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Sammanfattning 

Följande uppsats syftar till att, genom samtalsintervjuer, undersöka hur elever med olika social 

bakgrund uppfattar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Främst undersöks elevers 

uppfattningar om miljöproblem. Intervjuer har genomförts med ett antal elever i årskurs 6.  

Resultatet visar att elevernas sociala bakgrund har betydelse för deras uppfattningar om 

miljöproblem då medvetenheten tycks öka i takt med föräldrarnas utbildningsnivå. Det finns 

dock variationer i elevernas utsagor som tyder på att inte endast det nedärvda kapitalet är av 

betydelse. Då studien visar att elevers sociala bakgrund är av betydelse för deras uppfattningar 

och kunskaper inom området framhävs vikten av att skolan fyller en utjämnande funktion, för att 

på så sätt skapa lika villkor för samtliga elever. 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, miljöproblem, elevers uppfattningar, socialisation, social bakgrund 
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Förord 

Hållbar utveckling är ett aktuellt och omdebatterat begrepp och vikten av dess innebörd är högst 

central i den svenska skolan. Skolan har en viktig roll i att fostra en kommande generation och ge 

eleverna samma möjligheter i livet, oavsett bakgrund. Vad vet dagens elever om miljöfrågor och 

vad kan ha påverkat deras uppfattningar? Detta har vi intresserat oss för och det är anledningen 

till att vi har valt att utforma studien på det sätt vi har gjort.  

Att arbeta för ett bevarande av vår värld ska enligt läroplanerna vara en naturlig del i varje 

lärares vardag. Därmed borde hållbar utveckling också vara något som eleverna dagligen kommer 

i kontakt med. Inspirationen till studien föddes ur intresset för vad skolans arbete om hållbar 

utveckling har givit eleverna och betytt för deras uppfattningar om hållbar utveckling och 

miljöproblem.  

Den här studien har givit oss kunskaper som vi kommer att bära med oss i vår framtida 

yrkesroll. Att få insikt i hur eleverna uppfattar sin omvärld är av stor betydelse för att kunna 

utforma undervisningen på ett sätt som påverkar eleverna och som gör att den landar i deras 

hjärtan.  

 

Vi vill tacka vår handledare Magnus Hellqvist som har funnit med oss på denna snirkliga väg. Du 

har visat stort tålamod när vi utan förvarning bestämt oss för att byta spår. Vi vill även tacka 

vänner och familj som har stått ut med vårt gnäll och som hjälpt oss att bearbeta vårt material till 

det bättre. Ett särskilt tack vill vi rikta till Ylva Bergström som med sin kunskap och sitt 

engagemang har varit en ovärderlig hjälp och stöttepelare i vårt arbete.  

 

 

 

Uppsala i maj 2012 

 

Malin Alenstål och Anna Josefsson 
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Bakgrund 

Världen står inför en mängd miljöproblem som på ett eller annat sätt kommer att påverka 

framtiden. Det förtunnade ozonlagret, förgiftningen av världens hav och den globala 

uppvärmningen till följd av en förhöjd växthuseffekt är några av de faktorer som nämns i 

samhällsdebatten.1 Den ökade mängd växthusgaser vi människor är orsak till, framförallt 

koldioxid, gör att temperaturen ökar. Uppvärmningen leder till smältande glaciärer och till att 

världshavens nivåer stiger.2 Den tilltagande globala temperaturen leder också till ökad nederbörd 

och risk för översvämning i vissa områden, i andra områden kan det bidra till torka. Förändrade 

nederbördsmönster och torka leder till att matproduktionen i dessa områden drabbas och 

påverkar större delen av världen.3 FN anser att det är de välutvecklade länderna som måste ta det 

största ansvaret för att minska sina utsläpp, eftersom det är dessa länder som har högst andel 

utsläpp per människa och som varit de största miljöbovarna historiskt sett.4 Den globala 

