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Abstract 

Hållbar utveckling har integrerats i kurserna Miljökemi och Reningsteknik i 
högskoleingenjörsprogrammet Energi- och miljöteknik vid Karlstads 
universitet. Syftet med denna undersökning var att analysera studenternas 
kännedom om, förståelse av och attityd till hållbar utveckling, samt att se om 
studenterna anser att de i sin kommande yrkesroll som ingenjörer kan bidra till 
en hållbar samhällsutveckling.  
Enkäter användes för att mäta studenternas kunskap om hållbar utveckling, 
attityd till hållbar utveckling och relaterade frågeställningar, samt deras 
uppfattning om framtiden och sin egen roll. Studenternas förståelse av 
begreppet hållbar utveckling undersöktes genom analys av argumentationen vid 
debatter.  
Resultatet blev att kännedomen om begreppet hållbar utveckling ökade under 
kursernas gång, och studenterna visade prov på att ha insikter i såväl ekologisk 
som ekonomisk och social hållbarhet. Studenternas attityder visade på ett stort 
stöd för en hållbar samhällsutveckling och en hög medvetenhet om 
miljöproblemen. Signifikanta skillnader mellan studenter som läste Miljökemi 
respektive Reningsteknik var att de som läste Miljökemi hade betydligt större 
förkunskaper, samt att de efter kursen var mer skeptiska till bibehållen hög 
ekonomisk tillväxt med negativa effekter på miljön. Studenternas uppfattning 
om framtiden är långt ifrån enhetlig; positivt var att mätningen inte gav höga 
utslag vare sig för alternativet ekologisk och ekonomisk kollaps eller för 
alternativet att det behövs auktoritärt ledarskap. En överväldigande majoritet av 
studenterna ser möjligheter att efter examen, i sitt yrke, bidra till en hållbar 
utveckling av samhället. 
 

Inledning  

Enligt Högskoleförordningen (1993:100) gäller för högskoleingenjörsexamen 

och civilingenjörsexamen att studenten skall uppnå vissa mål, varav ett är “visa 

förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn 

till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbar utveckling.” (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Det finns inte en given definition av vad en ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

hållbar utveckling är (Wals & Jickling, 2002), men ofta hänvisas till Brundtland-

kommissionens rapport, Vår gemensamma framtid, där det definieras som: 

 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov” (WCED, 1987).  

 

Det finns inte heller en universellt accepterad idé om vad undervisning för 

hållbar utveckling är (Selby, 2006). I föreliggande studie problematiseras inte 

begreppet Hållbar utveckling eftersom författarna anser att det är tillräckligt 

definierat för att vara praktiskt användbart. 

 
Högskoleingenjörsprogrammet Energi- och miljöteknik vid ämnet Miljö- och 

energisystem vid Karlstads universitet strävar efter att ’hållbar utveckling’ ska 

vara en del av alla kurser inom programmet. Under våren 2009 har konceptet 

hållbar utveckling integrerats i kurserna Miljökemi (EMGA14) och 

Reningsteknik (EMGB13). Där har den miljöorienterade delen av hållbar 

utveckling tidigare funnits med indirekt, men hållbar utveckling har inte ingått 

som en uttalad princip.  

  

Syftet med projektet och den föreliggande undersökningen var:  

1) att föra in ’hållbar utveckling’ i kurserna Miljökemi och Reningsteknik 

 

2) att studera förändringen av studenternas (a) kännedom om begreppet ’hållbar 

utveckling’ och (b) attityd till samhällets mål om en ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbar utveckling  

 

3) att analysera eventuella skillnader mellan studenter som läst miljökemi 

respektive reningsteknik med avseende på (a) ovanstående frågeställningar om 

kännedom och attityd, och (b) syn på om de i sin kommande yrkesroll som 

ingenjörer kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

 

En hypotes var att utfallet skulle skilja sig åt mellan de två kurserna. Konceptet 

hållbar utveckling ramas in på olika sätt beroende på kursens övriga innehåll. 

