Enkät om Hållbar Utveckling – årskurs 6

Enkäten består av påståenden där Du svarar genom att kryssa i det val Du
vill göra.
Tack för Din medverkan!

•

Din skolas namn:

•

Kön

Årkurs: 6

Kvinna
Man

•

Har Du hört talas om begreppet Hållbar Utveckling?
Ja
Nej

•

Om ja, i vilket sammanhang har Du hört om Hållbar Utveckling? Flera alternativ är
möjliga.

•

I skolan

På TV

I tidningar

I en förening

På radio

I hemmet

Av kompisar

På internet

•

Annat, ange vilket:_________

Markera det alternativ som avgjorde ditt val av skola. Flera alternativ är möjliga.
Gjorde inget aktivt val

Skolan har gott rykte

Närhet till skolan

Skolan har en särskild inriktning som intresserar mig
Inriktning:_________________

Kompisar

Del 1
För varje mening nedan, markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din
uppfattning.
Du kan markera Dina svar på en skala från Instämmer inte alls till Instämmer helt. Om du
varken instämmer eller inte instämmer markerar du mittenalternativet. Om Du inte vet hur du
ska svara på frågan, markerar Du alternativet Vet ej.
Instämmer
inte alls

K1

Ekonomisk utveckling är nödvändig för en hållbar
utveckling.

K2

Att förbättra människors hälsa och möjligheter till ett bra
liv bidrar till en hållbar utveckling.

K3

Att minska vattenförbrukningen är nödvändigt för en
hållbar utveckling.

K4

Att skydda naturen är inte nödvändigt för en hållbar
utveckling.

K5

En kultur där man löser konflikter fredligt genom
diskussion är nödvändig för en hållbar utveckling.

K6

Vårt sätt att leva bidrar till klimatförändringar.

K7

En hållbar utveckling kräver att vi människor minskar alla
sorters avfall.

K8

Demokratiskt aktiva människor är nödvändigt för en
hållbar utveckling (t.ex. att rösta i val, engagera sig i
samhällsfrågor, uttrycka sina åsikter).

K9

Att stärka flickors och kvinnors rättigheter runt om i
världen är nödvändigt för en hållbar utveckling.

K10

Att respektera mänskliga rättigheter är nödvändigt för en
hållbar utveckling.

K11

Att alla människor i världen har tillgång till bra utbildning
är nödvändigt för en hållbar utveckling.

Instämmer
helt

Vet ej

Instämmer
inte alls

K12

Att företag behandlar sina anställda, kunder och
leverantörer på ett rättvist sätt är nödvändigt för en hållbar
utveckling.

K13

Att tillverka och använda elektroniska apparater, som
mobiltelefoner, förbrukar inte så mycket av naturens
resurser.

K14

Att behålla många olika arter i naturen är nödvändigt för en
hållbar utveckling.

K15

Att ha respekt för andra kulturer är nödvändigt för en
hållbar utveckling.

K16

För en hållbar utveckling krävs en rättvis fördelning av
exempelvis mat och sjukvård mellan människor i världen.

K17

Att utrota fattigdomen i världen är nödvändigt för en
hållbar utveckling.

K18

För en hållbar utveckling krävs att vi byter till
förnyelsebara naturresurser (förnyelsebara naturresurser är
t.ex. vindkraft, solceller, etanolbränsle och
pappersförpackningar).

K19

För en hållbar utveckling krävs att människor förstår hur
ekonomin fungerar.

K20

För en hållbar utveckling krävs att stora smittsamma
sjukdomar som HIV/AIDS och malaria stoppas.

K21

För en hållbar utveckling krävs att människor får
utbildning i hur man skyddar sig mot naturkatastrofer.

Instämmer
helt

Vet ej

Del 2
För varje mening nedan, markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din
uppfattning.
Du kan markera Dina svar på en skala från Instämmer inte alls till Instämmer helt. Om du
varken instämmer eller inte instämmer markerar du mittenalternativet. Om Du inte vet hur du
ska svara på frågan, markerar Du alternativet Vet ej.
Instämmer
inte alls

A1

Jag tycker att alla borde få utbildning om hur man lever
hållbart.

