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Sammanfattning 

Den här studiens syfte är att bidra till det naturvetenskapliga kunskapsfältet i lärande för hållbar 

utveckling genom att analysera elevernas samtal kring deras teckningar som berör miljö- och 

klimatfrågor och på så sätt få en fördjupad kunskap om vad eleverna anser som angeläget om hållbar 

utveckling. Insamlingsmetoden bestod av semistrukturerade kvalitativa gruppintervjuer från elever i 

åk 5 och det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analysmetod. Tre huvudteman 

identifierades: Klimatoro, Människans ansvar samt Teknikutveckling. Vardera tema har två tillhörande 

subteman som identifierades utifrån de uttryck som eleverna använde i samtalsintervjun. Dessa 

subteman är Klimatpåverkan på jorden och Klimatpåverkan på djur, vilka tillhörande huvudtemat 

Klimatoro. Kollektivt ansvar och Personligt ansvar kategoriserades under huvudtemat Människans 

ansvar. Hinder och Möjligheter kategoriserades till huvudtemat Teknikutveckling. Studiens resultat 

visar att eleverna känner stor oro inför framtidens klimat men att de även uttrycker hopp för eventuella 

framtida lösningars positiva påverkan på klimatet. De framhåller även sitt personliga ansvar och det 

kollektiva ansvaret i förhållande till samhället i stort. Resultat visar att elever behöver få rum för sina 

frågor i undervisningen för att stärka sin demokratiska identitet som framtida medborgare. Studien ger 

lärare i naturvetenskapen en förståelse för hur elever bör integreras mer i undervisningen när det gäller 

frågor kring hållbar utveckling.  
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Inledning 

Vi människor står inför en stor utmaning som kräver förändringar i våra livsvanor för att kunna svara 

mot jordens och naturens påfrestningar som människan har orsakat. Om alla på jorden ska leva som vi 

gör nu i Sverige skulle vi behöva 4 jordklot för att behålla vår levnadsstandard (Världsnaturfonden, 

2019). Utbildningens ansvar framhålls vara avgörande för att vi människor ska kunna hantera detta 

konstruktivt och vrida utvecklingen mot en mer hållbar värld (Lundegård & Caiman, 2019). En viktig 

grupp att inkludera är barn och ungdomar i mötet med klimatförändringarna eftersom de kommer att ta 

över i en snar framtid i frågor och beslut kring klimatet.  Det är eleverna som kommer att få ärva 

dagens problem orsakad av tidigare generationerna. Det blir därför viktigt att djupare förstå vad 

eleverna anser som angeläget och viktigt i förhållande till hållbar utveckling, så att undervisningen i de 

naturorienterande ämnena kan haka i elevernas frågor på området (Ojala & Bengtsson, 2018).  

 

Undervisning inom hållbar utveckling innebär att närma sig frågorna tvärvetenskapligt, något som kan 

vara svårt för elever att ta sig an – hållbarhetsfrågorna spänner över vida områden. Det kräver en stor 

mängd kunskap om naturvetenskap men även samhällsvetenskaplig kunskap för att kunna få fatt i 

sambanden och komplexiteten. Att introducera eleverna till komplexa ämnen så som hållbar 

utveckling ger eleverna möjligheten att även diskutera och ta ställning kring politiska beslut, rörande 

till exempel ekonomi och tekniska framsteg (Lundegård, 2007). En undervisning kring hållbar 

utveckling anses kunna ge en meningsfull helhetssyn på omvärlden där eleverna kan lära sig tillämpa 

både vetenskap och samhällsvetenskap i sina diskussioner (Shepardson, Niyogi, Choi & Charusombat, 

2009). Forskning inom lärande för hållbar utveckling framhåller även värdet av att driva en 

ämnesöverskridande undervisning där såväl naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap ingår 

(Lundegård & Caiman, 2019). Att kunna engagera sig i hållbarhetsfrågor anses alltså vara mycket 

viktigt för barn och ungdomar, även om det kan vara svårt för de yngre generationerna med tanke på 

att frågorna sträcker sig långt utanför klassrummet och berör såväl lokalt som globalt. Dessutom 

karaktäriseras hållbarhetsfrågorna av olika intressekonflikter (jfr. Andersson & Öhman, 2017).   

 

Forskning som berör lärande för hållbar utveckling framhåller att det är en demokratisk rättighet att 

elever får möjlighet att ställa sig kritiskt till hur våra gemensamma resurser fördelas och används. 

Genom att eleverna får genomleva demokratiska processer i klassrummet blir det behandlade som de 

framtida medborgare de är (Lundegård & Caiman, 2019). Det är skolans ansvar att ”främja elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare” (Skolverket, 2018, s. 7). Detta citat betonar allvaret och hur pass viktigt det är med en 

utbildning där kunskap och medvetenhet om miljön på jorden sätts i förgrunden. Elever behöver i sin 

undervisning återkommande få reflektera över aktuella frågor i ämnet (Alerby, 2000). Undervisningen 

kan bli meningsfull när eleverna tillsammans och individuellt granskar sina egna handlingar och 

handlingsmönster i förhållande till andras sätt att leva globalt och lokalt. Dessutom behövs didaktiskt 

stöd av läraren i dessa samtalsprocesser (Lundegård & Caiman, 2019). 

 

Hållbarhetsfrågor är nära kopplade till värdefrågor och inte endast berör fakta och vedertagen kunskap 

(Lundegård, 2007).  Människors olika värden och känslor står i relation till vilken kunskap som 

åberopas och vilken fakta som ska anses gälla (Öhman, 2006). Klimatdiskussioner kan frågor som rör 

resursfördelning mellan människor och global rättvisa, kontroversiella frågor och områden som inte 

nödvändigtvis har ett rätt eller fel svar (Ekborg, 2016). Ekborg framhåller vidare att lärare kan känna 

obehag inför diskussioner som lätt kan bli konfliktfyllda då de ofta rör sig om intressekonflikter som 

kan blossa upp bland eleverna. De mångfacetterade hållbarhetsfrågor uppkommer i undervisningen där 

både fakta och värden ryms och växelverkar. Detta kan vara en hållbarhetsdidaktisk utmaning.  

Skolans ansvarar dock för att eleverna inte bara lär sig vedertagna begrepp och vetenskapliga teorier 

utan också att undervisningen behandlar människans (elevernas) egna ansvar och roll i naturen och 

samhället, något som också innebär att elevernas värden och känslor alltså behöver få plats i 

undervisningen (Sandel, Öhman & Östman, 2003). 
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Hur man möter elevers klimatfrågor i undervisningen och på vilket sätt barn och ungdomar hanterar 

klimatförändringarna psykiskt är avgörande ifall eleverna ska få en positiv hållning till miljön, anser 

Ojala & Bengtsson (2018). Syftet i en studie genomförd av Ojala (2012b), var att undersöka hur 

ungdomar hanterar klimatförändringarna med hjälp av olika hanteringsstrategier och hur dessa 

relaterar till deras miljöengagemang och välbefinnande. Utifrån ungdomarnas svar i enkätstudien 

uppskattades hur pass orofyllda eller upprörda de unga kände sig angående klimatförändringarna. 

Utifrån svaren bildades därefter 3 hanteringsstrategier på basis av elevsvaren som, 1) 

problemfokuserad hantering, 2) meningsfokuserad hantering och 3) att förringa 

klimatförändringarna.  

 

Med 1) problemfokuserad hantering menas att man som individ fokuserar på vad man på egen hand 

kan göra för att förbättra klimatet och att kunna se både negativa och positiva aspekter av en handling. 

Problemfokuserad hantering kan relatera till stress och psykisk påfrestning för barn och ungdomar 

eftersom de inte har samma kontroll över sitt i vardagliga liv som de vuxna. Denna negativa spiral, att 

känna hopplöshet kan leda till vikande engagemang för klimatfrågor. Hopplöshet är särskilt stark när 

det kommer till miljöproblem. Ojala (2012a) argumenterar att läraren har stor betydelse, något som 

Ojala (2012b) vidare studerar i en studie. Syftet var att särskilt undersöka om hoppfullhet har en 

positivt inverkan på ungdomars agerande för miljön. Resultatet visade att lärare behöver inta en 

positiv hållning i undervisningen och skapa ett förtroende hos eleverna för att deras långsiktiga hopp 

och ansvarstagande för miljön kan utvecklas. Det blir viktigt i ett undervisningssammanhang att 

uppmuntra en känsla av att allas insats är värt något och att tillsammans kunna se en tillfredställelse i 

små framgångar för att kunna ha en positivt relation till hållbarhetsfrågorna.  