uppvärmningen har fått stort genomslag i media där USA:s tidigare vicepresident Al Gore har 

stått i förgrunden. Via den Oscarbelönade dokumentärfilmen An inconvinient truth presenterade 

han år 2006 forskning kring växthuseffekten och den globala uppvärmningen i syfte att 

presentera för bland annat den amerikanska allmänheten vilken påverkan människan har på 

miljön.5 År 2007 tilldelades Al Gore, tillsammans med FN:s klimatpanel IPCC, Nobels fredspris 

för sitt engagemang och den kunskap han bidragit till att sprida.6  

   Som ett led i arbetet med miljöproblemen och för en utveckling som för samhället vidare utan 

negativ inverkan på miljön och jordens resurser, tillsattes redan på 1980-talet gruppen The World 

Commission for Environment and Development av FN för att arbeta med dessa frågor. År 1987 

publicerade denna grupp den så kallade Brundtlandrapporten, som Our common future inofficiellt 

kallas, därmed fick begreppet hållbar utveckling sitt stora genomslag.7 Begreppet definieras som ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”.8 Begreppet, som innehåller både ekologiska, 

ekonomiska samt sociala dimensioner, är nu ett välkänt begrepp över hela världen. De olika 

dimensionerna syftar till att synliggöra att allt vi gör påverkar vår natur på olika sätt, där flertalet 

av dessa handlingar får negativa konsekvenser för miljön eftersom de påverkar de naturresurser vi 

                                                 
1 www.dn.se, 2/2 2012; www.greenpeace.org, 2/2 2012 
2 www.naturskyddsforeningen.se, 8/2 2012 
3 www.vaxthuseffekten.org, 8/2 2012 
4 Naturvårdsverket, s.6 
5 An inconvinient truth, DVD, regisserad av Davis Guggenheim, Los Angeles, 2006 
6 www.nobelprize.org, 2/2 2012 
7 Brundtlandsrapporten är uppkallad efter norskan Gro Harlem Brundtland, en norsk politiker som ledde FN:s 

grupp The World Commission for Environment and Development.   
8Världskommissionen för miljö och utveckling: Vår gemensamma framtid. Stockholm: Bokförlaget Prisma och Tidens 
förlag, 1988, s. 57  
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har på jorden.9 Att arbeta för en hållbar utveckling innebär att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv 

på människa och miljö, där även ekonomiska och politiska faktorer är en del av miljöarbetet. 

Hållbar utveckling är därför ett vitt begrepp som har flera olika tolkningsmöjligheter.10  

Sedan begreppet lanserades har det fått stor genomslagskraft och spridits över världen och det 

finns flera internationella överenskommelser som syftar till att arbeta för hållbar utveckling. Vid 

Riokonferensen år 1992 antogs FN:s klimatkonvention då flera länder gick samman för att arbeta 

för ett minskande av den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som orsakas. Det 

internationella avtal länderna ingick benämns som The United Nations Framework Convention on 

Climate Change. Klimatkonventionen är inte juridiskt bindande, utan ses snarare som en 

rekommendation. I samband med avtalet utarbetades också handlingsprogrammet Agenda 21, 

vilket sätter upp mål för att nå en hållbar utveckling. Programmet tar upp de långsiktiga målen 

och riktlinjerna som världens länder ska följa för att försöka utrota hoten mot miljön men även 

försöka utrota fattigdomen i världen.11  Agenda 21 betonar alltså inte bara de miljömässiga 

aspekterna utan också sociala och ekonomiska faktorer samt vikten av att lokala myndigheter 

arbetar fram ett lokalt Agenda 21-arbete.12 År 1998 utarbetades en Agenda 21 för regionen kring 

Östersjön vilken elva länder enades om.13 Eftersom de internationella utsläppen inte minskade 

efter mötet i Rio samlades de deltagande staterna till ett möte i Kyoto i Japan år 1997. Det 

protokoll som då skrevs är till skillnad från klimatkonventionen juridiskt bindande för alla parter 

som har godkänt protokollet.14 Trots att protokollet skrevs år 1997 var det dock inte förrän 

