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Sammanfattning 

Den här undersökningen rapporterar tankar och reflektioner kring miljö och hållbar 
utveckling från några elever i slutet av skolår 5. Dessa har jämförts och tolkats mot tidigare 
undersökningar, Lpo 94 samt en teori som behandla inlärningens processer. Utifrån de två 
gruppsamtal som vi genomfört presenteras i resultatdelen att vår undersökning till viss del 
stödjer en av Skolverkets nationella utvärderingar Tema tillståndet i världen samt att 
elevernas tankar är fragmentariska och att de känner en viss oro inför framtidens 
miljöproblematik. Vi har även sett att elevernas reflektioner rör de aspekter som definierar 
hållbar utveckling, nämligen ekologiska, ekonomiska och sociala. 
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Inledning/bakgrund 

Inledning 
Föreställ dig följande: 

Mia, 11 år, sitter och ser ett program på tv, det handlar om att världen håller på att bli 
varmare och det verkar oroa de vuxna i programmet. Mia tänker att det är ju ändå nästan 
ingen snö på vintern så då behöver det inte vara kallt heller, det är bara jobbigt. 

 

Tänk om det kunde vara lite mer som i Thailand, där Mia semestrade med sin familj förra 
vintern, då skulle man kunna bada mycket oftare och slippa tunga vinterjackor och kliande 
mössor. Hon ser vidare på programmet och undrar varför de vuxna ser så allvarliga ut när 
de pratar om vädret och uppvärmningen på jorden, de verkar inte alls tycka att det är bra. 
De allvarliga vuxna börjar prata om naturkatastrofer, som översvämningar, tornados och 
torka. Då minns Mia den där jättevågen som förstörde så mycket i Thailand, tsunami hette 
det visst, det sa ju det vuxna att det var en naturkatastrof. Hon kommer ihåg att de pratade 
om det i skolan efter jullovet och minnesplatsen de besökte i Thailand där det var bilder på 
människor som blivit dränkta av vågen. Det tyckte Mia var väldigt läskigt.  

 

Men, hur hänger alla dessa naturkatastrofer ihop med att det blir lite varmare, tänker Mia? 
Och på tv:n pratar de om att det kommer att bli många fler naturkatastrofer i framtiden om 
människorna fortsätter att värma upp jorden. Nu blir Mia lite rädd, tänk om vårt hus och 
vår skola blir dränkta av en jättevåg. Tänk om vi alla dör i naturkatastrofer för att vi måste 
släppa ut farliga avgaser, tänker Mia vidare. Plötsligt blir hon väldigt rädd och stänger av 
tv:n. När hon lugnat ner sig lite tröstar hon sig med att; så farligt kan det inte vara för då 
skulle de vuxna göra något. Det är ju faktiskt de som bestämmer. 

 

Bakgrund 
 

Med vår bakgrund vill vi ge en bild av vår tids miljöproblematik samt visa på hur 
uppmärksammade miljöfrågorna är idag och på vilket sätt vikten av utbildning och 
undervisning framkommit i samband med internationella miljökonferenser.  

 

Vår tids miljöhot 

Vi människor påverkar miljön på många olika sätt. I-ländernas samhällen behöver stora 
mängder energi för att kunna fungera. Våra behov av att kunna vara rörliga är förknippade 
med att kunna transporteras i olika transportmedel. Den snabba materialgenomströmning 
som sker i moderna industrisamhällen leder till stora mängder avfall. 
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Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som gör det möjligt för biologiskt liv på jorden, 
men genom att människan åstadkommer en ökad halt av växthusgaserna i atmosfären så 
sker en förstärkning av växthuseffekten. Det har konstaterats att den globala 
årsmedeltemperaturen har ökat i genomsnitt med 0,5°C under de senaste 50 åren. Detta 
kommer i sin tur medföra förändringar på jorden. Vindriktningar och temperaturer kommer 
att påverkas, de nordliga breddgraderna kommer att värmas upp mer och tropikerna mindre 
än genomsnitt. Nederbördsmängden kommer att öka i områden som redan har mycket regn 
och minska i områden som idag är drabbade av torka. Inlandsisarna kommer att smälta och 
det ger en höjning av havsytans nivå och kustlinjerna blir förändrade. Vi kommer även få 
se att en del av våra nordliga arter får det svårt att överleva och att vissa nya arter kommer 
att flytta hit (Miljöfaktaboken 2005). 

 

Ozonlagret som finns i atmosfären fungerar som ett filter för den ultravioletta strålningen 
från solen. Genom utsläpp av ozonnedbrytande gaser som människan tillverkat tunnas 
ozonlagret ut och en ökning av den ultravioletta strålningen som når jordytan ökar. Till 
följd av detta har ozonskiktet globalt blivit tunnare. Den kraftigaste uttunningen är vid 
Antarktis där den som mest minskar med 70 procent, ett så kallat ozonhål har bildats. Vid 
normala mängder av ultraviolett strålning så blir vi människor solbrända och det bildas D-
vitamin i huden, men vid högre doser och längre exponering så kommer huden att åldras 
snabbare, risken för hudcancer ökar och en nedsättning av immunförsvaret kan ske. Våra 
växter på land och i vattnet blir också utsatta vilket kan ge drastiska effekter på 
näringskedjan i haven (Miljöfaktaboken 2005). 

 

Naturresurserna är en förutsättning för vår fortsatta existens på jorden. Naturresurserna 
innefattas av växter och djur, men också sådant som vi tar från berggrunden t ex mineraler 
och olja. Under människans utveckling har utnyttjandet av naturresurserna ökat och det 
utgör ett hot mot miljön på olika sätt. Vid användningen av naturresurserna uppstår rester, 
så kallade föroreningar, som sprids med luft och vatten. Ett annat hot är att utnyttjandet av 
resurserna överstiger naturens egen bärförmåga som till exempel vattenförbrukningen, 
avskogningen i världen, oljereserverna och många av våra metaller och mineraler 
(Miljöfaktaboken 2005). 

 

Vad är det som håller på att hända med vår planet? Det talas dagligen om miljöhotet och 
om naturkatastrofer i olika media. Hur har vi kunnat vanvårda vår livsmiljö på det viset och 
hur ska vi lyckas lämna över en planet som det går att leva på till kommande generationer? 
Dagens miljöproblem tycks vara ett resultat av hur vi människor har handlat i det förflutna 
och i nutid. Vilka tankar har eleverna om sin och kommande generationers framtid och hur 
man lever på bästa sätt för en hållbar utveckling?  

 

Globalt samarbete 

På 60- och 70 talet uppmärksammades främst miljöproblem på lokal och regional nivå. 
Ofta handlade det i Sverige om stora industrier som orsakade förorenande utsläpp i 
vattendrag och i luften. I dag har de mest omtalade miljöproblemen ändrat karaktär och 
blivit till ett mer globalt problem. De miljöproblem som idag av forskare räknas som de 
främsta är klimatförändringar och det uttunnade ozonskiktet (Miljöfaktaboken 2005). Att 
vår tids miljöproblem är av mer global karaktär i dag, betyder att ett samarbete över 
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nationsgränserna är en absolut nödvändig åtgärd för att försöka förbättra miljön för 
kommande generationer. Många världskonferenser och liknande sammankomster gällande 
miljöfrågor har hållits de senaste decennierna, vi har försökt bena ut vilka som haft stor 
betydelse för utbildning och skola och det är några dessa som vi presenterar i följande.  