 

2) meningsfokuserad hantering är en strategi som individer använder för att fokusera på positiva 

känslor. De negativa känslorna och rädslorna få underordnad roll. Detta kan göras genom att till 

exempel individen betraktar klimatförändringarnas påverkan resulterar i att fler människor engagerar 

sig eller att man sätter stor tilltro till tekniska framgångar, att man har hög tro på ekologisk 

modernisering (Von Weizsäcker & Wijkman 2017). En annan betydelse som rymmer denna strategi 

innebär att individen sätter hoppet till att forskarna ska lösa klimatproblemen så på sikt. Detta kan vara 

en viktig hanteringsstrategi eftersom det är omöjligt att det sker en förändring om endast ett fåtal 

människor gör något åt klimatförändringarna, det är dock viktigt att utöka det individualistiska fokuset 

och omfatta hela kollektivet av människor framhåller Ojala (2012b). I en annan studie, också gjord av 

Ojala (2012a), varnar hon att den meningsfokuserade strategi som unga människor kan använda, kan 

innebära att tron sätts till en abstrakt, kollektiv rörelse ’någon annan stans’ och på så sätt helt reducerar 

det personliga ansvar. 

 

Den tredje hanteringsstrategin som bildade ännu en kategori var 3) förringa klimatförändringarna. 

Ojala (2012b) drog slutsatsen att denna hanteringsstrategi illustrerar att barn och ungdomar 

återkommande känner sig hjälplösa i kampen mot klimatförändringarna. Denna hanteringsstrategi 

innebär att man fastnar i maktlöshet och att det inte går att föreställa sig några konstruktiva beslut vad 

rör klimatet. 

 

Andra som också intresserat sig för elevsamtal om klimat och hållbarhetsfrågor är Sezen-Barrie, 

Miller-Rushing och Hufnagels (2019). I deras studie var syftet att identifiera vilka frågor eleverna 

berörde i undervisningen under en klimataktivitet de fick delta i. Forskarna fann att eleverna var 

egocentriska i sina diskussioner vad gällande frågor och lösningar till klimatproblemen. Vidare visade 

resultatet att eleverna flyttandes fokus från dem själva och deras roll och istället lyfte de fram olika 

åtgärder som andra skulle vidta i förhållande till klimatproblemen. I en annan studie har Shepardson et 

al. (2009) också intresserat sig för elevers uppfattningar som kommer till uttryck i samtalsprocesser 

om klimatet. Syftet var att ta reda på årskurs 7 elevers föreställningar av den globala uppvärmningen 

och klimatförändringarna. Resultatet visade att eleverna var tveksamma till om klimatpåverkningarna 

kommer att påverka deras liv och det lokala samhället överhuvudtaget. Eleverna trodde att framtida 

tekniska lösningar kommer låta oss leva på samma sätt som vi gör i dagsläget, utan större negativa 

konsekvenser. I en annan studie av Hermans (2015), vars syfte var att undersöka årskurs 9 elevers 

förståelse för klimatförändringarnas påverkan på människans hälsa och egna livsvillkor, nämnde 
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majoriteten av eleverna i enkäter att klimatförändringarna förmodligen inte kommer att drabba dem 

själva, utan endast beröra andra delar av världen. Hermans nämner vidare att elevernas vetenskapliga 

förståelse inte stämmer överens med den världsbild som är idag eftersom klimatförändringarna 

inverkar på människor i alla världsdelar och informationen når oss dagligdags via diverse media. 

Ytterligare studie som också intresserat sig för elevers samtal om hållbarhetsfrågor, där även 

klimatfrågor berördes, är Öhman och Öhmans (2013) empiriska studie. Resultatet visade att elevernas 

samtal främst var konsensusorienterande och eleverna undvek att diskutera ämnet utifrån flera 

infallsvinklar. Eleverna avslöjade ej heller personliga ideologiska uppfattningar, kanske för att inte 

skapa konflikt i gruppen? Forskarna nämnde även risken för att eleverna möjligen kände press utifrån 

lärarens förväntningar, dvs att det fanns en underliggande normativ ansats i undervisningssituationen. 

Öhman och Öhman framhåller ytterligare på basis av sin studie att om en mer pluralistisk diskussion 

ska kunna ske gäller det att inte designa en undervisning som blir normerande och orienteras mot att 

’hitta det rätta svaret’. Istället behöver läraren vägleda och uppmuntra eleverna att uttrycka sina 

personliga åsikter och värden genom att föra en mer öppen undervisning där alla åsikter välkomnas i 

diskussionerna. Andersson och Öhman (2017) argumenterar just för att låta eleverna få ett 

konversationsutrymme där alla röster kan höras så att eleverna kan utveckla sin röst och våga 

presentera och pröva personliga ställningstaganden och åsikter. De hävdar vidare att lärarens 

iscensättning av undervisningen är avgörande för hur eleverna kommer att föra fram och anpassa sina 

åsikter. De påtalar att undervisningen inte ska ensidigt utgå från normativa texter som ofta 

förekommer i läroböcker, utan att inkludera olika texter där författare representerar olika perspektiv på 

hållbarhetsfrågorna.  I en pluralistisk undervisning ses demokrati som en central process i 

klassrummet, detta ställer krav på att eleverna tillåts finna egna vägar och uttrycka egna åsikter i mötet 

med hållbarhetsfrågorna (Lundegård & Caiman, 2019).  

Elevteckningar – att synliggöra hållbarhetsfrågorna? 

Ett exempel på hur man kan göra klimatundervisningen mer tillgänglig för elever är genom att 

engagera dem i undervisningssekvenser där deras egna, vardagliga erfarenheter lyfts fram (Hestness, 

McGinnis och Breslyns, 2019). I Hestness et al. (2019) studie var syftet att bidra med kunskap om 

elevers tankar kring klimatförändringarna. De undersökte specifikt elevers egengjorda teckningar som 

synliggjorde klimatfrågor och områden som berör jorden och klimatet. Teckningarna illustrerade att 

eleverna, genom dessa representationer, uttryckte sina personliga åsikter, känslor och värderingar. 

Resultatet visade att elevteckningar ger en god inblick i vad elever tycker och anser som viktigt samt 

att känslomässigt laddade detaljer i förhållande till diverse klimatfrågor och detta kunde identifieras i 

teckningarna. Vinsterna med att använda elevbilder och teckningar är något som fler ser fördelar med. 

Barn som ogillar att svara på frågor kan istället byta ut det med att teckna som vanligtvis genomförs 

utan större ansträngning (Barraza, 1999). Barn har ofta rika erfarenheter från tidigare år av skolan av 

att teckna och uttrycka sig visuellt framhåller Haney, Russel och Bebell (2004). Med hjälp av ritandet 

menar Haney et al. (2004) att även det undermedvetna kan träda fram och få konturer. Andra som 

också påtalar vinsterna med att använda elevbilder och teckningar i forskning är Bowker (2007). 

Elevernas tankar kan komma till uttryck genom bilden, tankar som inte alltid eleverna vill berätta om i 

öppna diskussioner i klassrummet. Teckningar kan med andra ord ge oss kompletterande information 

om elevernas frågor (Bowker, 2007). 

 

Sammanfattningsvis, tidigare forskning visar att elever behöver få använda sina erfarenheter och 

tankar i hållbarhetsundervisningen. Det är dock inte alltid enkelt för eleverna att föra fram personliga 

åsikter och ställningstaganden och undervisningen tenderar att bli konsensusdriven och ofta 

normerande (Öhman & Öhmans, 2013). Vidare framhåller forskning (Hestness et al., 2019; Haney, et 

al., 2004; Bowker, 2007) värdet av att inkludera elevernas teckningar samt att låta eleverna rita och 

teckna i undervisningen för att dessa bilspråkiga uttryck och representationer kan ge en rikare bild av 

elevernas frågor, uppfattningar och intressen.  
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Syfte och frågeställning 

Utbildningens ansvar framhålls vara avgörande för att vi människor ska kunna hantera 

klimatförändringarnas påverkan på vår jord och vrida utvecklingen mot en mer hållbar värld. Det 

anses vara en demokratisk rättighet att elever att få möjligheten att ställa sig kritiska till 

hållbarhetsfrågor och hur dessa hanteras och på så sätt bli aktiva medborgare (Lundegård & Caiman, 

2019). Det är trots allt eleverna som kommer att få ärva dagens problem, orsakad av tidigare 

generationer. Syftet är därför att bidra till ökad kunskap och förståelse om vad eleverna anser som 

angeläget och viktigt i förhållande till hållbar utveckling så att undervisningen i de naturorienterande 

ämnena kan haka i elevernas frågor på området och på sikt kunna utveckla kommande undervisning i 

linje med elevernas frågor (jfr. Ojala & Bengtsson, 2018). Studien är därför baserad på följande 

frågeställning:  

 

• Vad anser elever vara de mest angelägna frågorna kring hållbar utveckling och hur kommer 

det till utryck i bild och samtal? 