Ryssland godkände Kyotoprotokollet år 2005 som det var genomförbart. 195 parter har i dag 

antagit protokollet, USA har inte godkänt protokollet och Kanada är det första landet som har 

dragit sig ur överenskommelsen.15 Kyotoprotokollets huvudsakliga uppgift är de mål som sattes 

för att minska och stabilisera utsläppen av växthusgaser med fem procent mot 1990-års nivåer, 

under perioden år 2008 till 2012. En av de stora frågorna idag rör vad som ska hända efter den 

första avtalade periodens slut år 2012.16 

Sveriges regering är av uppfattningen att Sverige är ett föregångsland som har lyckats minska 

sina utsläpp samtidigt som landet har haft fortsatt tillväxt. Målet är ett samhälle som verkar och 

växer i samstämmighet med de klimatvillkor som finns på jorden.17 Som ett led i detta har Sverige 

till exempel som första industriland formulerat en konkret plan för att bryta med det mänskliga 

beroendet av fossila bränslen, där målet är att hälften av energin ska komma från förnybara källor 

                                                 
9 Världsnaturfonden: Skola på hållbar väg – skolor arbete inom hållbar utveckling. Stockholm: Världsnaturfonden, 

2010, s. 9  
10 www.ne.se: Hållbar utveckling, 20/1 2012 
11 www.regeringen.se: Hållbar utveckling, 20/1 2012 
12 www.ne.se: Agenda 21, 20/1 2012 
13 www.regeringen.se, 25/1 2012 
14 www.ne.se: Hållbar utveckling, 20/1 2012  
15 www.ne.se: Klimatkonventionen, 20/1 2012 
16 www.unfccc.int, 20/1 2012 
17 www.regeringen.se, 25/1 2012 
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år 2020. Detta år ska också Sveriges utsläpp av växthusgaser ha minskat med 40 procent jämfört 

med 1990-års nivåer och energieffektiviteten öka med 20 procent.18 Regeringen har också 

fastställt visionen om ett Sverige som år 2050 ska vara utan några nettoutsläpp av växthusgaser, 

en vision om att Sverige ska vara utan klimatutsläpp. För att uppnå detta har regeringen givit 

Naturvårdsverket uppgiften att tillsammans med andra myndigheter ta fram en färdplan för hur 

Sverige ska kunna uppnå detta mål.19 Sveriges mål har även en grund i FN:s klimatkonvention 

som tog ett beslut år 2010 om temperaturökningen, att den ska begränsas till högst två grader 

över förindustriell nivå för att klimatförändringarna inte ska gå så långt att de inte längre är 

omvändbara.20 

 För att vi ska ha möjlighet att nå upp till de mål som har ställts samt ha redskap för att möta 

de utmaningar som väntar, både på lokal och global nivå, är utbildning och lärande inom hållbar 

utveckling en förutsättning och en nödvändighet.21 Redan på 1960-talet kom miljöfrågor in i 

skolans verksamhet då det främst undervisades om naturmiljön och vilken skada miljön hade 

tagit av hur vi människor lever. Under 1970-talet fick denna undervisning ökad betydelse i och 

med en FN-konferens som hölls i Stockholm år 1972. Där belystes vikten av att låta den yngre 

generationen utbildas i miljöfrågor eftersom det är de som kommer ansvara för de misstag som 

dåvarande och tidigare generationer genomfört men även förvalta de kvarvarande naturresurserna 

åt kommande generationer.22 Den traditionella miljöundervisningen har med åren utvecklats och 

förändrats, betydelsen av en hållbar utveckling tar allt mer plats.  