Det stora samarbetet kring miljöfrågor i politiken startade i samband med FN:s 
miljökonferens i Stockholm 1972. Representanter från 113 olika länder sammanträdde i 
Stockholm på Sveriges initiativ för att bl. a. ta upp växande miljöfrågor. I konferensen 
deklarerades att vikten av att försvara och förbättra miljön för nuvarande och kommande 
generationer. Till följd av Stockholmskonferensen bildades UNEP (United Nations 
Environmental Program) som ett organ för världens miljöministrar där aktuella 
miljötrender behandlas. I Tbilisi Georgien arrangerade UNEP tillsammans med UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) år 1977 en 
ministerkonferens för att behandla frågor rörande miljöutbildning. I konferensen utgick 
man ifrån deklarationen som skapades genom Stockholmskonferensen och var överens om 
att det var hög tid för åtgärder. Följande deklaration i sammanfattning antogs:  

 

Undervisning i miljökunskap är nödvändig för att skapa medvetenhet och insikt om 
miljöproblematiken. Undervisningen ska leda till ett positivt synsätt till miljön och påverka 
att nationerna utnyttjar naturtillgångarna i samma riktning. Miljöundervisningen ska ges åt 
alla invånare i alla åldrar och innefatta ett allsidigt, livslångt lärande som kan anpassas till 
förändringarna som fortgående sker i världen. Utbildningen ska ge en medvetenhet och 
egenskaper för att människan ska ingå i arbetet mot att förbättra levnadsvillkoren och vårda 
miljön. Den ska sträva mot ett holistiskt synsätt och peka på följderna som vårt levnadssätt 
idag får för framtiden. (www.greenlibrary.org/agenda21/kap36.htm) 

 

Vidare vädjar ministrarna på konferensen till alla medlemsstater att vidta åtgärder som att 
införa miljövård och miljökunskap i undervisningssystemet.  

 

En annan viktig konferens för FN-ländernas arbete för miljö- och utvecklingsfrågor 
anordnades 1992 i Rio de Janeiro där Riodeklarationen med bl. a. Agenda 21 framarbetades 
som ett handlingsprogram för miljöfrågor. I Agenda 21, kapitel 36 ges utbildningen inom 
miljöfrågor en framträdande roll där utbildningsmyndigheter rekommenderas att medverka 
till utbildningsprogram för alla lärare och utbildningsplanerare. Som grundprinciper för 
Agenda 21, kapitel 36 verkade Tbilisikonferensens deklaration och rekommendationer.  

 

Baltic21 är ett Agenda21 för östersjöområdet och är ett initiativ av 11 länder runt 
Östersjön. Målet som Baltic21har är att gemensamt samarbeta med miljöfrågor i 
förhållande till de ekonomiska, sociala aspekterna på hållbar utveckling. Baltic21 ska täcka 
7 ekonomiska sektorer och en av dem är utbildningssektorn. Vägen dit ska bland annat gå 
genom relevant utbildning som skapar nödvändig kompetens. Denna kompetens skall leda 
till att kommande generationer skall kunna tillgodose sina behov såsom vi tillgodoser våra, 
baserad på en integrering av ekonomisk, social och miljömässig utveckling, lokalt som 
globalt (www.baltic21.org/?sasp,3#).  
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Utvecklingsinsatser 

The Baltic Sea projekt inom UNESCO startades 1989 av Finland. Målsättningen är att öka 
miljömedvetenheten och synliggöra det akuta problemet med Östersjön bland eleverna i 
länderna kring Östersjön. 
 
Projektet utvecklas med hjälp av att man skapar kontakter mellan lärare, elever och skolor 
både nationellt och internationellt. Det har man gjort genom ett flertal gemensamma 
konferenser för lärare och elever som lett till att diskussioner och nya idéer sprids med 
förslag till lösningar för miljöproblem. Detta stimulerar till att utveckla 
miljöundervisningen (Skolverket 2001). Baltic Sea Projektet är en modell för liknande 
samarbetsprojekt inom UNESCO över hela världen som till exempel Donauprojektet, 
Medelhavsprojekten, Karibiska projektet osv.  
 

Syfte och frågeställningar 
 

Vår globala miljö är i vår samtid ett väldigt uppmärksammat ämne. I de flesta 
internationella sammankomster och konferenser gällande ämnet betonas utbildning och 
undervisning som en mycket viktig del i arbetet för en hållbar utveckling i samhället. Vi 
har valt att göra vår undersökning med elever i slutet av skolår fem då ett av 
uppnåendemålen i geografi för just skolår fem är följande:  

 

”Eleven skall  

– ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i geografi som behövs för att kunna 
reflektera över hur människans handlingar påverkar miljön” (Lpo 94)  

 

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur några elever i slutet av skolår fem tänker 
och reflekterar kring framtid, miljö och hållbar utveckling.   

 

• Vilka tankar har eleverna kring miljö och hållbar utveckling? 

• Reflekterar eleverna över hur människans handlingar påverkar miljön? 
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Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer vi att ta upp Piagets teori om tänkandets utveckling. Vi riktar in oss 
på hans teorier om utvecklings- och inlärningsprocesser, då vi antar att vi kommer att möta 
dessa i elevernas resonemang. Vi har varit ute efter få höra hur de tänker kring miljö, 
hållbar utveckling och framtiden och inte var de fått sina kunskaper ifrån. Vi är medvetna 
om att Piaget använder sig av begreppet inlärning som idag kan ses som ett förlegat 
begrepp då man inom dagens skolväsende talar om lärande. Vi presenterar även en 
kartläggning som gjorts om miljöundervisningen i skolan, då även den var en bidragande 
faktor till att vårt intresse väcktes för att se hur elever tänker om miljö, hållbar utveckling 
och sin framtid. Tema tillståndet i världen har vi tagit med då det är en större utvärdering 
av ett centralt kunskapsområde från Lpo -94 som delvis behandlar vårt syfte. 

 

Lärandet utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 

 

”Barn så väl som vuxna tolkar och förstår vad som händer i omvärlden med hjälp av mer eller 
mindre klart utformade teorier. Sinnesintrycken talar aldrig för sig själva. De tolkas mot bakgrund 
av de föreställningar och förväntningar som individen har. Dessa föreställningar förändras under 
inverkan av omvärlden, särskilt i samvaron med andra människor. Därigenom utvecklas de inre 
strukturerna i människans tänkande. Kunnande bildas och existerar genom levande och aktiva 
processer inom individen. Detta karakteriserar en konstruktivistisk modell för lärande” (Helldén, G 
1994. sid 13). 

 

Piagets teori behandlar tänkandets natur och utveckling. Han definierar människan som 
social och levande. Med det sociala begreppet menar Piaget att människan endast kan 
utvecklas som person genom att leva tillsammans med andra människor. Nyfikenheten hos 
människan och möjligheten att kunna imitera hennes omgivning är medfödda sociala 
förmågor. Piaget menar dock att barnet har allt att lära, eftersom förmågan att kunna leva 
sig in i andras situationer inte är något medfött, utan det är något som måste utvecklas 
(Jerlang, E 2005). 

 

Han skiljer mellan två besläktade processer - utveckling och inlärning. Utvecklingen består 
av fyra drivkrafter: mognad, handling, socialt samspel och självreglering. Dessa drivkrafter 
är grundläggande förutsättningar för utveckling. Allt som karakteriserar den mänskliga 
intelligensen kommer huvudsakligen genom utvecklingsprocessen. När det sker en tillväxt i 
förståndet menar Piaget att inlärning har skett. Inlärning har att göra med förvärvning av 
speciella färdigheter och fakta. Teorin säger att intelligensens allmänna utveckling är den 
grund som all inlärning vilar på (Furth, H & Wachs, H 1980). 

 

Inlärningen sker genom två processer - den operativa och den figurativa. Dessa två är 
beroende av varandra och inlärningen saknar mening för barnet om någon av dem saknas. 
Den operativa inlärningen sker då barnet handlar aktivt och genom praktiska erfarenheter 
tar till sig information om hur saker och ting fungerar.  
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Den figurativa inlärningen skapar inre kunskaper och en medvetenhet om tingen och deras 
egenskaper och även om människor och deras handlingar. Den inträffar då barnet börjar 
imitera sin omvärld och genom att kopiera andras handlingar skapar sig barnet en inre 
föreställning om saker och olika händelser. För att den figurativa inlärningen inte ska bli till 
utantillinlärning krävs den operativa inlärningen. Det är lätt att lära sig en massa olika 
begrepp, men utan att kunna koppla ihop dem med egna upplevelser kommer barnet inte 
riktigt förstå innebörden (Jerlang, E 2005).  