Metod 

Urval 

Urvalet av informanter kommer från Stockholmsområdet. Sammanlagt deltog 45 elever, fördelat på 2 

klasser i årskurs 5. Urvalet baserades på både ett bekvämlighetsurval och ett klusterurval (Denscombe, 

2016). Ett bekvämlighetsperspektiv går dock emot de krav som ställs på vetenskaplig forskning med 

avseende på att det är ”svårt att sätta likhetstecken mellan bruket av bekvämlighetsurval och god 

forskning” (Denscombe, 2016, s. 72). På grund av tidspress och kravet på att införskaffa empiriskt 

material gjordes detta trots vetenskaplig kritik. Ett argument för bekvämlighetsurvalet är att 

urvalsförfarandet är i linje med argumentet klusterurval (Denscombe, 2016, s. 62). Denna form av 

urval visar människor som återspeglat den heterogenitet som finns i en population, vilket en skolklass 

naturligt också avspeglar. Detta skapar ett godtagbart representativt urval som förhoppningsvis 

avspeglar hela populationen. 

Genomförande 

I ett inledande skede grupperade jag eleverna i en grupp av 4-5, detta bildade 10 grupper totalt. I ett 

andra skede bad jag eleverna helt fritt tillsammans i gruppen teckna deras tankar kring hållbar 

utveckling. De behövde inte vara överens inom gruppen om vad de skulle teckna, utan alla fick teckna 

vad de ville. Material de hade till förfogande var ett A2 papper och diverse färgpennor som de delade 

på inom gruppen. Tecknandet höll på i ca. 40 minuter och därefter höll jag röstinspelade intervjuer 

enskilt med grupperna i ca. 10 minuter. Detta resulterade i ett inspelat material på ungefär 1 timme och 

40 minuter. 

Insamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju 
Kvalitativa gruppintervjuer användes i denna studie. Fördelar med intervjuer är att de skapar en miljö 

där informanternas tillsammans kan utveckla sina åsikter och idéer och precisera vad de anser är 

centrala faktorer i ämnet som ska behandlas (Denscombe 2016). I intervjun, som bygger på 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2016) har i avsikt att låta samtalsprocessen rör sig i olika 

riktningar i syfte att få fatt i informanternas åsikter och argument. Semistrukturerade intervjuer är 
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delvis öppna men där forskaren har bestämt ett övergripande fokus, dvs vad informanterna ska 

behandla i samtalet, vilket i detta fall är elevernas teckningar om hållbar utveckling. Dessutom har 

forskaren förberett frågor som används för att inte samtalen helt ska sväva iväg (Bryman, 2011; 

Johansson & Svedner, 2010). Eftersom den semistrukturerade intervjun även grundade sig på 

elevernas teckningar i denna studie har endast få frågor ställts av mig där jag exempelvis frågade 

’innan ni började rita, hur la ni upp planen?’ På detta sätt hoppades jag att eleverna skulle redogöra för 

de olika idéerna de hade om området hållbar utveckling. Intervjuarens roll inom semistrukturering är 

framför allt att få igång intervjun genom att introducera temat utan att lägga sig i ytterligare i 

diskussionen med undantag när det möjligtvis lämpar sig för uppföljningsfrågor.  

 

Teckningar 
Haney et al. (2004) diskuterar skillnader mellan att bara studera elevteckningar jämfört med att också 

intervjua eleverna. Haney et al. (2004) visar ett exempel där en elev tecknade en bild som föreställde 

dennes lärare med byxfickor som brann.  En mängd tolkningar kan genereras utifrån en sådan teckning 

men efter att ha samtalat med eleven visade det sig att det som eleven hade tecknat hade hänt i 

verkliga livet. Utifrån detta exempel förespråkas att forskningen inkluderar såväl samtal som bilder i 

forskningsdesignen.  

 

Alerby (2000) nämner att det självklart finns begränsningar i studier där man endast analyserar elevers 

teckningar och ställer sig även frågan hur väl en individ kan reproducera sina tankar genom en 

teckning. Det viktigaste är inte däremot hur väl en person kan teckna förklarar Alerby (2000) vidare, 

utan hur väl man får fram teckningens betydelse. En enkel teckning kan oftast inte visa alla de 

nyanserande tankarna som är dolda i personens sinne, alla har inte kapaciteten att reproducera alla sina 

tankar genom en teckning. Istället kan man se teckningarna som ett symboliskt språk där personen kan 

få chans att utveckla genom att även tilläga sitt verbala språk. Inte ens en fotorealistisk bild kan fånga 

lukt, ljud eller andra sinnen. Bowker (2007) förslår i sin studie att det är en effektiv strategi att 

intervjua eleverna efter de har tecknat eftersom det kan vara svårt att förstå vad en bild verkligen 

betyder för ett barn och att låta dem förklara deras teckning skapar fler perspektiv att se ifrån. Barn 

förstår oftast mer än vad deras teckningar visar (Barraza 1999) och därför har denna studie valt att 

fokusera främst på att analysera de semistrukturerade intervjuerna med eleverna.  

Analysmetod och databearbetning 

I ett första skede inför analys- och databearbetningen så lyssnades hela det empiriska materialet 

igenom i sin helhet från gruppintervjuerna. Därefter valdes allt att transkriberas för att få en ännu 

bättre uppfattning av vad datamaterial innehåller och för att lättare kunna se jämförelser mellan data. 

Att transkribera gör att man kommer i närkontakt med sin data och det är mycket enklare att analysera 

transkriberad data än dess ursprungliga form (Denscombe, 2016). I ett andra skede användes 

analysmetoden tematisk analys för att identifiera samstämmiga uttryck utifrån elevernas uttalanden så 

som, ”jorden kommer att kollapsa” och ”jorden kommer att gå under”. Sedan utifrån dessa uttryck 

skapades passande huvudteman och subteman (Bryman, 2011). Detta är som Johansson & Svedner 

(2010) beskriver det kategorisering i efterhand. De förklarar att det kan vara svårt att arbeta fram 

förutfattade kategorier eller teman innan datainsamlingen sker eftersom det kan vara svårt att få dem 

tillräckligt avgränsade från varandra. Enligt dem är den enklaste lösningen till detta att kategorisera det 

empiriska materialet i efterhand. Den tematiska analysen som Bryman (2011) presenterar i sin bok 

förklarar han inte har en tydlig uppsättning procedurer utan det är upp till forskaren själv att definiera 

tillvägagångsättet. För en del forskare är teman desamma som koder och för en del andra en grupp 

koder. Koderna i detta fall kan ses som uttrycken. Kodning enligt Kvale & Brinkmann (2014) är när 

man knyter samman ett par nyckelord utifrån uttalanden i textmaterialet för att kunna identifiera var ett 

uttalande hör hemma i ett tema. Bryman (2011) presenterar däremot en generell strategi för att 

genomföra en tematisk analys som denna studie har använt sig av. Teman är resultatet av en noggrann 

läsning som har identifierats av återkommande uttalanden i datamaterialet. I dessa uttalanden har 

likartade koder (uttryck) valts ut som sedan grupperas och benämnts i olika teman. Dessa presenteras i 

större teman med underordnade subteman med tillhörande excerpt från samtalen. Sedan har även 

elevernas teckningar inkluderats för att få en bredare förståelse för vad eleverna gav för insikt i frågor 
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för området hållbar utveckling. I kombination med elevernas teckningar får analysen mer tyngd. 

Tecknarna visar att elevernas bildspråkliga handlingar och tankar är nära relaterade.  

Etiska överväganden 

Den här studien följer Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska riktlinjer för integritetskänsligt 

forskningsmaterial (2017): Anonymitet, integritet, tystnadsplikt och konfidentialitet. 

Eleverna som har deltagit i studien har blivit informerade om deras anonymitet, både ljud inspelat 

material och anteckningar kommer att förstöras när arbetet är godkänt. Elevernas integritet som 

personlig information och namn har ingen betydelse i denna studie och kommer ej att publiceras. 

Eftersom studien har genomförts på en skola råder tystnadsplikt och eventuell känslig information 

kommer ej att publiceras. Informationen som samlats in under studiens gång kommer ej att spridas 

vidare utan endast delas med min handledare vid universitetet.  