Unesco använder sig av termen Education for Sustainable Development, det vill säga utbildning 

för hållbar utveckling, som har vuxit fram som ett perspektiv vilket ska läggas på all typ av 

utbildning.23  FN beslutade år 2002 att världens alla länder ska arbeta med hållbar utveckling som 

ett brett perspektiv och undervisa om det i alla sina skolor på samtliga nivåer. FN benämner detta 

som dekaden för hållbar utveckling 2005-2014 vilket även kallas ett årtionde för utbildning för hållbar 

utveckling. Syftet var även att man ska använda sig av en integrerad undervisning där arbetet för 

hållbar utveckling ska ske i flera olika ämnen och därmed ska människor få kunskaper om hur de 

problem vi har inom den ekonomiska, ekologiska samt sociala dimensionen av hållbar utveckling 

kan minska. Skolan har alltså en central roll i arbetet för en hållbar framtid, i elevernas kunnande, 

uppfattningar och inställningar till den värld vi avser föra vidare till kommande generationer.24 

                                                 
18 www.regeringen.se, 25/1 2012 
19 www.regeringen.se: Nationellt klimatarbete, 20/1 2012 
20Naturvårdsverket: Uppdrag färdplan: Sverige utan klimatutsläpp 2050 Sammanfattning av delrapport. Bromma: 

Naturvårdsverket, 2012, s. 8 
21Inger Björneloo: Innebörder av hållbar utveckling: en studie av lärares utsagor om undervisning. Acta Universitatis 

Gothoburgensis, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2007, s. 13 
22Skolverket: Hållbar utveckling i skolan, miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola. 

Stockholm: Liber, 2002, s.10 
23 www.unesco.org, 25/1 2012 
24 Världsnaturfonden: Skola på hållbar väg. Solna: Världsnaturfonden, 2010, s. 10 
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Detta speglas även i de nya läroplanerna där hållbar utveckling omskrivs på ett flertal punkter, 

exempelvis i Skolans uppdrag där man menar att eleverna genom ett miljöperspektiv får: 

[…] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.25  

Här framgår tydligt att undervisning för en hållbar utveckling och för att öka elevers medvetenhet 

om miljöfrågor är högst aktuellt.  

Trygg Hansa har genomfört en undersökning där 1006 barn och 1006 föräldrar har fått 

besvara frågor angående de klimatförändringar som världen står inför. Resultatet från 

webbenkäten visar att sju av tio barn oroar sig för klimatförändringar, och deras oro för detta är 

större än att få kompisar i skolan och oron för familjens ekonomi. Flickorna i undersökningen är 

de som oroar sig mest för klimatförändringarna. Det barnen är mest oroliga för är att det är vissa 

djurarter som kommer dö ut på grund av människans påverkan på miljön, men de är även oroliga 

att luften, sjöarna och haven kommer vara smutsigare. Trots att det är 68 procent av barnen som 

oroar sig för framtiden så tror ändå 38 procent att de kommer få det bättre än sina egna föräldrar 

när de blir vuxna, vilket framhäver att barnen ändå har en optimistisk tro på den egna 

framtiden.26 

Ricardo Trumper menar i en studie rörande elevers attityder och intresse för miljöfrågor, 

miljöproblem och hållbar utveckling, att det är viktigt att studera just elevers attityder och 

inställningar. Detta på grund av att elevernas attityder kommer påverka deras motivation att öka 

sina kunskaper inom området samt elevernas beteende och handlingar vad gäller miljö. Elevernas 

attityder tycks vara en viktig faktor för deras handlingar vilket på sikt kommer att påverka den 

miljö vi lever i och för vidare.27 Det vi har för avsikt att undersöka i vår studie är därför elevers 

uppfattningar om den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

 

 

                                                 
25Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11. Utbildningsdepartementet, 

Stockholm: Fritzes, 2011, s. 9 
26Trygg Hansa: Världens chans – En rapport om barn och föräldrars tankar om klimatförändringar. 