 

Tidigare forskning om miljöundervisning i skolan 

Tema tillståndet i världen 

1998 genomfördes en stor nationell utvärdering med utgångspunkt från Lpo -94 avseende 
dess mål. Projektet fick namnet ”Utvärdering av skolan avseende läroplanens mål”. Fem 
centrala kunskapsområden utvärderades, var av ett var ”Att se sammanhang och kunna 
orientera sig i omvärlden”, delprojektet för det kunskapsområdet kom att kallas ”Tema 
tillståndet i världen”. 

 

Bakgrunden i utvärderingen bygger på gällande läroplaner i (Lpo -94) där det framgår att 
elever ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt, samt att ett för skolan viktigt uppdrag är att ge överblick och 
sammanhang och kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang för att skapa 
internationell solidaritet.  

 

I undersökningen ingick 80 elever från skolår 5, 80 elever från 9 och 80 elever från år 3 på 
gymnasiet. Syftet med undersökningen var bland annat att belysa elevers kunskaper, 
attityder och färdigheter i relation till ovannämnda skrivelser från Lpo-94.  De aspekter 
som vi fokuserar på här är främst eleverna i skolår fems inställningar angående 
energifrågor, växthuseffekt och ozonskiktets roll samt deras syn på världens framtid och 
möjlighet att påverka den. 

 

Rapporten visar på att eleverna anser att bland annat miljöfrågor är viktiga. I en fråga om 
vad som oroade eleverna mest i framtiden svarade 41 % av eleverna i skolår 5 att de är 
mest oroliga över världens miljöproblem i framtiden, vilken var en kategori av sju. En 
tredjedel önskar sig en bättre miljö, att avgaser ska minska, kärnkraftverk ska läggas ner 
och istället ska det satsas på vind- och vattenkraftverk. Eleverna uppvisar ett stort 
engagemang för världens framtid och över hälften uppger att de faktiskt har utfört olika 
handlingar för att påverka världens framtid positivt, exempelvis uppger 57 % att de handlat 
miljövänligt. Cirka 80 % av alla elever (5, 9 och 3 gy) visar att de tar miljöhot som 
klimatändring till följd av utsläpp av växthusgaser på allvar. På en öppen fråga om vilka 
anledningar det finns att spara på energi svarar även här cirka 80 % resurshushållning 
och/eller skonsamhet mot miljön. 

 

Utvärderingen visar att eleverna är intresserade och engagerade i frågor rörande framtid, 
miljö och globalisering men att områdena inte framträder i undervisningen. Eleverna tycker 
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sig inte ha lärt sig så mycket om dessa frågor genom skolarbetet utan mer från media. De 
flesta anser det vara viktigt att skolan undervisar i frågorna. 

 

Hållbar utveckling i skolan 

Miljö och hållbar utveckling i svensk skola är en kartläggning som har utarbetats för att 
utveckla tillvägagångssätt för att länderna kring Östersjön ska undervisa mot en hållbar 
utveckling. Man beslöt år 2000 i Haga-deklarationen att det krävs mer kunskap och 
kompetens för att uppnå hållbar utveckling och det ska man nå genom att utbilda 
medborgarna. Därför tillkom den nya sektorn Utbildning inom Baltic21. Syftet med denna 
kartläggning är att beskriva och utvärdera hur miljöundervisningen och undervisning för 
hållbar utveckling ser ut i skolan idag, samt att titta på hur man kan hitta en fortsatt 
utveckling av sådan verksamhet i skolan. Kartläggningen omfattar hela skolväsendet, från 
förskolan upptill vuxenutbildningar (Skolverket 2002).  

 

I kartläggningen har man har konstruerat olika miljöundervisningstraditioner för att 
kvalitativt kunna utvärdera sina insamlade data. Miljöundervisningstraditionerna som 
konstruerats bygger på den samhälleliga miljödiskursen och olika utbildningsfilosofier. 
Undervisningstraditionerna visar tre olika sätt att se på miljöfrågorna och kan betraktas 
som historiska beskrivningar av utvecklingen av miljöundervisningen där den ena 
traditionen bygger på den andra. Då det inom varje tradition utvecklats olika sätt att 
bestämma vad som ses som den rätta miljöundervisningen så kan man inte säga att någon 
av dem skulle betraktas som sämre eller bättre. Det är endast i relation till olika syften och 
värden som man kan värdera de olika traditionerna.     

 

Inom den Faktabaserad miljöundervisning har man en tilltro till vetenskapen som lösning 
på miljöproblemen. Det är vetenskapliga fakta och begrepp som ska förmedlas till eleverna 
och utifrån dessa förväntas de kunna ta ställning och handla. Denna undervisning hade sin 
framväxt under 1960- och 1970- talet. 

 

Den Normerande miljöundervisning betraktar miljöproblemen som en konflikt mellan 
människan och naturen. Här lägger man en betoning på värde- och 
värderingsproblematiken. Eleverna ska ha miljövänligt beteende och värderingar. Vi ska 
vägledas av den vetenskapliga kunskapen om naturen i samhället och i livet.  För att få 
bästa möjliga effekt måste man utgå från elevernas erfarenheter och deras syn på världen.  

 

Undervisning för hållbar utveckling inom denna tradition handlar miljöfrågorna om 
konflikter mellan olika mänskliga intressen. Här bör man arbeta ämnesintegrerat då 
begreppet hållbar utveckling definieras som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
Syftet är att eleverna kritiskt och aktivt värdera olika valmöjlighet och tar ställning. 
Samtalet är ett viktigt arbetssätt då elevers olika uppfattningar kan diskuteras. Det 
meningsbärande sammanhanget i undervisningen ska utgå från Jürgen Habermas begrepp 
kommunikativ rationalitet som är en modell av det ordnade samtalet, som man som 
medborgare ska kunna bli delaktig i genom skolan (Berg, G & Englund, T & Lindblad, S. 
1995). Vetenskapen lyfts inte fram på samma sätt inom denna tradition då den inte ger 
någon moralisk vägledning och kan vara motstridig. Utifrån de syften och perspektiv som 
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framtagits i Haga-deklarationen framstår den som den mest eftersträvansvärda (Skolverket 
2002).  

 

Resultatet av rapporten visar att miljöundervisningen i skolan är mycket vanlig. Man kan 
konstatera att alla elever får någon form av miljöundervisning, men ännu har dock inte 
utbildning för hållbar utveckling fått något större genomslag i skolorna. Lärare har svårt att 
förverkliga undervisningen man känner att man behöver nya perspektiv och angreppssätt 
för att kunna utveckla sin miljöundervisning. Man inser också vikten av att arbeta 
ämnesintegrerat med miljöundervisningen. Idag använder sig många lärare av den 
normerande miljöundervisningen som är ett steg mot en undervisning för hållbar 
utveckling. De flesta lärare tycker att miljöfrågorna är viktiga och man har ett intresse av 
att vidareutveckla sin undervisning. Det finns även ett stort engagemang bland elever när 
miljöfrågor behandlas utifrån ett konfliktperspektiv (Skolverket 2002). 

 

I kartläggningen diskuteras skillnaden mellan miljöundervisning och lärande för hållbar 
utveckling. Somliga inom utbildningsvärlden har inte accepterat begreppet utbildning för 
hållbar utveckling och anser att det behövs klargöras. Trots dessa skilda åsikter verkar de 
flesta inom utbildningsvärlden se utbildning för hållbar utveckling som en vidareutveckling 
av miljöundervisningen. 