Eleverna har blivit informerade om deras frivilliga medverkande och att det är möjligt att avsluta sitt 

deltagande i vilket skede som helst under studiens gång. Eftersom det är barn som deltar i studien har 

eleverna blivit tillfrågade återkommande gånger ifall de vill avbryta sitt deltagande i studien för att 

undvika att man som vuxen forskare hamnar i en maktposition. Både innan intervjuerna genomfördes 

men även efteråt tillfrågades eleverna ifall de vill dela med sig av det som sades. Alla elever och deras 

vårdnadshavare har blivit tillbedda att skriva under ett samtyckesbrev (bilaga) där de godkänner sin 

egen och barnets medverkan.  

Resultat 

Nedan presenteras resultat med tillhörande analys av de teman som bildades utifrån de 10 

gruppintervjuerna. Dessa teman är framtagna genom att släktskap har identifierats genom 

återkommande uttryck i elevernas yttranden. Analysarbetet utmynnade i tre huvudteman, Klimatoro, 

Människans ansvar och Teknikutveckling. Nedan presenteras de mest representativa exemplen av 

yttranden från eleverna i respektive teman. 

 

 

Tema 1. Klimatoro 

Klimatpåverkan på jorden (A), Klimatpåverkan på djur (B) 

Eleverna beskrev hur människans påverkan på miljön straffar både jorden och alla djur och hur 

eleverna tror att framtiden kommer att vara ifall vi fortsätter i samma negativa riktning med avseende 

på vår miljöpåverkan. Nedan visar resultat hur eleverna diskuterar jordens status men också vad 

människans miljöpåverkan innebär för djuren och livet i sin helhet på jorden. Dessa två inriktningar 

bildar två subgrupper A) Klimatpåverkan på jorden är en subgrupp till temat Klimatoro. Ytterligare 

subgrupp inom Klimatoro är B) Klimatpåverkan på djur. Eleverna teckningar inkluderas i analysen 

med en beskrivande kommentar till. 

 

Nedan presenteras två exempel på hur klimatpåverkan behandlas av eleverna vilket också illustreras i 

deras teckningar (fig 1-4). Subtemat som träder fram är Klimatpåverkan på jorden (A) som identifieras 

i elevernas samtal om klimatet där jorden sätts i fokus. 

 

A.  Klimatpåverkan på jorden 
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Exempel 1A: 

 

1. Intervjuare: Hur tänkte ni inledningsvis när ni började att rita, hur la ni upp er plan? 

2. Elev 1: Vi har tänkt lite hur miljön är så har vi gjort ett flygplan som det kommer massa 

avgaser ifrån mot jorden och nerhuggna träd och allt sådant där (fig 1). 

3. Elev 2: Här har vi olika planeter, hur jorden kan se ut i framtiden. En radioaktiv planet och en 

planet där hela jorden är översvämmad av kraken (fig 3). 

4. Elev 3: Sen har vi gjort ett jordklot hur det var då och hur det är nu. På första är det massa 

grönt gräs och blått hav och sen här är det massa nedskräpning och liksom allting (fig 2). 

5. Intervjuare: Så ni tror… 

6. Elev 3: Att jorden kommer att kollapsa ja. 

 

 

Fig 1. Avgaser som orsakad av bil och flyg sveper in över jorden. Plast, oljeutsläpp och skogsbränder 

föröder planeten 

 

Fig 2. Hur jorden var förr år 1900 och hur jorden kommer se ut i framtiden år 2123. Framtida jorden har 

en gråare mer dyster ton än den dåtida jorden med klara hav och grönare natur. 
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Fig 3. En översvämmad jord med ett kraken-monster som är tydligt överkryssad i röd färg, ett påhittad 

djur av eleverna som möjligtvis representerar förstörelse och ett annat exempel av jorden illustrerad i 

starka radioaktiva färger 

 

Exempel 2A: 

 

7. Intervjuare: Hur tänkte ni i början innan ni började rita, hur la ni upp planen? 

8. Elev 1: Vi tänkte vad som händer nu med miljön, vad som kommer att hända och vad som har 

hänt. 

9. Intervjuare: Ja er teckning ser ju väldigt negativ ut, är det så ni känner inför framtiden? 

10. Elev 2: Framtiden är negativ. 

11. Intervjuare: Finns det inget positiv? 

12. Elev 2: Nej det finns bara negativt. 

13. Intervjuare: Jag tänker hur jorden ser ut där (pekar på fig 4) hur länge kommer det ta för att 

jorden ska se ut sådär?  

14. Elev 3: Något år. 

15. Elev 2: Kanske lite längre än nåt år men. 

16. Elev 1: Kanske 70 år kanske.  

17. Intervjuare: Er teckning är så extremt negativt, finns det inget positivt alls? 

18. Elev 2: Att jorden kommer gå under. 

19. Elev 1: Om det inte kommer en sån där ”disaster”, en komet som förändrar jorden (fig 4). 
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Fig 4. Hur jorden kan se ut i framtiden med mycket förödelse och avgaser som förstärks av personen med 

syrgasmask och en eld bakom sig. En komet som närmar sig jorden och ”The end is near” även skrivet 

som förstärker effekten av framtiden inte ser ljus ut.  

 

Följande nedan 8 uttryck har identifierats och bildar subtemat A. Klimatpåverkan på jorden. 

 

1. Det kommer massa avgaser 

2. En radioaktiv planet 

3. Hela jorden är översvämmad av kraken 

4. Massa nedskräpning  

5. Att jorden kommer att kollapsa 

6. Framtiden är negativ 

7. Jorden kommer gå under 

8. En komet som förändrar jorden 

Dessa uttryck och bilder visar elevernas starka klimatoro inför framtiden med särskilt fokus på jordens 

status. Eleverna förklarar med både bild och ord hur klimatet på jorden blivit sämre och sämre på 

grund av mänsklig aktivitet. Eleverna visar, med utgångspunkt i ovan excerpt att de har en tämligen 

pessimistisk syn på jordens framtid. Eleverna använder starka, negativa ord då de förklarar hur jorden 

kommer att vara i framtiden (rad 3, 4). Eleverna framhåller även att framtiden genomgående är negativ 

och de ser inte att trenden är på väg att vända (rad 10, 12) och bilderna visar endast exempel på en jord 

som är förstörd av klimatförändringarna (fig 1-4. Eleverna upplever att det enda positiva vore att börja 

om från början (rad 19).  

 

 

Nedan presenteras ytterligare två exempel på hur klimatpåverkan behandlas av eleverna vilket också 

illustreras i deras teckningar (fig 5-8). Ytterligare subtema, påverkan på djur (B) som identifieras i 

elevernas samtal om klimatet där också ekologin och djuren sätts i fokus.  

 

B. Klimatpåverkan på djur 
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Exempel 1B: 

 

20. Intervjuare: Ni har nästan bara ritat negativa saker, förutom djuren? Eller är de negativa 

också? 

21. Elev 1: Jo de är det för att deras träd är borta och det är plast på sköldpaddan. Allt är negativt 

(Fig 5). 

22. Intervjuare: Tror ni framtiden är så negativ eftersom ni ritat allt så negativt?  

23. Elev 2: Ja, kolla de är döda djur (fig 5). 

24. Elev 1: Djuren är viktiga.  

25. Intervjuare: Varför är djuren viktiga? 

26. Elev 1: Om det inte finns djur så hade inte vi funnits, för vi är ju djur från början. 

27. Intervjuare: Vilken tycker ni är värst av det ni ritat? 

28. Elev 1: Djuren. 

29. Elev 3: Avgaserna för djuren (fig 6). 

 

 

Fig 5. Teckningen visar hur djurens ekologi påverkas av miljöförstöringarna. Plast i haven som 

sköldpaddan fastnat i, döda fiskar och pandan saknar träd i sin närhet. 

 

Fig 6. Utsläppen påverkar livet i haven, i detta fall en delfin som hamnat mitt i fabrikens utsläpp. 
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Exempel 2B:  

 

30. Intervjuare: Så ni tror att jorden är på väg mot en sämre miljö? 

31. Elev 1: Ja och så tänker vi också att vi hugger ner så mycket skog så att alla djur dör ju som 

bor där.  

32. Elev 2: Jag gjorde en där det var blått av där det var segelbåtar och där det var sol och sen 

gjorde jag en där det var döda fiskar för det är massa medel som åker ner i havet (fig 7). 

33. Elev 3: Jorden håller på att bli helt nedskräpad och vi tar inte hand om jorden riktigt. 

34. Elev 1: Här är det att folk slänger för mycket skräp i naturen som leder till att djur dör (fig 8). 

 

 

Fig 7. Utsläpp i haven som förstör havsriket och tar död på djuren. 

