde man 
äta mer ris och mindre potatis. 

    

43.  Att män tjänar mer pengar än 
kvinnor är en självklarhet. 

    

44. Att torktumla tvätten är ett 
miljösmart val. 

    

45. Varför skulle jag ändra på något i min 
livsstil för att gynna miljön, det lär ju 
inte göra någon skillnad ändå. 

    

 
 
Nu är det slut! 
 
Jag tackar dig för din medverkan! 
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      Bilaga 4 
 
Sammanställning av vilka enkätfrågor som hänförts till vilken aspekt av hållbar 
utveckling i undersökningen. 
 
Framtidstro 
 
Jag känner mig väldigt oroad av jordens framtid med tanke på hur vi påverkar den. 
Allt prat om växthuseffekten tror jag är överdriven. 
Varför skulle jag ändra på något i min livsstil för att gynna miljön, den lär ju inte göra 
någon skillnad ändå. 
 
Solidaritet 
 
Jag kan tänka mig att hjälpa till att samla in pengar till fattiga människor långt bort 
från Sverige. 
Vi som bor i Sverige har ett ansvar att hjälpa människor i fattiga länder. 
Jag kan tänka mig att skänka 100 kronor av mitt studiemedel/barnbidrag i månaden om 
pengarna går till att bygga skolor i Afghanistan. 
Jag kan tänka mig att skänka pengar till fattiga människor långt bort från det är 
Sverige. 
Det är bättre att låta varje land lösa sina egna problem. 
Det är viktigare att alla barn i världen får gå i skolan än att skolmaten är gratis i 
Sverige.  
Jag är beredd att förändra små saker i min livsstil för att värna om framtiden. 
 
Jämställdhet 
 
Stora löneskillnader är bra för det sporrar de duktiga att jobba hårdare. 
Mammor och pappor borde dela lika på föräldraledigheten. 
Jag tycker att alla som arbetar skulle ha ungefär lika lön. 
Att män tjänar mer pengar än kvinnor är en självklarhet. 
 
Kunskap 
 
Couscous är bättre än ris för miljön. 
Lammkött är bättre än fläskkött för miljön. 
Morötter är bättre än gurka för miljön. 
Om alla åt vegetarisk mat en gång i veckan skulle vi kraftigt minska utsläppen i 
atmosfären. 
Vindruvor är bättre än äpplen för miljön. 
Om varje människa gör någon liten förändring i sin livsstil för att gynna miljön kommer 
det att ge stora effekter tillsammans. 
Vi slänger ca 20% av allt mat vi köper i Sverige. 
Kött är bättre än bönor för hälsan. 
Att sluta dricka läsk skulle vara bra för miljön. 
Tomater är bättre än morötter för min hälsa. 
Att ta en kort dusch istället för ett bad i badkar är bra för miljön. 
Om man tänker på miljön borde man äta mer ris och mindre potatis. 
Att torktumla tvätten är ett miljösmart val. 
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