http://www.trygghansa.se/(S(c5g5ms555y3ekb45mxgx0dea))/om-trygghansa/csr/pages/varldens-

chans.aspx, 23/4 2012 
27Ricardo Trumper: ”How do learners in developed and developing countries relate to environmental 

issues?”, Science Education International, vol. 21,  nr. 4, 2010, s. 217–240, s. 218 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Miljöproblem 

Sandell m.fl. skriver att det finns olika sorters förändringar som sker i vår natur. Det finns de 

naturliga förändringar som sker och har skett under en mycket lång tid, samt de förändringarna 

som är orsakade av oss människor och som benämns som miljöproblem.28 Miljöproblem 

beskrivs av Magnus Johansson i hans avhandling från 2008 som ett förhållande mellan mänskliga 

handlingar och händelser i naturen. Problemen betraktas som så pass negativa att de, och de 

handlingar i samhället som är orsak till dem, måste upphöra eftersom vi är beroende av naturen 

för vår existens.29  

I boken Earth in Mind nämns den stora befolkningsökningen, ökade koldioxidutsläpp, 

utrotning av arter samt skövling av regnskog som exempel på de miljöproblem som har ökat 

under 1900-talet.30 Wärneryd m.fl. betonar framförallt användningen av fossila bränslen som 

orsak till dagens miljökris, men nämner också andra faktorer som exempelvis att onaturliga, 

syntetiska ämnen förs in i naturens system.31 De menar också att en orsak till dagens 

miljöproblem är den fysiska friställningen från naturen, att människor i dag inte är nära de 

naturresurser som vi använder och på så sätt behöver vi inte ta ansvar för våra handlingar som 

påverkar miljön. Det som sker i regnskogen berör inte lika mycket som något som inträffar i din 

direkta närhet, vilket gör att vi inte ändrar vårt beteende utan fortsätter som vanligt.32 En annan 

påverkan på miljön är hur människor väljer att bosätta sig, vilket har ändrats över tid.33 Förr var 

det vanligare att man bodde på landsbygden men de senaste århundradena har urbaniseringen 

ökat allt mer. Persson menar på att det naturliga ekosystemet rubbas i och med att fler människor 

bor på en mindre yta och avståndet ökar till områdena där produktionen av till exempel mat 

sker.34 Wärneryd belyser även hur urbaniseringen har påverkat naturen genom att människan i 

början inte visste hur man skulle hantera den ökade mängden avfall eller hur man skulle försörja 

en växande stad vilket har bidragit till dagens miljöproblem.35 

                                                 
28 Klas Sandell m.fl.: Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 81–82 
29 Magnus Johansson: Att bära världen på sina axlar: Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem 

och sin profession. Lunds Universitet, Pedagogiska Institutionen, Diss. Lund: Lunds Universitet, 2008, s. 44 
30David W. Orr: Earth in Mind: On Education, Environment and the Human Prospect. 10th anniversary ed., 

Washington DC: Island Press, 2004 
31Olof Wärneryd m.fl.: Hållbar utveckling: Om kris och omställning I stad och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2002 
32 Wärneryd m.fl. s. 61–64 
33 Persson & Persson, s. 113 
34 Ibid., s.113–114 
35 Wärneryd m.fl., s. 39 
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Johanssons avhandling bygger på den undersökning han har genomfört med en grupp 

miljövetare om deras uppfattningar av miljöproblem. I studien intervjuas fjorton respondenter 

vilka består av såväl studenter som yrkesverksamma miljövetare. Resultaten från Johanssons 

undersökning synliggör att miljöproblem generellt sätt ses som orsakade av människan. Några 

olika uppfattningar om miljöproblem kunde urskiljas. Bland annat framkom uppfattningen av 

miljöproblem som ”orsakade av okunskap och bristande engagemang”.36 Här menade 

miljövetarna att människors brist på kunskap inom området också låg till grund för de problem 

som finns och för människors bristande intresse. Man ser här på människan som en aktiv del, 

vilket också innebär att människans handlingar kan bidra till förändringar i en positiv riktning, 

förutsatt att de blir mer miljömedvetna. En annan uppfattning var att se miljöproblem som 