 

 

 

Fig 8. Ett havsdjur som blivit uppskuren av en kniv där plast och annan nedskräpning hittas. 
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Följande nedan 7 uttryck har identifierats och bildar subtemat B. Klimatpåverkan på djur. 

 

1. Plast på sköldpaddan 

2. De är döda djur 

3. Djuren är viktiga 

4. Om det inte finns djur så hade inte vi funnits   

5. Hugger ner så mycket skog så att alla djur dör 

6. Döda fiskar för det är massa medel som åker ner i havet 

7. Folks slänger för mycket skräp i naturen som leder till att djur dör 

Dessa uttryck och bilder visar elevernas oro för miljöförstöringarnas effekt med särskilt fokus för 

djuren på jorden. Eleverna förklarar med både bild och ord hur djuren blir starkt påverkade av 

människans påverkan på klimatet. Eleverna visar, med utgångspunkt i ovan excerpt att djuren är 

väldigt utsatta. Eleverna berättar med ord hur djurens hemmiljöer blir förstörda (rad 31) och även att 

några av dem är döda (rad 23). Bilderna visar endast exempel på djur som är negativt utsatta av 

miljöförstöringarna (fig 5-8).  

 

 

Tema 2. Människans ansvar 

Kollektiv ansvar (A), Personligt ansvar (B) 

Eleverna beskrev hur mycket betydelse både kollektivt och personligt ansvars har för klimatet. Nedan 

visar resultatet hur eleverna diskuterar vem som bär på ansvaret och vilka som behöver ta ansvar för 

klimatets negativa trend. Dessa två inriktningar bildar två subgrupper A) Kollektivt ansvar är en 

subgrupp till temat Människans ansvar. Ytterligare subgrupp inom Människans ansvar är B) 

Personligt ansvar. Eleverna teckningar inkluderas i analysen med en beskrivande kommentar till. 

 

Nedan presenteras två exempel på hur ansvar behandlas av eleverna vilket också illustreras i deras 

teckningar (fig 9-12). Subtemat som träder fram är Kollektivt ansvar (A) som identifieras i elevernas 

samtal om klimatet där kollektiva ansvaret sätts i fokus. 

 

A.  Kollektivt ansvar 

 

Exempel 1A: 

 

35. Intervjuare: Det är ju mycket negativt, vad tror ni behövs för att vi ska vända trenden då så att 

ni ritar mera positivt? 

36. Elev 1: Fler måste engagera sig för att hjälpa jorden.  

37. Elev 2: Ja för det känns som att det är väldigt många som tänker om man till exempel har 

käkat en pingvinstång kanske så kastar man bara pappret på marken så kanske det är vissa som 

tänker bara, nej men det där är ju ingenting men när det är så många som gör det och tänker 

så, så blir det till slut väldigt mycket skräp. För många som tänker att om jag slänger den här 

så kommer det inte göra någon skillnad om jag inte hade slängt den.  

38. Elev 1: Ja om någon ser någon slänga något på marken så tycker andra man också kan göra 

det och så slänger varenda en skräp på marken till slut. 

39. Elev 3: Jag tycker man ska bara sluta slänga skräp i naturen för det är ju så enkelt att bara låta 

bli och att bara inte göra det, det är ju bara att inte släppa det du har i handen.  

40. Elev 2: Det är bara för människan är så lat, ’jag har en papperskorg ungefär 10 meter ifrån mig 

men jag orkar inte gå dit så nu bara skräpar jag ner här’. 
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Fig 9. En kallsinnig människa som slänger sitt avfall i havet som påverkar miljön negativt, till exempel 

genom att fisken som tror avfallet är mat. 

 

 

Exempel 2A: 

 

41. Intervjuare: Det var mycket fokus på avgaser i era bilder, är det den största miljöpåverkan? 

42. Elev 1: Nej, vi behöver också hålla koll på vad vi slänger ut i naturen, så man inte slänger 

plast så det blåser ned i haven.  

43. Intervjuare: Hur skulle man kunna lösa nedskräpningen?  

44. Elev 1: Flera soptunnor.  

45. Elev 2: Jag tycker de finns tillräckligt med soptunnor, folk orkar bara inte. 

 

 

Fig 10. Diverse avfall från människor. Överkryssade med ett rött kryss för att möjligtvis markera att det 

inte är hållbart att slänga de hur och var som helst. 
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Följande nedan 8 uttryck har identifierats och bildar subgruppen A. kollektivt ansvar. 

 

1. Fler måste engagera sig 

2. Inte göra någon skillnad om jag inte hade slängt den 

3. Slänger varenda en skräp på marken till slut 

4. Det är ju så enkelt att bara låta bli och att bara inte göra det 

5. Det är bara för människan är så lat 

6. Jag orkar inte gå dit så nu bara skräpar jag ner här 

7. Hålla koll på vad vi slänger ut i naturen 

8. Folk orkar bara inte 

Dessa uttryck och bilder visar elevernas oro för det kollektiva ansvaret vi människor måste ta för att 

vända trenden åt en mer hållbar utveckling. Eleverna diskuterar med utgångspunkt i ovan excerpt hur 

människor är för bekväma av sig och hur de flesta inte tar ansvar för sina egna handlingar utan skyller 

ifrån sig istället (rad 37, 40, 45). Eleverna påpekar att fler måste engagera sig (rad 36), utan det 

kollektiva ansvaret kommer det inte ske en positiv förändring för klimatet. Bilderna visar ett fokus på 

att människor inte tar tillräckligt mycket ansvar för sina handlingar (fig 9).  

 

 

Nedan presenteras ytterligare två exempel på hur ansvar behandlas av eleverna vilket också illustreras 

i deras teckningar (fig 11-12). Ytterligare subtema, Personligt ansvar (B) som identifieras i elevernas 

samtal om klimatet där personliga ansvaret sätts i fokus 

 

B. Personligt ansvar 

 

Exempel 1B: 

 

46. Intervjuare: Vad betyder hamburgaren som ni har ritat? 

47. Elev 1: Att man inte ska äta kött, det är dåligt för att man behöver döda djur och det är inte 

bra.  

48. Intervjuare: Är ni vegetarianer?  

49. Eleverna 2: Nej. 

50. Intervjuare: Men ni tycker att man inte ska äta kött? 

51. Elev 2: Nej, men det är gott, fast min mamma brukar göra vegetarisk tacos, hon lurar i oss 

vegetarisk mat. 

52. Intervjuare: Hur blir det då med det personliga ansvaret? 

53. Elev 2: Ja de flesta behöver ju hjälpa till att äta mindre kött. 

54. Intervjuare: Är det inte bättre att ni tar och börjar med det då? 

55. Elev 1: Jo kanske efter jul, jag vill äta julskinka. 

56. Elev 2: Nej, fast jo, det är ju gott med kött.  

57. Intervjuare: Men julskinkan är ju inte bra för miljön? 

58. Elev 1: Nej, därför börjar man efter jul. 
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Fig 11. En hamburgare med kött i. Det röda krysset visar att eleverna inte tycker man ska äta maträtter 

som innehåller kött. 

 

 

Exempel 2B: 

 

59. Intervjuare: Så ni tror jorden är på väg mot något sämre? 

60. Elev 1: Ja om inte folk gör en förändring, alla politiker tar ett beslut att rädda världen eller 

rädda oss själva för egentligen är det ju vi som är utsatta, jorden kommer ju klara sig medan vi 

dör bort. 

61. Intervjuare: Vad ska vi göra då för att inte dö bort? 

62. Elev 1: Vi ska göra så att politikerna lyssnar, stänga ner massa fabriker.  

63. Intervjuare: Tar ni något personligt ansvar då? 

64. Elev 2: Ja, jag slänger sopporna och vi (familj) återvinner. 

65. Elev 3: Det gör inte vi (familj), vi slänger allt i en papperskorg.  

66. Elev 2: Vi (familj) har för matrester.  

67. Intervjuare: Ni sa ju politiker, men gör ni tillräckligt? 

68. Elev 1: Man har ju vant sig, några grejer är vardag nu som kanske påverkar miljön på ett 

negativt sätt.  

69. Elev 2: Vi (familj) brukar panta.  

70. Elev 3: Det gör inte vi (familj). 

71. Elev 2: Vi (familj) har en liten Vessla som åker på el, det är ju bättre än att ta en stor bil som 

släpper ut avgaser.  

72. Elev 1: Det finns enkla sätt att påverka miljön på ett positivt sätt men som ingen riktigt orkar 

göra. Det som man tänker på men inte orkar göra. 
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Fig 12. Människor som påverkar världen, runt omkring ser det stökigt. 