Miljökemi är i högre grad teoretisk medan Reningsteknik är mer praktisk och 

tillämpad. Studenterna kunde väntas få en mer positiv bild av teknikens 
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möjligheter att förbättra människors livskvalitet inom naturens ramar, och av 

sin egen förmåga att efter examen bidra till en hållbar utveckling av samhället, 

efter att ha läst Reningsteknik än efter att ha läst Miljökemi.   

Metod  

Kursmodifikationer  

Hållbar utveckling tydliggörs i flera moment under kursernas gång. För båda 

kurserna hölls tidigt en introduktionsföreläsning om hållbar utveckling. 

Begreppet lyftes också fram genom hänvisningar till hållbar utveckling vid 

lämpliga avsnitt i existerande föreläsningar. Detta syftade till att 

medvetandegöra studenterna om att kursinnehållet passar in i ett större 

sammanhang, med hållbar utveckling som en röd tråd (Azapagic, Perdan, & 

Shallcross, 2005). I miljökemin togs hållbar utveckling upp i seminarier (se 

bilaga 1) med diskussion av en eller några stycken texter som belyser 

sammanhang och komplexitet: ”Lagstiftning vs vetenskap – förbud av 

metylbromid?”, ”Miljö vs miljö – konflikt om ett vattenkraftprojekt”, ”Plötsliga 

förändringar – övergödning och fiske i Östersjön”, ”Vinna-vinna situationer – 

klimat, luftkvalitet och hälsa i Kina”, ”Prioriteringar – städa upp arsenik eller 

bygga vägräcken?”. I reningstekniken inlemmades hållbar utveckling i två 

uppgifter (se bilaga 2), som redovisades genom skriftlig inlämning och genom 

diskussion i helklass. Studenternas kunskaper om hållbar utveckling bedömdes 

genom att de vid kursens slut fick debattera två aktuella frågeställningar med 

stark koppling till hållbar utveckling ur såväl ekologiskt som socialt och 

ekonomiskt perspektiv: ”Användning av slam från reningsverk som gödsel på 

åkermark” respektive ”Lagring av koldioxid”. Varje kurs delade upp sig i fyra 

lag med en ståndpunkt var, och fick därmed debattera en av frågorna och vara 

publik på den andra. 

 

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp som studenterna behöver arbeta 

med utifrån många olika infallsvinklar för att förstå. Det ska också komma in en 

värderingsaspekt, vilket inte är så vanligt i ingenjörskurser. Undervisningen i 

hållbar utveckling skedde till stor del genom diskussion, först i smågrupper och 

sedan i helklass. Tanken var att vid diskussion i smågrupper ”avslöjas” 

studenternas grundförståelse av frågan och bryts mot andra studenters, vilket 

får fram fler och andra infallsvinklar än om läraren skulle föreläsa om saken. 

Gruppernas slutsatser lyfts sen till diskussion i helklass, dels för att komma alla 

till del men framför allt för att läraren ska hjälpa till att fördjupa resonemang 
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och peka på kopplingar och konflikter som studenterna missat och korrigera 

eventuella missuppfattningar. Debatten var också ett undervisningstillfälle som 

syftade till att få studenterna att som debattörer sätta sig in i både argument och 

motargument för de aktuella frågorna och att som publik värdera argumenten.  

Analysmetod 

Studenternas kännedom om begreppet och attityd till samhällets mål om en 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling har undersökts med hjälp 

av en enkät vid kursernas början och slut. Enkäten baserades på den som 

utvecklats av Kagawa (Kagawa, 2007) och innehöll frågor från hela hållbarhets-

spektrat, om miljö, utveckling och mänskliga rättigheter. En fråga om hur 

studenterna ser på framtiden togs med för att få en inblick i hur undervisningen 

i hållbar utveckling påverkar studenternas framtidstro och uppfattning om 

samhället på lång sikt (Hicks, 2002). Studenternas uppfattning om sin förmåga 

att i sin yrkesroll bidra till en hållbar utveckling undersöktes med en enkät efter 

kursens slut. Bundna svarsalternativ analyserades med SPSS Statistics 17.0 med 

avseende på samvariation mellan enkätfrågor. Signifikansbedömningar har 

gjorts med t-test och statistisk signifikans betyder signifikant på 5-procentnivån. 