”hotfulla och ångestskapande”37, vilket innebär att man har ett uppgivet sätt att se på världen och 

framtiden. Det föranleds också ofta av en idé om ett personligt ansvar för världens problem, 

vilket upplevs som stort och ohanterligt. En tredje uppfattning var att se miljöproblem som 

svårgripbara vilket anses vara en orsak till det glapp som finns mellan människors kunskaper om 

globala miljöproblem och viljan att förändra sin egen vardag.38 En sista uppfattning som kunde 

urskiljas var miljöproblem som ”en utmaning för dagens samhälle och kanske omöjliga att 

lösa”.39 Problemen ses då som för stora och komplexa för att de rimligtvis ska kunna lösas med 

det samhälle som finns idag. 

Definition av hållbar utveckling 

Som ett svar på världens miljöproblem utarbetades begreppet hållbar utveckling av gruppen The 

World Commission for Environment and Development vilken tillsattes av FN. Begreppet är 

mångdimensionellt och har tolkats på en mängd olika sätt. Den begreppsdefinition som myntades 

av FN:s grupp i rapporten Vår gemensamma framtid från 1987 är också den definition som kommer 

att användas i vår studie. Hållbar utveckling ses där som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.40   

Det som kallas för arbete för hållbar utveckling är inte det första arbete som har drivits för en 

bättre miljö. Sandell m.fl. beskriver hur hållbar utveckling skiljer sig från tidigare arbete för 

naturskydd och miljövård genom att vara vad man kallar för mer radikalt än tidigare miljöarbete.41 

En hållbar utveckling förutsätter radikala förändringar inom fler sektorer än enbart inom den 

ekologiska, där man bland annat talar om förändringar vad gäller livsstil, konsumtionsvanor och 

internationella relationer.42 Naturen skiljs inte från övriga delar i samhället utan begreppet hållbar 

                                                 
36 Johansson, s. 97 
37 Ibid., s. 99 
38 Ibid., s. 101 
39 Ibid., s. 102 
40 Världskommissionen för miljö och utveckling, s. 57  
41 Klas Sandell m.fl.: Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 47 
42 Ibid., s. 49 
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utveckling är omfattande och innefattar alla dessa delar. Ett sätt att tydliggöra detta är att dela 

begreppet i tre dimensioner; den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Dimensionerna är 

länkade i varandra och utgör varandras stöd. Den ekologiska dimensionen innebär ett långsiktigt 

bevarande av naturens resurser och ekosystemens funktioner vilket är en förutsättning för 

människans existens såväl för oss som för kommande generationer. Dimensionen är på så sätt 

avgörande för de andra två, nämligen en fortsatt ekonomisk tillväxt som inte tär på miljön och 

social välfärd där alla människor ska ha det lika bra, ha ett värdigt liv där resurser och makt 

fördelas på ett rättvist sätt.43  

Undervisning för hållbar utveckling 

Undervisning om och för hållbar utveckling har vuxit fram ur den tidigare miljöundervisningen, 

som ett svar på de internationella överenskommelser som gjorts och den plats hållbar utveckling 

har fått i samhället. Kanske var det främst i kölvattnet av Riokonferensen 1992 och i och med 

Agenda 21 som undervisningen kring miljöfrågor kom att utvecklas i en allt snabbare takt.44 

Undervisning för hållbar utveckling betonar i större utsträckning än den tidigare 

miljöundervisningen vikten av att se miljöproblematiken som en politisk fråga, vilken berör och 

berörs av människan.45 

 Björneloo belyser i sin avhandling undervisningens roll i arbetet mot en hållbar utveckling 

och gör en studie av lärares uttalanden om undervisning för hållbar utveckling. Syftet med 

studien är att ”synliggöra lärares föreställningar om fenomenet hållbar utveckling”.46 