 

Följande nedan 8 uttryck har identifierats och bildar subgruppen B. personligt ansvar. 

 

1. Nej, men det är gott  

2. Jag vill äta julskinka 

3. Det är ju gott med kött 

4. Jag slänger soppor och vi återvinner 

5. Det gör inte vi, vi slänger allt i en papperskorg 

6. Man har ju vant sig, några grejer är vardag  

7. Som ingen riktigt orkar göra 

8. Det som man tänker på men inte orkar göra 

Dessa uttryck och bilder visar en viss kontrast mellan det eleverna uttrycker med ord och det som 

eleverna har tecknat. Eleverna har förståelse av deras negativa handlingars effekten på miljön men när 

det kommer till det personliga ansvaret är de ändå ovilliga att ändra sina egna vanor (rad 55, 68). De 

nämner ord som man bör inte (rad 47), men agerar själv inte överensstämmande. De föreslår istället att 

det är någon annans som får ta ansvar än de själva (rad 53). De nämner att det finns enkla sätt att 

påverka miljön positivt, men orkar helt enkelt inte att göra det (rad 72). 

 

 

Tema 3. Teknikutveckling 

Hinder (A), Möjligheter (B) 

Eleverna beskrev hur de tror framtida tekniska lösningar kan ha för effekt på klimatet. Nedan visar 

resultatet hur eleverna diskuterar vilka möjligheter tekniken har att erbjuda men även vilka hinder som 

står i dess väg. Dessa två inriktningar bildar två subgrupper A) Hinder är en subgrupp till temat 

Teknikutveckling. Ytterligare subgrupp inom Teknikutveckling är B) Möjligheter. Eleverna teckningar 

inkluderas i analysen med en beskrivande kommentar till. 

 

Nedan presenteras två exempel på hur teknik behandlas av eleverna vilket också illustreras i deras 

teckningar (fig 13-17). Subtemat som träder fram är Hinder (A) som identifieras i elevernas samtal om 

klimatet där tekniska lösningar sätts i fokus. 
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A. Hinder 

 

Exempel 1A:  

 

73. Intervjuare: Det står ju elbilar här, är dom bra? 

74. Elev 1: Ja de är bra. 

75. Elev 2: Det är inte bra däremot när man gör dem.  

76. Elev 3: Elbilar är ju inte så bra har jag hört, det är jättesvårt att göra dem. De måste ju göra 

massa små grejer och de kan dem ha gjort på ett dåligt sätt. 

77. Elev 2: Nej exakt, de är bra när dom väl är gjorda men batterierna är inte så bra.  

78. Elev 1: Så det är kanske inte så bra lösning med elbilar.  

79. Elev 3: Därför tycker jag det borde finnas svävande bilar som inte behöver batterier och inte 

behöver avgaser. 

80. Elev 1: Som bara svävar av sig själv? 

81. Elev 3: Precis! 

 

 
Fig 13. En tankebubbla på den färgglada delen av jorden för att eventuellt symbolisera att fler elbilar är 

bra för miljön.  

 

Exempel 2A: 

 
82. Elev 1: Istället för att ha en bil med som släpper ut avgaser så kan man ha en bil som inte 

släpper ut avgaser som istället går på el. 

83. Intervjuare: Finns det något negativt med elbil? 

84. Elev 1: Ja, det är dyrt att göra dem. 

85. Elev 2: Ja och att de går inte lika långt som bilar med bensin. 

86. Elev 1: Men det finns ju hybrid bilar som har både och så om elen tar slut tar bensinen över så 

man kör ju mest på el. 

87. Elev 3: Elen är ju inte heller perfekt direkt ifall elen inte är miljövänlig liksom. 

88. Elev 2: Typ solceller. 

89. Elev 3: Ja precis, det kan lika gärna vara kol el. 
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Fig 14. En elbil bland friska glada träd med en stor grön bock över sig eventuellt för att visa att elbilar har 

en positiv inverkan på miljön. 

 

Följande nedan 8 uttryck har identifierats och bildar subgruppen A. Hinder. 

 

1. Det är inte bra däremot när man gör dem 

2. Det är jättesvårt att göra dem 

3. Gjort på ett dåligt sätt 

4. Batterierna är inte så bra 

5. Kanske inte så bra lösning 

6. Det är dyrt att göra dem 

7. De går inte lika långt 

8. Elen är ju inte heller perfekt direkt  

Dessa uttryck visar hur eleverna har en förståelse för de problem även de mer miljövänligare tekniska 

alternativen har. Eleverna visar en förståelse för att det kan se enklare ut att lösa alla miljöproblem än 

vad det faktiskt är, de nämner att även elbilar har sina nackdelar (rad 76, 77, 84) som de visar ha en 

positiv effekt på klimatet i deras teckningar (fig 13, 14). De nämner ord som dyrt, jättesvårt eller inte 

bra och för att förbättra framtidens teknik är det där man behöver fundera ut förbättringar enligt 

eleverna. 

 

 

Nedan presenteras ytterligare två exempel på hur teknik behandlas av eleverna vilket också illustreras i 

deras teckningar (fig 15-18). Ytterligare subtema,Möjligheter (B) som identifieras i elevernas samtal 

om klimatet där tekniska lösningar sätts i fokus 

 

B. Möjligheter 
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Exempel 1B:  

 

90. Intervjuare: Om ni fick välja en grej då som ni skulle göra för att rädda världen och de hände 

direkt imorgon? 

91. Elev 1: Jag hade valt att isarna inte smälter.  

92. Intervjuare: Vad ska vi göra för att isen inte ska smälta? 

93. Elev 1: Bygga något skydd eller nåt för det är många städer som har översvämningar just nu, 

men för att stoppa det skulle man kanske behöva bygga några maskiner som förstärker eller 

något skydd.  

94. Elev 2: Eller så lägger man en gigantisk frys runt det där stället.  

95. Elev 3: Eller så bygger man stora maskiner runt om i världen som gör att det blir kallare så att 

isarna inte smälter (fig 16). 

96. Elev 4: Att kanske ge smarta personer pengar.  

97. Intervjuare: Hur räddar man världen genom det? 

98. Elev 4: För smarta personer kan uppfinna grejer som räddar naturen.  

99. Intervjuare: Tror du tekniken kommer rädda världen? 

100. Elev 4: Inte om den dum person får pengar. 

 

 

Fig 15. En smältande isbit som symboliserar oron över att glaciärerna på jorden smälter. 

 

Fig 16. En stor maskin som gör att glaciärerna inte smälter. 
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Exempel 2B: 

 

101. Intervjuare: Vad tänkte ni inledningsvis när ni började rita den här? 

102. Elev 1: Problem på ena sidan och lösningar på andra.  

103. Elev 2: En lösning är alla solcellerna på solen. Jag såg på ett Youtube klipp att nasa ska 

skicka upp en massa satelliter runt solen för att kunna få in solenergi och att det sen kommer 

till jorden. Det är liksom som speglar till en reaktor på jorden för att kunna göra en oändlig 

energikälla (fig 17). 

104. Elev 3: Här (fig 18) där det finns gejsrar har man lyckats att utvinna energi ur gejsrarna och 

här (fig 18) vattenväggar för att kunna hindra att vattnet stiger.  

105. Intervjuare: Ni har mycket fokus på att tekniken är lösningar. 

106. Elev 3: Ja vi ritade inte så mycket personliga saker för det är ju självklart och jag tänker mer 

på förnybara energikällor och att hjälpa de som har de värst tex genom att bygga en 

vattenvägg 

107. Jag: Tror ni tekniken är tillräckligt för att rädda klimatet? 

108. Elev 2: Jo om man bygger smarta robotar men då måste man bygga dom först.  

109. Intervjuare: vad skulle ni göra för att rädda miljön, välja en sak? 

110. Elev 3: Vi behöver en ny förnybar energikälla som är väldigt effektiv och jag skulle vilja att 

företagen använder den här nya energin, tex naturvänlig plast som är enkel och göra. 

 

 

Fig 17. Solceller runt solen som sedan transporterar den hållbara energin till glada jorden. 

 

Fig 18. Utvinner energi ur gejsrar och en vattenvägg för att hindra att vattnet översvämmar människorna. 
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Följande nedan 8 uttryck har identifierats och bildar subgruppen B. Möjligheter. 