 

Vi vill avsluta med Lpo -94 där det inledande stycket om skolans värdegrund och uppdrag 
där det finns formuleringar som visar på att eleverna ska få undervisning så att de kan leva 
och arbeta i samhället på bästa sätt för att skapa hållbar utveckling. De ska genom ett 
miljöperspektiv känna ansvar för den miljö som de själva kan påverka och ha ett personligt 
förhållningssätt till övergripande globala miljöfrågor. Det kan eleverna bland annat 
tillgodogöra sig genom att läraren diskuterar skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 
problem.  

 

Centrala begrepp 
 

De centrala begrepp som vi använt oss definierar vi på följande sätt: 

Hållbar utveckling - är ett begrepp som har förekommit i miljösammanhang sedan 1980 
och har sedan dess fått många tolkningar. Antalet förklaringar bara stiger i jakten på dess 
rätta betydelse. I vår undersökning har vi använt oss av definitionen som skrevs fram i den 
så kallade Brundtlandskommisionen och är en av de mest citerade definitionerna och en 
utveckling av denna.  

 

”En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Björneloo, I 2007 s. 20).  

 

Denna definition har kritiserats för att ha alltför många tolkningsmöjligheter. Därför har 
definitionen utvidgats till en mer gångbar version.  



 10

 

”Hållbar utveckling är en som förser ett samhälles alla invånare med grundläggande miljömässiga, 
ekonomiska och sociala tjänster utan att hota livskraften hos de naturliga, byggda och sociala 
system varpå försörjningen av dessa tjänster är beroende” (Björneloo, I 2007 s. 25-26).  

 

Miljö - Enligt Nationalencyklopedin står miljö för omgivning eller omgivande 
förhållanden. 

   

Reflektera – Bonniers svenska ordbok förklarar detta begrepp med tänka, fundera och 
överväga   
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Metod 

Upplägg/Val av frågor 
 
Vi har i denna undersökning valt att i grupp samtala med några elever i slutet av 
vårterminen skolår fem från två skolor. Att få samtala med eleverna kändes viktigt med 
tanke på vårt syfte och frågeställningar. Vi ville vara med och kunna fånga upp viktiga 
kommentarer och uppfatta kroppsspråk. Vi använde oss av öppna, kvalitativa intervjuer 
som fungerar mer som ett samtal tillsammans med eleverna. Samma frågeunderlag 
användes vid båda samtalen men i något olika former beroende på vad elevgruppen 
berättade. För att leda in eleverna på ämnet inledde vi med ett konkret exempel som knyter 
an till elevernas verklighet. Då syftet är att få en uppfattning om elevernas tankar samt 
deras upplevelser kring hållbar utveckling och miljö, använde vi oss av ett kvalitativt 
perspektiv. (Bell 2000) 
 

Valet av samtal med elever i grupp kändes som den mest fördelaktiga metoden för oss då vi 
planerade att det skulle leda till att eleverna gav varandra idéer till att komma vidare i sina 
tankegångar (Doverborg Pramling 1991). Vidare skulle eleverna känna sig tryggare i grupp 
och det minskar känslan av utsatthet. Frågorna var öppna eftersom vi ville sträva efter en 
samtalskänsla. Då elever ofta är inriktade på att svara rätt ansåg vi det vara av stor vikt att 
respondenterna inte skulle uppfatta samtalet som ett förhör och tänka att vi var ute efter 
några rätta svar. Vi var därför noga med att påpeka att det absolut inte fanns något som var 
rätt eller fel i detta fall och försökte hålla oss till uttryck och uppmaningar som "berätta" 
(Doverborg Pramling 1991). Det konkreta exemplet vi använde oss av för att knyta an till 
elevernas verklighet stod i att rita sitt kommande barnbarn och utifrån det diskuterade vi 
om barnbarnens livssituation och hur/om vi som lever i dag kan påverka den. Denna ide 
fick vi hjälp med av Iann Lundegård, högskoleadjunkt, doktorand i de naturvetenskapliga 
ämnenas didaktik och verksam vid Centrum för Lärande i Hållbar Utveckling. 

 

Det var inte givet för oss hur vi skulle välja ut lämpliga frågor för att komma in på 
miljötemat utan att de var för direkta. Svårigheten med öppna frågor är att respondenterna 
kan välja en helt annan riktning än den vi haft i åtanke. Vi bestämde oss dock för att ta den 
risken då vi ansåg det viktigare att eleverna inte skulle känna någon press och försöka ge 
svar som de kunde tro att vi var ute efter. Frågorna blev snarare uppmaningar till att dela 
med sig av sina tankar.  

Urval 
 

Då vi haft ett uppnåendemål för skolår fem i syftet för denna undersökning föll det sig 
naturligt att ta hjälp av just dessa elever. Skolorna vi besökte var båda relativt små, och så 
även klasserna. Vi hade slumpvis tänkt välja ut elever från en klasslista eller liknande, men 
det visade sig att de som fått medgivande av sin målsman inte var fler än 4 och 6 personer.  
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Genomförande 
 

Vi samlade eleverna runt ett bord i en avskild miljö och inledde med att berätta lite om oss 
själva och varför vi ville ha deras hjälp. Ingenting sades om vad samtalet skulle handla om. 
Vi berättade att vi skulle spela in samtalet på band och att vi tillsammans kunde lyssna lite 
efteråt om intresse fanns. Respondenterna fick ett ritpapper och i uppgift att rita sina 
kommande barnbarn precis som de ville. Vi talade om att ingenting kunde vara rätt eller 
fel, utan att det var helt upp till dem själva hur de ville rita. De fick tio minuter på sig att 
rita och vi talade om när halva tiden gått. Då ca tio minuter gått fick alla lägga ifrån sig sina 
pennor och vi gick en runda och frågade alla om de ville berätta hur de tänkt kring sin bild. 
Inledningen med teckningarna gjorde vi för att eleverna lättare skulle kunna tänka sig in i 
framtiden, att den på något sätt skulle bli överskådlig i och med barnbarnen. Teckningen i 
sig var av mindre betydelse. Vi bad eleverna berätta:  

 

 

• vad de trodde att deras barnbarn skulle äta för mat  

• hur och var barnbarnen skulle bo 

• vad de skulle göra på sin fritid 

• hur det såg ut i deras närmaste omgivning om 50-60 år 

 

Med dessa frågor tänkte vi att eleverna skulle komma in på framtiden, miljö och hållbar 
utveckling. Slutligen bad vi respondenterna att berätta om de trodde att vi i nutid på något 
sätt kunde påverka livet för deras barnbarn. Om det fanns något som vi i dag kan tänka på 
för att inte förstöra för de personer som föds i framtiden. Detta gjorde vi för att komma in 
på hur människans handlingar påverkar miljön.   

 

Vi diskuterade samtalen direkt efter tillfällena för att upptäcka om vi uppfattat dem på 
likvärdigt sätt. Därefter transkriberade vi var sitt samtal och pratade kring dessa. Vi 
uppfattade en hel del nya saker under tiden vi skrev ned samtalen. Transkriberingarna 
sammanfattades sedan först var för sig. 

Tillförlitlighetsfrågor 
 

Bell (2000) menar att reliabiliteten är beroende av i vilken utsträckning tillvägagångssättet 
ger samma resultat vid andra tillfällen men under samma omständigheter samt att flera 
faktorer kan påverka respondenternas åsikter. Vi valde att båda två medverka under 
samtalen då två personer ger ett bredare perspektiv än endast en person, det gjorde det även 
lättare att diskutera kring det som sagts efteråt. Då intervjuerna utspelades mer som samtal 
uppfattade vi att eleverna kände sig avslappnade och de gavs möjlighet att fundera. Vi 
försökte att inte påverka något som eleverna sa eller verka positivt eller negativt inställda 
till funderingar och reflektioner. Vi uppfattade stämningen som avspänd.  
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Vi är medvetna om att vår undersökning inte kan ses som representativ för alla elever i 
skolår fem. Vårt val av metod anser vi varit passande utifrån våra frågeställningar och 
syfte. Vi är dock överens om att fyra elever borde ha varit maxantal, då vi hade sex elever i 
det ena samtalet blev det svårare att för oss att följa upp elevernas kommentarer.  