A2

Jag tycker att vi som lever nu ska se till att människor i
framtiden kommer att få det lika bra som vi har det idag.

A3

Jag tycker att företagen har ett ansvar att minska
användningen av engångsmaterial.

A4

Jag tycker att vi ska lägga pengar på att skapa arbeten även
när ekonomin går dåligt.

A5

Att använda mer av naturens resurser än vi behöver hotar
inte hälsa och välmående för människor i framtiden.

A6

Jag tycker att vi behöver strängare lagar och regler för att
skydda miljön.

A7

Jag tycker det är viktigt att minska fattigdomen.

A8

Jag tycker att företag i rika länder ska ge anställda i fattiga
länder samma villkor som i rika länder.

A9

Jag tycker att det är viktigare att skapa arbeten än att
skydda miljön när ekonomin går dåligt.

A10

Jag tycker det är viktigt att göra något åt problem som har
med klimatförändringar att göra.

A11

Jag tycker att regeringen ska hjälpa till ekonomiskt för att
få fler att byta till miljöbilar.

A12

Jag tycker att även när ekonomin går dåligt, så ska vi lägga
pengar på att skydda miljön.

A13

Jag tycker regeringen ska ha hållbar utveckling som
utgångspunkt i alla frågor.

Instämmer
helt

Vet ej

Instämmer
inte alls

A14

Jag tycker det är viktigt att människor i samhället röstar i
val och uttrycker sina åsikter i viktiga frågor.

A15

Jag tycker att ekonomisk tillväxt är nödvändig för en
hållbar utveckling.

A16

Jag tycker att människor som förorenar mark, luft eller
vatten ska betala för skador de orsakar på miljön.

A17

Jag tycker att vi ska lägga pengar på att skydda miljön,
även när ekonomin går dåligt.

A18

Jag tycker att kvinnor och män i hela världen ska ha
samma möjligheter till utbildning och arbeten.

A19

Jag tycker det är OK att var och en använder så mycket
vatten den vill.

A20

Jag tycker att ekonomisk tillväxt är ett hot mot en hållbar
utveckling.

Instämmer
helt

Vet ej

Del 3
För varje mening nedan, markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din
uppfattning.
Du kan markera Dina svar på en skala från Instämmer inte alls till Instämmer helt. Om du
varken instämmer eller inte instämmer markerar du mittenalternativet. Om Du inte vet hur du
ska svara på frågan, markerar Du alternativet Vet ej.
Instämmer
inte alls

B1

När det är möjligt väljer jag att cykla eller gå när jag ska
någonstans, istället för att åka med ett motorfordon.

B2

Jag slösar aldrig med vatten.

B3

Jag återvinner så mycket jag kan.

Instämmer
helt

Vet ej

Instämmer
inte alls

B4

När jag använder dator eller mobil för chat, sms, spel eller
liknande, behandlar jag alltid alla så respektfullt som jag
skulle göra i verkliga livet.

B5

Jag gör ofta saker som inte är bra för min hälsa.

B6

Jag gör saker som hjälper fattiga människor.

B7

Jag plockar upp skräp när jag ser det i naturen eller på
allmänna platser.

B8

Jag tänker inte på att saker jag gör kan skada naturen.

B9

Jag handlar ofta begagnade varor på nätet eller i butik.

B10

Jag sorterar alltid matavfall när jag har möjlighet.

B11

Jag undviker att köpa varor från företag med dåligt rykte
när det gäller att ta hand om anställda och miljö.

B12

Jag gör saker för att minska på avfallet (t.ex. slänger
mindre mat eller slösar inte med papper).

B13

Jag är aktiv i demokratiska aktiviteter (t ex elevråd,
klassråd, matråd) på min skola.

B14

Jag behandlar alla med samma respekt, även om de har en
annan kultur än jag själv.

B15

Jag stöttar en hjälporganisation eller miljöförening.

B16

Jag tittar på nyheter eller läser tidningsartiklar som har med
ekonomi att göra.

B17

Jag visar män och kvinnor, pojkar och flickor, samma
respekt.

Instämmer
helt

Vet ej