Eftersom stickproven är små krävs stora skillnader mellan grupperna för att 

statistisk signifikans ska påvisas. Studenterna var helt anonyma, då enkäterna 

inte var kodade eller på annat sätt märkta, så det går inte att följa en enskild 

students uppfattningar före och efter kursen. 

 

Studenternas förståelse av hållbar utveckling undersöktes genom analys av 

debattinläggen utifrån valda perspektiv: ekologisk – ekonomisk – social 

hållbarhet, lönsamhet – miljöekonomi, kortsiktigt – långsiktigt, lokalt – globalt, 

och människocentrerat – helhetssyn, en metod som inspirerats av (Summers, 

Corney, & Childs, 2004). 

Undersökningsgrupp 

Den undersökta populationen utgörs av studenter som läste Miljökemi eller 

Reningsteknik på Karlstads universitet år 2009. Det totala antalet deltagare i 

Miljökemi var 20 studenter och i Reningsteknik 12 studenter. Båda kurserna 

dominerades av yngre manliga studenter (se tabell 1 och 2).  
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Tabell 1. Fördelning av studenter efter ålder 

 
Kurs 

Total 
Reningsteknik Miljökemi 

Före kurs 
Ålder 

<24 10 14 24 

25-29 1 5 6 

35-39 1 0 1 

Total 12 19 31 

Efter kurs 
Ålder 

<24 7 8 15 

25-29 3 5 8 

Total 10 13 23 

 

Tabell 2. Fördelning av studenter efter kön 

 
Kurs 

Total 
Reningsteknik Miljökemi 

Före kurs 
Kön 

Kvinna 2 2 4 

Man 10 17 27 

Total 12 19 31 

Efter kurs 
Kön 

Kvinna 2 3 5 

Man 8 10 18 

Total 10 13 23 

 

För de som läste kurserna som en del av Högskoleingenjörsprogrammet 

Energi- och miljöteknik (Miljökemi 13 stycken, Reningsteknik 11 stycken) gäller 

att miljökemistudenterna fått mer undervisning i hållbar utveckling i tidigare 

kurser. Tyvärr kan programstudenter inte skiljas från fristående studenter i 

enkäten. Studenternas uppfattning om hur mycket undervisning i hållbar 

utveckling de fått tidigare redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 3. Svar på frågan ”Har du tidigare erfarenhe t av hållbar utveckling under 
utbildningen?” (före kursen) 

 
Tidigare erfarenhet av hållbar utveckling under 

utbildningen Total 
Ja mycket ja en del nej 

Reningsteknik 1 7 4 12 

Miljökemi 2 13 4 19 

 

Svarsfrekvensen var hög för Reningsteknik, och för Miljökemi hög före kursen 

men sämre efter kursen då det visade det sig svårt att få in svar från de 

fristående studenterna.  
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Resultat  

Studenternas bedömning av sin kännedom om Hållbar utveckling 

Bland studenterna som läser Reningsteknik har kännedomen om vad hållbar 

utveckling är ökat dramatiskt under kursen (p<0,0052). Studenterna som läser 

miljökemi börjar på en högre nivå av kännedom och hos dem anas en viss 

ökning som dock inte är statistiskt signifikant (tabell 4).  

 

Tabell 4. Svar på frågan ”Känner du till vad hållba r utveckling är?” 