 

Etiska aspekter 
 

Då vi använde oss av respondenter som är under arton började vi med att skriva ett 
informationsblad till vårdnadshavare där vi förklarade varför och till vad vi ville ha deras 
barns hjälp till. Informationsbladen lämnades till klassläraren som vidarebefordrade till 
vårdnadshavarna. Vårdnadshavaren fick in sin tur skriva under om de ansåg att deras barn 
skulle få vara med och samtala. Vi informerade våra respondentgrupper, innan vi startade 
med inspelningen, om att det var helt frivilligt att ställa upp, att de skulle vara helt 
anonyma samt att samtalet skulle spelas in på band (Bell 2000). Vi erbjöd även eleverna att 
lyssna lite på inspelningen efter samtalet, vilket Bell rekommenderar. Självklart samlade vi 
in breven med underskrifter. 
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Resultat  
Beskrivning av data  

I det första gruppsamtalet som presenteras deltog fyra elever. Skolan är förlagd i ett 
glesbygdsområde. När eleverna ritade sina barnbarn tänkte de inte på något speciellt. De 
tänkte att de kommer se ut som de själva gör i den åldern. Då vi använt oss av gruppsamtal 
presenterar vi gruppens samtal som en helhet och inte utifrån enskilda individer. I enstaka 
fall om en elev inte håller med nämner vi om enbart den eleven. 

 

Skola 1 

På frågorna om hur deras barnbarn kommer att bo, äta och sysselsätta sig på fritiden och 
hur det kommer att se ut där de bor idag tänker sig eleverna att deras barnbarn kommer att 
bo på landet, inte i en stad, precis som de själva gör. De tror nämligen att det fortfarande 
kommer att vara landet och att det fortfarande kommer att vara mycket lugnare där än i 
storstan. Den stora förändringen är att skogen kommer att minska eller försvinna helt. 
Husen kommer att vara modernare och högre och det gäller även för hur det kommer att se 
ut i området där de bor idag. En av eleverna tror att de fortfarande kommer att bo i farmors 
gamla hus som de alltid gjort. På frågan om vad man kommer att äta för mat svarar samma 
elev körsbärspaj. De uttrycker att det är svårt att föreställa sig vad man kan tänkas äta. De 
säger sig tänka på vad vi inte kommer att kunna äta eftersom vi skjuter djuren så att de 
utrotas och att en del växter och grönsaker kanske tar slut om det är många som äter dem.  

 

Eleverna tror på den tekniska utvecklingen när det gäller vad man ska göra på fritiden. Det 
kommer att tillverkas fler tekniskt avancerade produkter. 

 

Kring frågan om vi idag kan påverka barnbarnens framtid genom sättet vi lever på och hur 
vi ska leva för att inte förstöra för kommande generationer tänker sig eleverna följande. 

De tänker på miljöaspekten - att vi måste leva på ett miljövänligare sätt. 

 

”/…/ mindre utsläpp. Kanske blir mer blommor och träd” (Transkribering). 

De anser att vi måste minska våra utsläpp från bilar och fabriker eftersom det förstör vår 
atmosfär, vilket leder till klimatförändringar.  

  

”Det kommer att va stekhett. I år är det typ inte så mycket snö, så snön kommer ju senare och 
försvann ju tidigare och det blir mer och mer sol, tror jag… Det beror på att vi förstör någonting 
uppe i rymden” (Transkribering). 

 

För att tänka på kommande generationer föreslår eleverna att vi ska köpa miljöbilar och åka 
mer tåg. De är även medvetna om den ekonomiska sidan som att miljöbilarna är dyrare än 
bensindrivna bilar och att alla inte har råd att köpa miljöbilar av den anledningen. Eleverna 
hoppas på att man ska sluta tillverka bensindrivna och istället satsa på miljöbilar. De förstår 
även problematiken med att man inte kan bygga järnväg precis överallt i hela landet. De 
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själva som bor ute i landsbygden är mer beroende av bil eftersom de inte har tillgång till 
lokaltrafik i samma utsträckning som stadsborna har. 

 

Eleverna kommer in på ett sidospår om annat som kan vara farligt för människan som 
användandet av droger, snus och cigaretter när de pratar om hur vi skräpar ner.   

 

        ”Jag tycker att man ska göra saker för att må bra inte för att förstöra...” (Transkribering).  

 

Skola 2 

I det andra gruppsamtalet deltog sex elever. Denna skola är också belägen en bit utanför 
Stockholm dock inte lika långt ifrån som den första skolan. När dessa elever ritade sina 
barnbarn såg vi inget som tydde på någon klar förändring av hur de tror att vi människor 
kommer se ut. De flesta hade ritat ett barn i deras egen ålder som lika gärna kunde vara de 
själva. En elev hade tänkt på att klädmodet kommer igen och igen och därför ritat ”Flower 
power” kläder på sitt barnbarn. 

  

På frågorna om hur deras barnbarn kommer att bo, äta och sysselsätta sig på fritiden och 
hur det kommer att se ut där de bor idag reflekterar eleverna på följande sätt. 

 

De flesta av eleverna tror att det kommer att ske stora förändringar kring hur vi kommer att 
bo - nyare, modernare och lyxigare och människorna kommer att bo i städer. Vi kommer att 
avverka så mycket skog att det inte kommer att finnas några träd kvar. Då kommer man att 
bygga ut städerna och det kommer vara vägar överallt.  

 

”Nej, jag vill inte bo i stan. Jag vill bo på landet, inte i stan. Där kan man inte ha lika mycket djur” 
(Transkribering). 

 

En av eleverna håller fast vid att det inte kommer att ske så stora förändringar förutom att 
det kommer att vara lite modernare. Samma elev tror inte att det kommer att hinna förändra 
sig så mycket i världen på 60 år. 

 

De tänker sig att maten som vi kommer att äta är densamma, men snabbmatsrestaurangerna 
kommer att öka. De tror att det kommer att finnas McDonalds överallt och att vi kommer 
bara att äta pizza, hamburgare och snabbmat. Man kommer inte längre att odla lika mycket 
grönsaker som potatis och morötter. Råvarorna i butikerna kommer att minska. 

 

”Jag tror att det kommer att bli så här snabbmat.  /…/ kanske det finns lax i affären, men inte ofta... 
Om det blir mycket snabbmat och sånt då kommer inte fiskarna att vara ute och fiska lax” 
(Transkribering).  

Lite senare i intervjun kommer samtalet in på om varför laxen kommer att försvinna igen. 
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” /…/ dom kommer ju att dö ut för att vi jagar, och för att vi förstör deras natur. /…/vi lägger ut gift i 
vattnet. Dom kan ju inte liksom äta, dricka av det...”(Transkribering). 

 

Samtalet om det kommer att finnas samma mat som idag leder eleverna in på hur vi 
människor förstör för djuren och våra ekosystem. De tycker att utsätter oss själva för fara. 
Eleverna nämner att ozonskiktet kommer att försvinna och att de tror att Antarktis kommer 
att smälta och havsnivån kommer att stiga. De tror även att det kommer att ske fler 
naturkatastrofer världen över, även i Sverige.  

 

” /…/vi skjuter djuren för att dom /…/skrapar sina horn eller så mot träden så att träden dör o då får 
vi mindre syre och tillslut kanske det här, vad heter det...  ozonlagret eller vad det heter, försvinner” 
(Transkribering). 