 

1. Man kanske behöver bygga några maskiner som förstärker eller något skydd 

2. En gigantisk frys 

3. Bygger man stora maskiner 

4. Kan uppfinna grejer som räddar naturen 

5. En lösning är alla solcellerna på solen 

6. Oändlig energikälla 

7. Lyckats att utvinna energi ur gejsrarna 

8. Vattenväggar för att kunna hindra att vattnet stiger 

 

Dessa uttryck och bilder visar hur eleverna lägger sitt hopp och förtroende till tekniken angående 

lösningen till klimatförändringarna. Eleverna ger en mängd exempel på hur detta skulle kunna gå till 

med både fokus på hur energin tillkommer men också teknik som förebygger klimatförändringarna 

(rad 93, 94, 95, 103, 105). Bilderna hjälper till att förstärka deras funderingar kring hur de tror 

tekniken kan komma att användas mer i framtiden och på vilka sätt (fig, 16, 17, 18). 

Diskussion 

Syftet i denna studie var att få en fördjupat kunskap om vad elever anser som angeläget att diskutera 

idag om hållbar utveckling. Resultatet visar att det finns tre områden som är återkommande i åk 5 

elevernas samtal och bilder, Klimatoro, Människans ansvar och Teknikutveckling.  

Barn och ungdomar är framtidens medborgare som kommer över en snar framtiden ta över i beslut 

kring klimatet på vår jord. Därför blir det viktigt att ta låta elevernas synpunkter synas i 

undervisningen så att de naturorienterande ämnena kan följa det eleverna finner viktigt inom området 

(Ojala & Bengtsson, 2018). Det är en demokratisk rättighet som blivande medborgare i samhället att 

få möjligheten att ställa sig kritiskt till hållbarhetsfrågor i skolan på deras egen nivå och på så sätt bli 

behandlade som de framtida medborgare de är (Lundegård & Caiman, 2019). Genom pluralistisk 

undervisning där alla åsikter är välkomna kan demokratin i undervisningen bli som mest givande när 

var och en granskar sina egna handlingar i förhållande till andras (Lundegård & Caiman, 2019). I 

Hestness et al. (2019) studie fann de att teckningarna kunde ge eleverna ett lätthanterligt sätt att 

uttrycka sina personliga åsikter, känslor och värderingar om klimatfrågor vilket är delvis i 

samstämmighet med denna studies resultat. Eleverna uttrycker personliga åsikter i rad (51, 55, 56) 

men tecknar motstridigt i fig. (11), samtidigt uttrycker eleverna deras känslor starkt i rad (2-6) med 

överensstämmande teckningar i fig. (1-3). Teckningarna var emellanåt konsensusorienterande men 

inte deras samtal. Resultatet i Öhman och Öhmans (2013) studie, att de upplevde elevernas 

diskussioner att vara konsensusorienterande är i således ej i samstämmighet med denna studies 

resultat. Eventuellt skapade samtalet kring teckningarna fler infallsvinklar där eleverna fick chans att 

tilläga kommentarer, något som Bowker (2007) argumenterade för, varför att föra intervjuer kring 

deras egengjorda teckningar är en effektiv strategi. Genom detta skapades möjligen den demokratiska 

och pluralistiska interaktionen mellan eleverna som Öhman och Öhman (2013) eftersökte och 

argumenterade för i sin studie att, målet är att skapa en undervisning där ”hitta det rätta svaret” 

praktiken inte är närvarande. Genom att samtala kring elevernas teckningar kan den pluralistiska 

interaktionen som skolan bör eftersträva möjligtvis komma in i undervisningen. Demokratin blir då en 

central process i undervisningen och på så sätt kommer eleverna in på riktigt i undervisningen i frågor 

som rör hållbarutveckling (Lundegård & Caiman, 2019).  
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Hållbarhetsfrågorna är mycket aktuella och utbildningen behöver ta en central roll och inkludera 

elever mer i mötet i hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetsfrågorna rör komplexa ämnen som till exempel 

ekonomi och tekniska framsteg (Lundegård, 2007) Att engagera sig i hållbarhetsfrågor anses ändå vara 

mycket viktigt för dagens barn och ungdomar och eleverna visar i rad (84) hur de är villiga att ta sig an 

ett sådant tvärvetenskapligt och svårt område i sina diskussioner när de både diskuterar ekonomi och 

teknik. Det blir viktigt att ta vara på detta intresse eleverna visar i ett undervisningssammanhang och 

ge eleverna dess helhetssyn på omvärlden som detta kan ge (Shepardson, et al., 2009). Lundegård och 

Caiman (2019) argumenterar för att en ämnesövergripande undervisning är att föredra när det gäller 

lärande för hållbar utveckling och detta är ett exempel på en grund man kan utgå ifrån i 

undervisningen. 

Den (1 Problemfokuserade hanteringen som Ojala (2012b) presenterade i sin studie är synlig i 

elevernas diskussioner under subtemat Kollektivt ansvar tillhörande Människans ansvar. Eleverna 

diskuterar hur nedskräpning bör hanteras och deras misstro till människors ansvarstagande för miljön 

gällande nedskräpningen i rad (36-40). I ett undervisningssammanhang är det viktigt som lärare att få 

denna hanteringsstrategier att bli en positivt kraft för engagemanget så att inte eleverna känner en 

hopplöshet inför deras eget personliga engagemang för ett bättre klimat. Som Ojala (2012b) nämner i 

sin studie är hoppet viktigt för engagemanget mot en positivt hållning för klimatet. Hopplöshet är 

särskilt stark när det kommer till miljöproblem och läraren har en ytterst viktigt roll i undervisningen 

för att skapa och behålla elevers hopp om en ljusare framtid. Detta visar hur viktig Ojalas (2012a) 

konklusion i sin studie är, att lärare behöver hålla en positiv hållning i undervisningen och skapa ett 

förtroende hos eleverna för att deras långsiktiga hopp och ansvarstagande för miljön i vardagen 

kommer visa resultat. Här behöver man som lärare stärka elevernas engagemang och deras fortsatta 

positiva agerande för miljön så de inte följer det kollektiva mönstret som de beskriver i rad (37). Det 

blir viktigt i ett undervisningssammanhang att uppmuntra en känsla av att allas insats är värt något och 

att kunna tillsammans se en tillfredställelse i små framgångar för att kunna bibehålla och öka elevernas 

engagemang för klimatet. Basis på detta resultat kan en eventuell undervisningssekvens vara givande 

där man undersöker elevernas personliga påverkan på klimatet och föra diskussioner kring detta. Ett 

exempel kan vara att genomföra klimatkylatorn med sin klass på världsnaturfondens hemsida 

(www.wwf.se).  

 

Den (2 meningsfokuserade hanteringen som Ojala (2012b) nämner i sin studie kan ses i denna studie 

under subtemat Möjligheter tillhörande huvudtemat Teknikutveckling och under subtemat Kollektivt 

ansvar tillhörande Människans ansvar. Eleverna visades ha ett stort förtroende för att tekniska 

framgångar förhoppningsvis ska lösa klimatförändringarna i rad (93, 94, 95, 103, 104) och så 

diskuterar de även vikten av att flera engagerar sig för miljön i rad (36-40). Shepardons et al. (2009) 

studie visar att eleverna tror att framtida lösningar kommer låta oss leva på samma sätt som vi gör i 

dagsläget, vilket eleverna visar tendenser på under temat Teknikutveckling. När eleverna tillfrågas vad 

de kan tänka sig kan rädda glaciärisarna i rad (92) nämner de endast tekniska lösningar i rad (93, 94, 

95). Detta något egocentriska tankesätt som eleverna visar kan som Ojala (2012a) varnar om också 

påverka på vilket sätt och varför elever har ett stort förtroende för tekniska lösningars framgång för 

klimatet. Som Ojala (2012a) uttryckte det kan detta förtroende vara skadligt för elevernas hopp och 

engagemang för klimatet eftersom eleverna kan i vis mån lägga ett allt för stort förtroende till dessa 

tekniska lösningar framgångar och på så vis fly sitt personliga ansvar. 

 

I Sezen-Barries et al. (2019) studie där de fann att elever är egocentriska i vad gällande lösningar till 

klimatproblemen återfinns liknande resultat i denna studie under subtemat Personligt ansvar. Som i 

deras studie flyttar eleverna lösningarna till klimatproblemen ifrån dem själva och istället till själva 

åtgärden. De diskuterar att man bör äta mindre kött i rad (47, 53) men när det angår dem själva fann de 

anledningar att inte agera positivt för miljön i rad (55, 56). Hållbarhetsfrågor kännetecknas av att ha 

olika intressekonflikter (jfr. Andersson & Öhman, 2017) vilket blir synligt i dessa avseenden. Det blir 

känsloladdade frågor i diskussionerna angående hållbar utveckling och det kan vara en 

hållbarhetsdidaktisk utmaning att diskutera intressekonflikterna med eleverna. Sandel et al. (2003) 

argumenterar däremot för att elevernas värden och känslor behöver få plats i undervisningen eftersom 

skolan behöver se till att eleverna inte endast lär sig vedertagna begrepp och teorier, utan 

http://www.wwf.se/
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undervisningen behöver behandla elevernas frågor så de kan utvecklas som framtida självständiga och 

ansvarsfulla medborgare. 