 
Kunskap om Hållbar utveckling 

Total Mycket 
väl 

Ganska 
väl 

Känner till 
något 

Ganska 
lite 

Nej 

Reningsteknik 

Före 
kurs 

Antal 1 4 5 1 1 12 
% 8,3% 33,3% 41,7% 8,3% 8,3% 100% 

Efter 
kurs 

Antal 4 6 0 0 0 10 
% 40% 60% 0% 0% 0% 100% 

Miljökemi 

Före 
kurs 

Antal 5 10 2 2 0 19 
% 26,3% 52,6% 10,5% 10,5% 0% 100% 

Efter 
kurs 

Antal 4 8 0 1 0 13 
% 30,8% 61,5% 0% 7,7% 0% 100% 

 

Självupplevd kunskapsnivå har också analyserats med avseende på ålder och 

kön. Det syntes ingen signifikant skillnad i självupplevd kunskapsnivå beroende 

på ålder. Vad gäller kön så ansåg alla kvinnor att de kände till hållbar utveckling 

”Mycket väl” eller ”ganska väl” både före och efter kursen, medan samma nivå 

fanns hos 59,2% av männen före kursen och 94,5% av männen efter kursen. 

Erfarenhet av hållbar utveckling från fritiden hade 2 studenter ”mycket” och 5 

”en del” och 24 ”ingen”. Alla som hade någon erfarenhet av hållbar utveckling 

från fritiden ansåg sig känna till hållbar utveckling åtminstone till en del, medan 

samma kännedom fanns hos 65% av de studenter som enbart fått information 

om hållbar utveckling genom utbildningen. 

 

I debatterna kom både ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter 

upp (se figur 1). Studenter hänvisade också uttryckligen till hållbar utveckling: 

 

”Tänk på hållbar utveckling! Vi ska inte lämna över ett skräpklot till barn 

och barnbarn!” 

 

Studenterna diskuterade ekonomisk lönsamhet som kostnadseffektivitet i stället 

för att ha ett större perspektiv och också ta in externaliserade kostnader. Detta 

var dock kopplat till insikten att det finns en begränsad mängd pengar att 
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genomföra åtgärder för. Alla verkade införstådda med vikten av hushållning 

med resurser både i form av naturresurser och i form av pengar. 

 

Argumentationen var påfallande kortsiktig, vilket kan exemplifieras med citatet: 

 

”det här är inget akut problem – fosforn räcker i minst 50 år till. Det finns 

ingen anledning att stressa fram lösningar” 

 

Studenterna hade ett tydligt globalt perspektiv. I samtliga debatter framhölls 

vikten av att gynna u-länderna. Det fanns också en rättviseaspekt, där det sågs 

som ett problem att en grupp drabbas medan en annan grupp gynnas. 

 

Argumentationen fokuserades på hur människor påverkas, men det kom även 

upp argument baserade på att djur och natur drabbas av miljöförstöring. 

 

 
Figur 1. Bärande teman i debatterna organiserat efter hållbarhetsinriktade perspektiv.  

 

Reningsteknikerna kom vid efterföljande diskussion som inbegrep publiken 

fram till en konstruktiv kompromiss i slamfrågan: sprid slammet på redan 

förorenad mark och odla biobränsle där.  

Studenternas attityd till hållbar utveckling 

På en direkt fråga om studentens uppfattning om vikten av hållbar utveckling 

svarar så gott som alla att det är ’Viktigt’ eller ’Absolut nödvändigt’. Det syns en 

tendens till en större andel av studenterna väljer den starkaste formen av 

angelägenhet efter kursens gång (se % i tabell 5). Bortfallet är dock för stort för 

att någon säker slutsats ska kunna dras.  
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Tabell 5. Svar på frågan ”Ange din uppfattning om h ållbar utveckling”. * 

 
Uppfattning om Hållbar utveckling 

Det är väl bra om andra vill 
syssla med det Det är viktigt Absolut nödvändigt 

Reningsteknik 

före 
Antal 1 2 8 

% 9,1% 18,2% 72,7% 

efter 
Antal 0 2 8 

% 0,0% 20,0% 80,0% 

Miljökemi 

före 
Antal 0 8 11 

% 0,0% 42,1% 57,9% 

efter 
Antal 1 2 10 

% 7,7% 15,4% 76,9% 

* 1 reningsteknikstudent har inte besvarat frågan före kursen. 