”Det kommer att komma jordbävning, tornados och tsunamis till Sverige också om det fortsätter så 
där. Avverkar alla gaser som vi gör nu” (Transkribering). 

 

Eleverna tror att den tekniska utvecklingen kommer att påverka vad de kommer att göra på 
fritiden.  

 

”– Ja, jag tror man kommer att sitta framför datorn mer. Eftersom datorn utvecklas mer. Och så blir 
det man sitter framför datorn mer…  

 – Man kommer typ kunna tvätta med mobilen. 

 – Man har ett par skor med plasma-TV på” (Transkribering). 

 

Sporterna vi spelar idag kommer att utvecklas. En elev tror att vi kommer att idrotta mindre 
på fritiden och därför kommer skolan att behöva ha mer idrott på schemat. Några tror att vi 
kommer att bli tjockare på grund av snabbmaten och att vi inte rör på oss lika mycket.  

 

På frågan om vi idag kan påverka barnbarnens framtid genom sättet vi lever på och hur vi 
ska leva för att inte förstöra för kommande generationer reflekterar eleverna på följande 
sätt. 

 

De tror inte att de själva som enstaka individer kan påverka framtiden så mycket och de 
tror att det kan bli svårt att få med allihop. De vet att bilarna är stora miljöbovar och 
föreslår att man inte ska åka så mycket med bil, buss, båt eller flygplan. De känner till 
miljöbilar, men vet också att de är dyra och att alla inte kommer ha råd att köpa en. De ser 
ett problem med att miljöbilarna skulle gå långsammare än bensindrivna bilar. Av den 
anledningen tror de att en del människor väljer att avstå från att köpa miljöbil. 

 

”– Vi är så själviska… Ska jorden behöva gå under?” (Transkribering). 

 

En elev föreslår att vi kan använda oss av solenergi för att driva saker.  
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Eleverna pratar mycket om att alla träd kommer att försvinna och att storstäderna kommer 
att breda ut sig. De ser inte det som någonting positivt och när vi frågar om de tror att de 
kan göra något åt det så svarar de att de tror att de kommer att bli svårt. De menar att de 
som bestämmer sitter i olika ledningsgrupper och om de själva skulle sitta i en styrelse en 
dag så skulle det fortfarande vara svårt eftersom det i slutändan är majoriteten som avgör. 
På skolan verkar de inte heller göra något speciellt som har med miljötänkande att göra, 
papper som de använder slängs i papperskorgen och de är lite osäkra på hur man på ett 
miljövänligare sätt skulle kunna ta hand om papper. Hemma odlar de potatis och går till 
affären istället för att åka bil, de pantar även burkar och återvinner tidningar. På frågan om 
var de lärt sig det de vet om miljöfrågor svarar de. 

 

” – TV, tidningar, kompisar, skolan, radion, allt möjligt, nyheterna” (Transkribering).  

 

Analys av data  

Tillvägagångssätt av analysen 

I vår analys vill vi lyfta fram olika kategorier av orsaker och påverkan som eleverna tror 
påverkar miljön. Genom att urskilja dessa kategorier försöker vi se på vilket sätt eleverna 
tänker och reflekterar kring hållbar utveckling, miljö och sin framtid. Utöver detta 
analyseras elevernas tankar och reflektioner mot Piagets teori där vi riktat in oss på hans 
teorier om inlärningens processer, utvärderingen ”Tema Tillståndet i världen”, 
kartläggningen ”Miljö och hållbar utveckling i svensk skola” samt Lpo -94.  

 

Kategorier 

Utifrån samtalet med eleverna tycker vi oss klart kunna se att eleverna reflekterar en hel del 
över hur människans handlingar påverkar miljön. De reflekterar kring hur de tror att olika 
delar hör ihop som exempelvis att människans användning av vissa fordon ger utsläpp som 
i längden påverkar människor, växter och djur i negativ mening. För att påvisa det har vi i 
följande kategoriserat de delar som visar på reflektionerna. Kategorierna visar att elevernas 
tankegångar berör områdena ekologi, ekonomi och det social som definierar begreppet 
hållbar utveckling. Då alla områden till stor del hör ihop passar vissa tankegångar in i fler 
än en kategori, vi har placerat in dem där vi uppfattar att påverkan sker i första hand. Vi har 
inte tagit hänsyn till om reflektionerna är felaktiga eller inte, då det inte varit vårt syfte. 

 

Ekologiska aspekter 

 
”– Varmare sommar och kallare vintrar. 
– Om vattnet så här stiger… då kommer typ Öland och Gotland försvinna. 
– Ja, hela skärgården kommer att försvinna” (Transkribering). 

 
Eleverna samtalar om hur bilavgaser och fabriksutsläpp leder till miljöförstöringar som i 
sin tur leder till klimatförändringar. De är inne på att vi i Sverige får mindre snö och att 
temperaturen i världen höjs. 
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Vi uppfattar det som att eleverna känner en viss oro för framtiden gällande 
miljöförstöringar som bland annat leder till naturkatastrofer. Nedan ett exempel från 
konversationen: 

 
”– Naturkatastrofer, det tror ni att det kommer att bli mer av. 
– Ja. Orkaner, jordbävningar, tsunamisar. 
– Varmare sommar och kallare vintrar. Om vattnet så här stiger… då kommer typ Öland och Gotland 
försvinna. 
– Ja, hela skärgården kommer att försvinna” (Transkribering). 

 

Eleverna kommer även in på utrotningen av växter och djur, vilket de bland annat förklarar 
med att vi människor jagar djuren i för stor utsträckning och att vi förgiftar vattnet så 
fiskarna dör. Andra anledningar till att vissa växter och grönsaker försvinner är att de blir 
så populära bland människorna så de tar slut.  

 
”Dom skjuter dom så då kanske de inte finns och sen så kanske vissa växter, eller grönsaker kanske 
inte. De är så många som äter de så det går åt... Vi tar slut på det!” (Transkribering). 

 

Någon tror att vi kommer sluta att odla helt och hållet i framtiden. Människan kommer 
troligen att äta mer snabbmat och den sortens restauranger kommer att öka.  

 
”Det kommer bara att bli snabbmat asså det kommer verkligen inte finnas Konsum/…/ Och så kommer man 
antagligen inte att odla typ potatis som vissa gör ute på landet, morötter och potatisar och sånt” 
(Transkribering). 
 

Ekonomiska aspekter 

Skogsavverkning är ett ämne som eleverna kommer in på ett flertal gånger. Förklaringen 
till avverkningen beror enligt dem på att städerna breder ut sig och att de då blir ny 
bebyggelse.  

 

”/…/om vi fortsätter att /…/ avverka skog som vi gör så kommer det inte att finnas någon skog kvar 
om 30 år, så att.. Då blir det stan” (Transkribering). 

 

Samtalet om problematiken kring att miljöbilar är dyra och att alla inte kommer ha råd att 
köpa dem lät på följande vis. 

”– /…/jag tycker att miljövänliga bilar ska säljas istället för dom som inte är miljövänliga. 

– Då ska dom vara billigare än dom andra för dom är bättre. 

– Pappa sa vad heter det… att snart kommer dom bara sälja sånt, så då passade han på att köpa 
en sån här med Diesel... (hehe) så han vill ha en sån, tror jag. Så det är svårt, alltså jag tror inte 
alla vill ha miljöbilar… dels går dom nog saktare och vad heter det, eller långsammare eller vad det 
nu heter… 

– Ska jorden gå under? 

– Näej, men asså jag tror inte alla kommer så här, liksom… kasta bort sina bilar bara och köpa nya 
bilar för miljön...  

– Det tror jag inte. (Nej, nej…) Dom kommer att ha kvar sina gamla tills typ 10 år. 

– Vi är så själviska. 

– Jag tycker kanske bara några månader eller bara något år… att man inte ska sälja bilar… utan 
att man ska ta sig fram på andra sätt som typ cykla, gå, häst och vagn och rida.. 