I Shepardons et al. (2009) studie där deras resultat visar att elever är tveksamma till ifall 

klimatförändringarna kommer att påverka deras liv och det lokala samhället överensstämmer inte med 

denna studies resultat. Även Hermans (2015) studie som visar att elever tror att klimatförändringarna 

inte kommer påverka dem överensstämmer inte med denna studies resultat. Under subtemat Påverkan 

på jorden tillhörande huvudtemat Klimatoro förklarar eleverna hur klimatförändringarna påverkar hela 

jorden och inte endast en del av den i rad (2, 3, 4, 6). Ojalas (2012b) kategori (3 förringa 

klimatförändringarna är inte synlig i denna studie. Eleverna visar tydligt att de inte förringar 

klimatförändringarna och att de förstår att det är ett aktuellt och seriöst problem som skadar hela 

jorden och alla djur i rad (21, 31-34) och i fig. (5-8).  

Studiens resultat visar att eleverna har en stark oro över framtidens klimat på jorden. Eleverna 

uttrycker sig inte så optimistiskt angående hur de tror klimatet kommer vara i framtiden i rad (4, 6, 10, 

14, 18) och de syns även i deras teckningar i fig. (1-4). Den ständiga oron elever kan uppleva i 

diskussioner kring klimatet kan medföra stress och dåligt psykologiskt välbefinnande. Barn och 

ungdomar har inte har samma kontroll över sitt agerande i vardagen som vuxna har vilket gör att de 

kan känna känslor av hopplöshet och därför blir viktigt som lärare att visa att klimatproblemen är ett 

stort gemensamt uppdrag för alla världens människor (Ojala 2012b). Ojala presenterar ett exempel på 

hur man kan få elever att känna sig mer delaktiga i kampen mot klimatförändringarna. Genom att 

bjuda in forskare och andra samhällsaktörer till sin skola att diskutera ämnet hållbarutveckling kan 

elever få möjlighet att utveckla en mer nyanserad uppskattning av klimatdilemmans svårigheter även 

större organisationer och vuxna står inför. På så vis blir eleverna mer delaktiga i samhället som de 

framtida medborgare de är. 

Tillförlitlighet 

 

Studiens tillförlitlighet kommenteras utifrån Johansson och Svedners (2010) beskrivningar av 

begreppen: generaliserbarhet, validitet och reliabilitet.  

 

Generaliserbarheten i denna studie är relativt låg eftersom endast två klasser deltog i undersökningen. 

Urvalet baserades mestadels på ett bekvämlighetsurval eftersom de två klasserna som deltog i studien 

var de som fanns närmast till hands och inga fler deltog i undersökningen på grund av tidsbrist. Även 

fast som Denscombe (2016) nämner att ett klusterurval utgör en heterogen grupp av människor som en 

klass naturligt är, kan man diskutera ifall olika klasser på olika geografiska platser i Sverige utgör en 

annorlunda grupp av människor. Dessutom var båda klasserna från samma skola och samma årskurs.  

 

Validiteten i studien är en aning bristande eftersom resultatet kan blivit vinklat på grund av att min 

personliga förhållning till ämnet kan ha påverkat elevernas uppfattningar. I Barrazas (1999) studie 

visar hon ett exempel där resultatet i studien kan blivit något vinklat eftersom fraser som ”hur skulle 

du rädda planeten om du fick bestämma” användes utan någras större funderingar under 

undersökningens gång. Men efter vidare funderingar vid studiens slutskede kan detta ha vinklat 

elevernas egna uppfattningar eftersom man har förutsätt att eleverna tycker att jorden behöver hjälp. 

Detta kan även relateras till denna studie eftersom jag inte heller var vaksam med ordvalen när jag bad 

eleverna att teckna deras tankar kring hållbar utveckling. Jag använde uttryck som ’vilka tycker ni är 

de största miljöbovarna’ och liknande. 

 

Reliabiliteten i denna studie upplevs godtagbar eftersom alla intervjuer som genomfördes med de 10 

grupperna var alla ca. 10 minuter långa. Även inledningsvis till tecknandet sades instruktionerna till 

båda klasserna i punkt och pricka eftersom jag följde ett kort manus jag hade förberett. 
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Yrkesrelevans 

 

Denna studie har undersökt en väldigt aktuell och viktig fråga som fått mer och mer betydelse bland 

barn och ungdomar. Det är skolans främsta uppgift att ”främja elevers allsidiga personliga utveckling 

till aktiva kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket, 2018, s. 

7) vilket är en central del i Lgr 11 och uppdraget som lärare är att förverkliga och förhålla sig till detta. 

Ansvarskännande individer och medborgare relaterar starkt till hållbarhetsfrågor där även demokratin 

får en central roll.              

Vidare forskning 

 

Lärarens betydelse för elevernas engagemang för hållbarutveckling har diskuterats i denna studie. 

Vidare forskning kan bygga vidare på lärarens viktiga roll för att behålla och förstärka elevernas 

positiva ansvarstagande för klimatet och hur de upplever deras betydelse i rollen som lärare i frågor 

om hållbarutveckling.  
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Bilaga 

Studie av hållbar utveckling – information till vårdnadshavare och elever Mälarhöjdens skola 

 

Jag heter Robert Welander och studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av min 

utbildning ska jag genomföra ett självständigt arbete. Jag ska alltså genomföra en studie och skriva en 

uppsats om något som har med undervisning att göra. Jag har valt att göra en studie om hållbar 

utveckling i naturvetenskaplig undervisning. 

 

Syftet med min studie är att kunna bidra till kunskapsfältet genom att särskilt analysera elevernas 

teckningar som berör miljöfrågor och på så sätt få en fördjupad kunskap om vad eleverna anser som 

angeläget idag om lärande om hållbar utveckling. Jag har valt att genomföra studien på grundskolans 

mellanstadium eftersom jag studerar till mellanstadielärare. Rasmus Wersäll på Mälarhöjdens skolan 

har varit min handledare under utbildningen och han har erbjudit mig att genomföra min studie under 

hans lektioner.  

 

Jag räknar att undersökningen kommer att ske under 1 lektion. Jag kommer be eleverna att teckna ned 

deras tankar kring hållbar utveckling och miljöfrågor och sedan ha korta intervjuer med dem i grupp. 

Ljudinspelningar kommer jag sedan analysera för att få en bredare förståelse för vad elever idag anser 

som angeläget om hållbar utveckling.  

 

Resultaten kommer att redovisas i en uppsats. Namn på elever, lärare och skola kommer att vara 

fingerade vilket innebär att det inte går att identifiera enskilda elever eller på vilken skola studien har 

genomförts. Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång och ljudinspelningarna. 

Datamaterialet kommer enbart att användas för min uppsats och inspelningarna kommer att förstöras 

när uppsatsen är godkänd. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Både eleven själv och samtliga vårdnadshavare 

kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering. Observera att jag behöver underskrift 

från samtliga vårdnadshavare. Jag ber er fylla i nedanstående talong och lämna den till Rasmus 

Wersäll senast den 25 november 2019. 

 

Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av dig till 

mig (e-post: welanderrobert@gmail.com) eller min handledare Cecilia Caiman vid Institutionen för 

matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (e-post: 

cecilia.caiman@mnd.su.se; Telefon: 073 54 313 63). 

 

Stockholm 2019-11-19 

Med vänlig hälsning 

 

Robert Welander 

Lärarstudent Ämneslärarutbildning 

Stockholms universitet 
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Samtycke för deltagande i studie om hållbar utveckling – Mälarhöjdens skolan, hösten 2019 

 

 

Vårdnadshavarens namn: 

___________________________________________________________________________ 
 

Jag tillåter mitt barn att delta i studien.  

 

Jag tillåter inte mitt barn att delta i studien. 

 

Datum och underskrift:

 .................................................................................................................................................................... 

 

 

Vårdnadshavarens namn: 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag tillåter mitt barn att delta i studien. 

 

Jag tillåter inte mitt barn att delta i studien. 

 

Datum och underskrift:

 .................................................................................................................................................................... 

 

 

Elevens namn: 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag vill delta i studien. 

 

Jag vill inte delta i studien. 

 

 

Datum och underskrift:

 .................................................................................................................................................................... 
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