 

Studenternas attityd testades också genom att de fick ange sin inställning i 10 

attitydfrågor, dels före kursen (figur 2) och dels efter kursen (figur 3).  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Teknik löser alla miljöproblem

Kollektivtrafik bör stödjas

M ångfald berikar universiteten

Hög ekonomisk tillväxt bibehållas

Upphandla KRAV / Rättvisemärkt

Jag bojkottar miljödåliga företag

Djur har rättigheter

M iljöproblem inte allvarliga

Finns gott om naturresurser

Svenskar bör ändra livsstil

Håller absolut med Håller med Håller med delvis Håller inte med Håller absolut inte med

 
Figur 2. Uppfattningar före kursen. 
 

Påståendet att vi i Sverige behöver ändra livsstil radikalt för att motverka 

klimatförändringen fick ökat medhåll, från 58 till nära 80%. Liknande utfall fick 

frågorna om djurrätt, upphandling och mångfald, som samtliga gick från cirka 

60% medhåll till cirka 80%. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Teknik löser alla miljöproblem

Ko llektivtrafik bör stödjas

M ångfald berikar universiteten

Hög ekonomisk tillväxt bibehållas

Upphandla KRAV / Rättvisemärkt

Jag bojkottar miljödåliga företag

Icke-mänskliga djur har rättigheter

M iljöproblem inte allvarliga

Finns go tt om naturresurser

Svenskar bör ändra livsstil

Håller absolut med Håller med Håller med delvis Håller inte med Håller absolut inte med

 
Figur 3. Uppfattningar efter kursen. 

 

Påståendet att kommunen bör stödja kollektivtrafik fick ett överväldigande stöd. 

Minst tydliga svar fick påståendena om att Bojkotta miljödåliga företag och att 

Tekniken löser alla miljöproblem, där de flesta höll sig till ”Håller med delvis” 

och några få ligger i ytterkanterna på skalan. Att det finns en begränsad mängd 

naturresurser står klart för alla studenterna. Hela 70% vill inte ha en ekonomisk 

tillväxt som påverkar miljön negativt. Miljöproblemen uppfattas som allvarliga 

av samtliga och i en grad som ökar under kursens gång.   

 

Studenternas svar på attitydfrågorna efter kursen har också analyserats efter 

kurstillhörighet. Miljökemisterna är mer negativa till att bibehålla hög 

ekonomisk tillväxt (p<0,000015). Däremot fanns ingen skillnad vad gäller 

påståendet att teknik kan lösa alla miljöproblem. Den enda student som inte 

anser att vi i Sverige behöver ändra livsstil har läst reningsteknik. 

  

Studenterna har också tillfrågats om sin uppfattning om framtiden, där de fick 

ange i hur hög grad de instämde i fem olika framtidsscenarier (tabell 6). Det som 

redovisas är resultatet efter kursen. Vad gäller teknikoptimism hade 

reningsteknikerna i allmänhet ingen bestämd uppfattning, medan 

miljökemisterna var antingen för eller emot. En majoritet av studenterna ansåg 

inte att en ekologisk och ekonomisk kollaps var någon trolig framtid. Mer än 

hälften ansåg att lokalsamhällen och mer småskalighet skulle vara den bästa 

vägen framåt. Det är det mest populära alternativet i båda kurserna. Vad gäller 

förtroendet för att de folkvalda kommer att skapa ett hållbart samhälle så var 

meningarna jämnt fördelade, med en viss övervikt för ’Nej’ hos miljökemisterna. 
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Det finns ingen majoritet för ett auktoritärt styrelseskick. Analys av 

framtidsvisionerna före jämfört med efter kursen visade att den enda statistiskt 

säkerställda skillnaden var att miljökemisterna gått från att vara motståndare till 

förespråkare för lokalsamhällen.  

 

Tabell 6. Svar på frågan ”Stämmer dessa påståenden med din personliga uppfattning om 
framtiden?” (efter kursen) * 

  Reningsteknik Miljökemi 

  Nej Varken 
eller 

Ja Nej Varken 
eller 

Ja 

Teknologiska framsteg kommer att lösa 
alla miljöproblem och eliminera 
fattigdomen. 