 – Det gjorde man ju förr i tiden. 



 19

– Och dom klarade sig bra” (Transkribering). 

 

Sociala aspekter 

Eleverna verkar inte tro att de själva kan påverka den framtida miljön. De resonerade på 
följande sätt:  

 
” – Jag tror inte att vi kan påverka det så mycket. Det är dom som sitter i styrelsen eller vad det 
heter som/…/ 

 – Tänk om du kommer att sitta i styrelsen? 

 – Det är ju typ 60 stycken i styrelsen otroligt många och då är det väl sån där demokrati så heter 
det när det är så här 5 som tycker en och 2 som tycker en vad heter det nu igen? 

 – Ja jo det, vad heter det nu igen monarki? Nej majoritet!” (Transkribering). 

 

 

Analys mot Piagets teori om tänkandet och inlärningens processer 

I alla kategorier tycker vi oss se fragmentariska kunskaper - eleverna har många 
uppfattningar, men saknar djup och sammanhang. Sådant de snappat upp, men inte riktigt 
förstår. De förstår att det är vi människor som bidrar till miljöförstörelsen, men de kan inte 
förklara det hela med en sammanhängande berättelse om varför exempelvis Antarktis 
kommer att smälta och Öland och Gotland kommer att försvinna under vatten. Enligt 
Piagets teori skulle man kunna förklara detta på följande vis.  

 

Vad vi kan tyckas urskilja är att eleverna fått sina reflektioner från skolan, hemmet, 
kompisar och olika media. Om vi ställer resultatet från våra samtal med eleverna mot 
Piagets teori som behandlar inlärningens processer menar vi att elevernas inlärning på vissa 
områden skett figurativt, eftersom eleverna inte sammanhängande kan berätta vad det är 
som sker utan de kan endast resonera och diskutera med fragment av en massa olika 
kunskaper som de hört i det sociala samspelet. När det enbart sker en figurativ inlärning lär 
sig eleverna en massa ord och begrepp, men de saknar sammanhang och förståelse. Det är 
genom det sociala samspelet som eleverna får sina tankar genom att imitera sin omgivning, 
men för att lyckas tillgodogöra sig sina erfarenheter så måste inlärningen även ske 
operativt. Genom den operativa inlärningen lär sig eleven hur saker och ting fungerar 
genom att aktivt handla och skaffa sig erfarenheter. Det är när den figurativa inlärningen 
sker i samspel med den operativa inlärningen som det blir meningsfull kunskap för eleven 
enligt Piaget.  

 

Analys mot styrdokumenten och tidigare forskning   

I skolans uppdrag i Lpo -94 finns flera skrivelser som uppmanar till ett miljömedvetande 
hos eleverna. Bland annat att:  

 

• Eleverna ska få ett miljöperspektiv som gör att de ansvarar för den egna miljö de 
direkt kan påverka och skapa ett eget förhållningssätt till vidare miljöfrågor.  
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• Belysa hur olika faktorer i samhället samt vårt sätt att leva kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling 

 

Från våra samtal har vi tyckt oss kunna se att eleverna försöker att ansvara för den miljö de 
tycker sig kunna påverka. Exempelvis i form av att inte slänga skräp som inte hör hemma i 
naturen eller att gå och cykla istället för att be om skjuts i bil. I viss mån har de även ett 
eget förhållningssätt till det som de känner till angående mer globala miljöfrågor. Som vi 
beskrivit tidigare är medvetenheten av väldigt fragmentarisk art, men utifrån det de tror sig 
veta har de ändå oftast ett förhållningssätt. 

 

I uppnåendemålet för skolår fem i ämnet geografi, som vi till viss del utgått ifrån i vår 
undersökning, ska eleverna kunna reflektera kring hur människans handlingar påverkar 
miljön (Lpo -94). Om det med reflektera avses att tänka, fundera och överväga som är 
betydelsen enligt Bonniers svenska ordbok, anser vi oss kunna påstå att det är just det våra 
informanter gjort i undersökningen. Men om elevernas medvetenhet och reflektioner om 
miljöfrågor och hållbar utveckling kommer från undervisningen i skolan eller andra 
informationskällor kan vi inte direkt uttala oss om.  

 

Vår undersökning visade på flera liknande resultat som Skolverkets utvärdering ”Tema 
Tillståndet i världen”.  I utvärderingen väljer 41 % av eleverna i skolår fem kategorin som 
handlar om världens miljöproblem, då de tillfrågas om vad som oroar dem mest i 
framtiden. Våra respondenter kom ofta in på klimatändringar som enligt dem skulle kunna 
leda till många fler naturkatastrofer som översvämningar och tornados. De oroade sig för 
att exempelvis Öland och Gotland skulle försvinna under vatten samt att det skulle bli 
stekhett på jorden.  

 

En tredjedel av eleverna i Skolverkets utvärdering önskade sig en bättre miljö med bland 
annat minskade avgaser. På samma sätt kan vi angående detta se likheter med våra 
respondenters resonemang. Avgaser och fabriksutsläpp var återkommande orosmoment 
som eleverna tog upp. De var ofta inne på bilar som miljöbovar och att människor istället 
skulle försöka använda sig av miljöbilar, gå, cykla och åka tåg.   

 

Respondenterna inom vår undersökning anser vi vara både engagerade och intresserade av 
miljöfrågor, hållbar utveckling och deras framtid.  

 

”De skulle vara bra om alla bilar va miljöbilar”  

“Vi är så själviska. Ska jorden behöva gå under” (Transkribering).  

 

De flesta av eleverna i Skolverkats undersökning visar sig även de vara intresserade och 
engagerade gällande miljö, framtid och globalisering, men de anser att den typen av teman 
inte framträder i undervisningen. Eleverna vill enligt utvärderingen ha mer undervisning i 
ämnet. 
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I vår undersökning ställde vi inga direkta frågor om miljön och eleverna utgick inte från 
några kategorier under samtalet. Skolverkets utvärdering bestod av mer strukturerade 
frågor och hade ofta olika kategorier som svarsalternativ. Undersökningsformerna var 
följaktligen olika men gav ändå liknande resultat i fråga om miljö och framtid. Med detta 
vill vi visa på att eleverna i båda undersökningarna, trots dess olika former, hade liknande 
åsikter och tankar.  

 

Sammanfattning  
 
I vår analys har vi sammanfattningsvis kunnat urskilja vilka tankar eleverna har om miljö 
och hållbar utveckling. Vi kan se att de reflekterar över hur olika handlingar som vi 
människor gör, påverka miljö på olika sätt. Till exempel genom utsläpp från fabriker och 
bilar som förorenar och förstör vår atmosfär osv. Detta leder till klimatförändringar som i 
sin tur leder till att naturkatastrofer kommer att öka.  
 
I jämförelsen med skolverkets utvärdering ”Tema tillståndet i världen” och vår 
undersökning kan vi se flera överensstämmelser som till exempel att eleverna är 
intresserade och engagerade av miljöfrågor och att de oroar sig över framtiden gällande 
världens miljöproblem.  
 
Vi uppfattar att de har lite kunskaper om mycket eftersom det de berättar är av 
fragmentarisk karaktär som enligt Piaget skulle kunna vara ett tecken på att endast figurativ 
inlärning har skett. Då Piagets teori om inlärningsprocesserna - operativ och figurativ är 
beroende av varandra för att eleverna ska kunna se ett samband så att inlärningen blir 
meningsfull.  
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Diskussion 

Analyserna av empirin anser vi i allra högsta grad tyda på att eleverna tänker och 
reflekterar kring miljö och hållbar utveckling. Utifrån vad de läst och hört om i media, 
skolan och från personer i sin omgivning har de många funderingar och förslag på hur 
miljöproblem kan höra ihop med människors handlingar.  
 