Antal 3 5 2 5 2 6 

% 30% 50% 20% 38% 15% 46% 

Vi går mot en ekologisk katastrof och 
en kollaps av det ekonomiska systemet, 
och det sker troligen inom min livstid. 

Antal 6 2 2 7 1 5 

% 60% 20% 20% 54% 8% 38% 

Bästa vägen framåt är lokalsamhällen 
med värden som småskalighet, rättvisa, 
miljömedvetenhet och frivillig enkelhet. 

Antal 3 1 6 2 4 7 

% 30% 10% 60% 15% 31% 54% 

Våra folkvaldas politik för miljö, handel, 
vård-skola-omsorg och utbildning 
kommer att ge ett hållbart samhälle. 

Antal 3 3 4 6 4 3 

% 30% 30% 40% 46% 31% 23% 

Bara genom ett auktoritärt styrelseskick 
kommer vi att kunna skapa ett rättvist 
hållbart samhälle inom naturens ramar. 

Antal 3 4 3 5 4 4 

% 30% 40% 30% 38% 31% 31% 

*Svarsalternativ har kollapsats: 1-2=Nej, 3=Varken eller, 4-5=Ja. 

 

Vad gäller studenternas tro att de kan bidra till en hållbar utveckling i sitt 

kommande yrkesliv så är förtroendet för att så är fallet överväldigande för båda 

kurserna (tabell 7). Studenterna är så positiva att det inte går att verifiera 

hypotesen om att den mer praktiskt inriktade undervisningen (reningsteknik) 

skulle ge en mer positiv uppfattning. 

 

Tabell 7. Svar på frågan ”Jag ser möjligheter att e fter examen, i mitt yrke, bidra till en hållbar 
utveckling av samhället” 

  Yrkesliv 

Total 
  

Håller 
absolut 

med 

Håller 
med 

Håller 
med 

delvis 

Håller 
inte med 

Håller 
absolut 

inte med 

Reningsteknik 
Antal 4 5 0 0 1 10 

% 40% 50% 0% 0% 10% 100% 

Miljökemi 
Antal 4 7 2 0 0 13 

% 30,8% 53,8% 15,4% 0% 0% 100% 

Total 
Antal 8 12 2 0 1 23 

% 34,8% 52,2% 8,7% 0% 4,3% 100% 

 

Diskussion  

Undervisningsformen fungerade väl. Studenterna var pålästa och deltog aktivt 

vid seminarier och uppgiftsdiskussioner och många infallsvinklar kom fram. 
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Studenterna var också mycket engagerade i debatten trots att den inte var 

betygsgrundande. Dessa kursmoment fick också bra betyg på kursvärderingarna.  

 

Studenterna inom reningsteknik angav en mycket större kunskap om hållbar 

utveckling efter kursen än före. Miljökemisterna ökade inte alls lika mycket men 

de startade på en högre nivå. En komplikation är att det inte går att säga om 

studenterna skulle ha bedömt sin kunskapsnivå före kursen på samma vis efter 

kursen som när de fyllde i enkäten före kursen. De skulle ju kunna ha lärt sig 

under kursens gång att hållbar utveckling är mer mångfacetterat än de tidigare 

insett. En sådan fråga bör införas om undersökningen görs om. Analys av 

debatten visade att studenterna använde argument från hela hållbarhetsspektrat: 

ekologisk, ekonomisk, och social hållbarhet. Adjektivet ”kostnadseffektivt” var 

mycket vanligt, och ”snabb lösning” ett återkommande uttryck – vilket kan bero 

på att studenterna sökt argument i tidningar och på nätet där kortsiktig 

lönsamhet är den dominerande måttstocken. Hänvisningar till kommande 

generationer förekom, men på en rent retorisk nivå. Möjligen är detta en effekt 

av att det inom kurserna framhållits att det vore bra att uppnå hållbarhet så snart 

som möjligt.  

 

Attityden till hållbarhetsrelaterade påståenden kan jämföras med de resultat 

Kagawa (Kagawa, 2007) fick, vars population var studenterna på University of 

Plymouth, alla fakulteterna, hösten 2005, med en svarsfrekvens på 8%. Av 

denna lilla andel sade sig över 90% vara positivt eller mycket positivt inställda till 

hållbarhet. Över 80% höll med om att radikal livsstilsförändring behövs, nästan 

70% stödde miljö- och sociala krav i upphandling och lika många ägnade sig åt 

bojkott av miljödåliga företag. Samtidigt tog endast 40% avstånd från påståendet 

att miljöproblemen har överdrivits kraftigt, 20% ansåg att det finns gott om 

naturresurser för kommande generationer, och lika många ville bibehålla en hög 

ekonomisk tillväxt. Mångfald hade stöd av 75% och över 80% var positiva till 

djurrätt. Dessa resultat påminner om de som kom fram i föreliggande studie 

efter kursernas gång, med de skillnaderna att skeptikerna hos Kagawa var mer 

bestämda i sina åsikter, och att det där fanns ett mycket högre stöd för bojkott. 

Det första skulle kunna förklaras som att de som inte är naturvetare lättare tar 

till sig miljöskeptikers argumentation, medan de som läser kurser som 

Reningsteknik och Miljökemi är mer insatta i forskningsläget. Den andra 

skillnaden kan vara kulturell, då Storbritannien ligger långt före Sverige vad 

gäller utbudet av ekologiska produkter och Rättvisemärkt.  
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Skillnaden före och efter kursen på attitydfrågorna om livsstilsförändring, 

upphandling och mångfald beror främst på att ’Håller med delvis’-gruppen 

minskar i antal efter kursen utan att antalet som väljer övriga svarsalternativ 

påverkas speciellt mycket. Skillnaden kan alltså bero på faktiskt ändrad 

inställning hos studenter, men också tolkas som att det var de som svarat 

”Håller med delvis” före kursen som inte besvarade enkäten efter kursen. Att så 

gott som alla vill ha stöd till kollektivtrafiken kan möjligen bero mer på att de 

som svarat är fattiga studenter än på miljömedvetenhet. Det är få som anser att 

tekniken i sig kan lösa alla miljöproblem; den stora majoriteten har en 

balanserad inställning och ser tekniken som en dellösning.  

 

Undervisningen lyckades undvika att medvetenhet leder till hopplöshet. Det var 

inte så många som angav ekologisk och ekonomisk kollaps som det troligaste 

framtidsscenariot och det fanns inte heller någon majoritet för ett auktoritärt 

styrelseskick. Varför studenterna är så positiva till lokalsamhällen är en 

intressant fråga; det har inte förespråkats av lärarkåren. 

 

Det fanns en tro hos så gott som alla studenterna att Högskoleingenjörs-

programmet Energi- och miljöteknik ger möjligheter att arbeta för en hållbar 

utveckling i yrkeslivet. Det är ett av syftena med programmet, så det är bra att 

studenterna ser att så är fallet.  

Slutsatser 

Hållbar utveckling infördes framgångsrikt i kurserna Miljökemi och 

Reningsteknik. Undervisningsformen fungerade väl. Kännedomen om 

begreppet ökade och studenternas attityder visade stort stöd för en hållbar 

samhällsutveckling. Studenterna visade prov på att ha insikter i såväl ekologisk 

som ekonomisk och social hållbarhet. Skillnader mellan Miljökemi och 

Reningsteknik var svåra att påvisa på grund av små stickprov, men signifikanta 

skillnader var att de som läste Miljökemi hade betydligt större förkunskaper, 

samt att de efter kursen var mer skeptiska till bibehållen hög ekonomisk tillväxt. 