I Lpo -94, står det skrivet i skolans uppdrag att eleverna ska få ett miljöperspektiv som gör 
att de ansvarar för sin egen miljö som de direkt kan påverka, samt insikt och 
förhållningssätt i vidare miljöfrågor. Informanter visade på medvetenhet om sin egen miljö 
ifråga om nedskräpning, i det första samtalet talades en hel del om skräp som bl.a. fimpar 
som människor kastar överallt. I det andra samtalet kom eleverna in på att det var bättre för 
miljön om man valde att gå eller cykla istället för att åka bil vilket de sa sig göra ibland. 
Några talade om att de odlade potatis och morötter hemma och menade på att det var bra 
för miljön för då var de inte tvungna att åka till affären för att handla just de varorna. Att 
panta burkar och kasta tidningar i därför avsedda behållare kom också på tal men just 
återvinningsbegreppet var något de inte riktigt förstod sig på. Vi uppfattade det som att 
miljöfrågor, stora som små, är viktiga för eleverna och frågan är om de möjligtvis skulle 
göra ännu mer för att påverka sin närmiljö om de var medvetna om vad det fanns för dem 
att göra.   
 
Att eleverna ska kunna skapa ett eget förhållningssätt till vidare miljöfrågor menar vi vara 
svårt om de inte får lära sig att se sambanden. Självklart måste vi även se till elevernas 
ålder och vad som är möjligt för dem att förstå sig på. Skolans uppdrag kan naturligtvis inte 
vara regel samma dag som eleverna börjar skolan. Men, som vår undersökning visat på så 
är våra informanter medvetna om en hel del större miljöproblem och dessa skulle 
säkerligen kunna göras mer begripliga om de fick lära sig se sammanhang i frågorna. Att 
skapa sig ett eget förhållningssätt till sådant man inte riktigt kan förstå menar vi är svårt. 
  

Det andra uppdraget vi tagit upp i analysen om att eleverna ska kunna belysa hur olika 
faktorer och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Lpo -94) kan 
tolkas på olika sätt. Eleverna i vår undersökning är, som tidigare skrivet, är i viss mån 
medvetna om vad som är bra respektive mindre bra för miljön. De förstår att vissa råvaror 
som exempelvis lax kan försvinna då vi fiskar för mycket och förgiftar våra vatten. Men de 
har ingen djupare förståelse för hur vi ska leva för en hållbar utveckling, förutom det vi 
tidigare nämnt med att välja rätt färdmedel.     

 

Som presenterat i analysdelen så uttrycker eleverna en rätt så pessimistisk inställning till 
miljöproblemen nu och i framtiden, de verkar har svårt att förstå hur vi människor kan 
skada vår egen miljö i den utsträckning vi gör. De har även en relativt låg tilltro till sin 
egen förmåga att påverka det som händer då de själva växer upp. En elev anser att det bara 
är några i landet som bestämmer och att de som bestämmer inte verkar bry sig så mycket 
om miljön. Detta kan naturligtvis bero på att eleverna ännu inte är så insatta i politiken.  

 

Utifrån Skolverkets utvärdering ”Tema Tillståndet i världen” och informanternas 
tankegångar så verkar oron kring framtidens miljöproblematik vara relativt utbredd. Det 
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menar vi vara ett tungt vägande argument för att på ett så konstruktivt sätt som möjligt 
behandla miljöproblemen i skolans undervisning. Då miljöproblemen är så pass 
uppmärksammade i dag så uppfattar naturligtvis eleverna utifrån media och annat att detta 
är någonting allvarligt som faktiskt kan orsaka väldiga katastrofer i världen. Det är 
förståeligt att de känner stor oro. När de inte förstår riktigt hur allt med farliga utsläpp, 
miljöproblem och naturkatastrofer hänger ihop blir de möjligtvis ännu mer oroade och 
inställda på att det är svårt att förhindra utvecklingen.  

 

Respondenterna kom med många idéer om hur vi skulle kunna förbättra miljön samtidigt 
som de inte trodde att de själva, nu och i framtiden skulle ha så stor möjlighet att själva 
påverka miljöfrågor. Sanningen är ju att den att de allra flesta människor i olika åldrar kan 
göra något som förbättrar miljön och förhoppningsvis ger det en känsla av att man 
påverkar. Lärare kan ha en väldigt betydelsefull roll i den här frågan. Samtalen med 
eleverna gav oss otroligt mycket som blivande lärare därför att vi fick så många idéer om 
hur eleverna resonerar kring miljöproblematiken. Att som lärare få veta vad eleverna tänker 
och kunna lägga upp undervisningen från deras undringar, frågor och oro, borde kännas 
väldigt meningsfullt.    

 
För att ge ett konkret exempel kan vi titta på återvinning. Flera av våra respondenter tog 
upp detta med återvinning av burkar, flaskor, tidningar etc. Men det framgick tydligt att de 
inte förstod hur det hela går till. En elev undrade hur återvinning av ritpapper gick till och 
påpekade att någon då måste sitta och sudda ut allt på papperet innan det kunde återvinnas. 
I detta fall kan lärarna lägga upp undervisningen utifrån elevernas frågor om återvinning. 
Eleverna kunde möjligtvis få chansen att besöka återvinningsstationer och andra platser där 
det arbetas med återvinning för att själva få utforska vad som händer i processen. I 
klassrummet och andra delar av skolan, såsom matsalen, skulle elever och personal kunna 
föra in återvinningen som något naturligt i vardagen. Ett sådant projekt skulle möjligtvis 
göra eleverna mer positiva i och med att de får känna att de redan nu i hög grad har 
möjlighet att påverka sin miljö och även kan upplysa andra om återvinning. 
 
Att undervisa i miljöfrågor känns som det kan vara komplicerat då området är så 
omfattande och rapporter om vad som är bättre respektive sämre för miljön avlöser 
varandra. Men vi tror att det skulle ge eleverna mycket att åtminstone kunna få hjälp att se 
sammanhang i problematiken.  
 
Resultatet av kartläggningen ”Miljö och hållbar utveckling i svensk skola” visar att det är 
troligt att alla elever får någon form av miljöundervisning. Det som också visar sig är att 
traditionen Undervisning för hållbar utveckling är den undervisning som förespråkas, men 
har dessvärre inte fått något genomslag i skolorna. Skulle respondenter få en annan insikt 
och inställning till miljöproblemen och deras chanser att påverka sin framtid genom att få 
Undervisning för hållbar utveckling? Då man inom denna tradition arbetar ämnesintegrerat 
och på så vis kan utveckla kunskaper hos eleverna från olika synvinklar, vilket kan ge 
eleverna en större helhetssyn på problemen och en förändrad syn på hur de kan påverka sin 
framtid.  
 
I kartläggningen beskriver lärare att de har svårt att hitta tillvägagångssätt att ta sig an 
undervisningstraditionen Undervisning för hållbar utveckling. De anser miljöfrågorna vara 
av stor vikt och vill kunna ge en meningsfull undervisning. För att kunna ge det tycker de 
sig behöva nya perspektiv och röda trådar att följa i undervisningen samt att arbetsformerna 
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behöver utvecklas. Genom vår studie har vi utvecklat en större förståelse för skolår 
femelevers tankar och reflektioner kring det som definierar hållbar utveckling. Dessa 
tankar skulle kunna användas som underlag i undervisningen.  
 
Eleverna från båda grupperna tog ett flertal gånger upp problemet med skogsskövlingen 
och att städerna skulle bre ut sig mer och mer så det nästan inte skulle finnas någon 
landsbygd kvar. Denna oro tänker vi att det kan ha att göra med att barnen just bor på 
landsbygden och hör vuxna människor som kanske talar om ökad inflyttning, 
skogsskövling etc. Vi tycker att det skulle vara intressant att se vad som oroar elever i 
andra typer av områden, som innerstaden.  
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