Studenternas uppfattning om framtiden är långt ifrån enhetlig, positivt var att 

mätningen inte gav höga utslag vare sig för kollaps eller för auktoritärt 

ledarskap. Nästan alla studenter ser möjligheter att efter examen, i sitt yrke, 

bidra till en hållbar utveckling av samhället.   
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Tack 

Författarna vill tacka Lars Haglund (biträdande professor, Centrum för tjänste-

forskning, Karlstads universitet) för synpunkter på enkäten och introduktion till 

SPSS. Ett tack riktas också till alla som var åhörare när projektet redovisades på 

ett seminarium och kom med värdefulla frågor och synpunkter. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Diskussionsseminarier i Miljökemi 

 

Bilaga 2. Inlämningsuppgifter i Reningsteknik 
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Bilaga 3. Enkäten 

Enkät om hållbar utveckling till studenter i Miljök emi och Reningsteknik  

  Kurs (ringa in svaret) Reningsteknik Miljökemi  

  Ålder (ringa in svaret) <25 25-29 30-34 35-39 >40 

  Kön (ringa in svaret) Kvinna Man    

  Känner du till vad 'hållbar utveckling' är? 
(ringa in svaret) 

Mycket 
väl 

Ganska 
väl 

Känner till 
något 

Ganska 
lite Nej 

  
Har du tidigare erfarenhet av eller arbetat 
med hållbar utveckling under 
utbildningen? (ringa in svaret) 

 Ja, 
mycket Ja, en del Nej  

  
Har du tidigare erfarenhet av eller arbetat 
med hållbar utveckling under fritiden? 
(ringa in svaret) 

 
Ja, 

mycket Ja, en del Nej  

Ange din uppfattning om hållbar utveckling (sätt kr yss i rutan, välj 1 svar)  
   Bortkastad tid och ansträngning 
   Inte mitt problem/bryr mig inte 
   Det är väl bra om andra vill syssla med det 
   Det är viktigt 
   Absolut nödvändigt 

  
Ange hur du ser på följande uttalanden  
(sätt kryss) 

Håller 
absolut 

med 
Håller 
med 

Håller 
med 

delvis 
Håller 

inte med 

Håller 
absolut 

inte med 

  
Vi i Sverige borde radikalt ändra vår livsstil för att 
motverka klimatförändringen           

  
Jorden har gott om naturresurser för kommande 
generationer           

  
De så kallade "miljöproblemen" är egentligen inte 
speciellt allvarliga           

  
Icke-mänskliga djur har rättigheter 

          

  
Jag undviker att handla varor som tillverkats av 
företag som inte bryr sig om miljön           

  
Karlstads universitet borde enbart köpa in produkter 
som är miljömärkta eller Rättvisemärkt           

  
Sverige bör bibehålla hög ekonomisk tillväxt även 
om det påverkar miljön negativt           

  
Universiteten berikas av etnisk, kulturell och religiös 
mångfald hos studenter och anställda           

  
Karlstad kommun bör fortsätta att stödja 
kollektivtrafiken           

  Vetenskap och teknik kan lösa alla miljöproblem           
        

Stämmer dessa påståenden med din personliga uppfatt ning om framtiden? (stämmer: 1=sämst, 5=bäst) 

   Teknologiska framsteg kommer att lösa alla miljöproblem och eliminera fattigdomen. 

   
Vi går mot en ekologisk katastrof och kollaps av det ekonomiska systemet, troligen inom min livstid. 

   
Den bästa vägen framåt är att skapa lokalsamhällen där man värnar värden som småskalighet, rättvisa, 
miljömedvetenhet och frivillig enkelhet. 

   
Våra folkvaldas politik för miljö, handel, vård-skola-omsorg, och satsning på utbildning kommer att ge ett 
hållbart samhälle inom naturens ramar. 

   
Endast genom ett aktoritärt styrelseskick kommer vi att kunna skapa rättvisa och jämlikhet och ett hållbart 
samhälle inom naturens ramar. 

        

   

Håller 
absolut 

med 
Håller 
med 

Håller 
med 

delvis 
Håller 

inte med 

Håller 
absolut 

inte med 

  
Jag ser möjligheter att efter examen, i mitt yrke, 
bidra till en hållbar utveckling av samhället.           

        

  Tack för att du deltog!      

 