Undersökningen grundas på de intervjuer som forskaren har gjort med 17 lärare. Dessa har fått 

berätta om sina upplevelser av undervisning om hållbar utveckling. Resultaten från Björneloos 

studie visar på olika teman vilka kan fungera som sammanfattningar av de föreställningar lärarna 

har av hållbar utveckling. Några av de viktigaste aspekterna enligt lärarna var att eleverna ska inse 

att de är en del av världen vi lever i och allt vi gör påverkar oss på olika sätt, att vi alla är 

sammanlänkade med varandra och naturen.47 En annan aspekt som lärarna ansåg som viktig var 

att eleverna lär sig känna ansvar och delaktighet i det samhälle och värld som de lever i. För att 

klara av detta ansåg lärarna att eleverna måste ha vissa kunskaper för att kunna göra medvetna val 

för en bättre miljö.48 Dessa delar anser lärarna vara centrala för ett lärande för hållbar 

utveckling.49   

                                                 
43 SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling: Betänkande av Kommittén för hållbar utveckling. Stockholm: Fritzes, 

s. 33  
44 Sandell m.fl., s.137 
45 Ibid., s. 137 
46 Björneloo, s. 77 
47 Ibid., s. 95 
48 Ibid., s. 112 
49 Ibid., s. 93–94 
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Elevers uppfattningar av miljöfrågor 

Även i Trumpers artikel benämns vikten av undervisning om hållbar utveckling. Elevers 

delaktighet, ansvarskännande och kunskaper om hållbar utveckling menar Trumper hör samman 

med deras attityder och intresse för miljöfrågor, miljöproblem och utveckling rörande miljö. Han 

menar att det är undervisning som riktar sig mot just elevers tankar och funderingar kring 

miljöfrågor som på lång sikt kan bidra till lösningar på de klimatutmaningar som världen står 

inför.50 I artikeln framgår att det enligt Kuhlemeier inte finns någon stark koppling enbart mellan 

kunskap och beteende, utan att attityder och inställningar är viktiga faktorer.51 Trumper beskriver 

att industriell utveckling och en hög levnadsstandard tidigare ansågs vara en förutsättning för 

miljömedvetna attityder. En del forskning har också visat att elevernas engagemang är högre om 

länderna är mer utvecklade medan senare forskning har varit mer tveksamma till detta och 

kommit fram till att så inte är fallet. Även utvecklingsländer har elever som i hög grad oroar sig 

för miljön. Trumper studerar närmare elevernas engagemang och inställningar till miljö i relation 

till deras länders utvecklingsnivå.52 

De frågor som studien undersöker gäller elevernas föreställningar om den framtida miljön, 

elevernas personliga engagemang med mera. Trumper studerar huruvida det går att finna 

skillnader eller likheter mellan elever från länder med olika utvecklingsgrad. För att besvara dessa 

frågeställningar grundas studien på resultat från den ROSE-undersökning, ett internationellt 

forskningsprojekt, som samlar in information från elever rörande deras inställning till vetenskap 

och teknik. För undersökningen genomfördes en enkät bland 36,728 elever från 34 olika länder, 

de flesta vid en ålder av 15 år. I Trumpers studie har resultaten sedan undersökts i relation till 

ländernas grad av utveckling, som han grundar på ländernas HDI–värde, Human Development 

Index. HDI beräknas utifrån flera olika faktorer som rör hälsa, utbildning och levnadsstandard 

vilket är tre byggstenar av mänsklig utveckling.  

Resultaten från Trumpers studie visar att elever i olika länder, med olika grad av utveckling, 

har likartade åsikter i mycket. Eleverna förstår allvaret i de globala miljöproblemen och de anser 

att det krävs ett ökat engagemang. Studien visade dock att det samtidigt finns tydliga skillnader i 

inställningarna hos eleverna. Främst rör dessa skillnader elevernas engagemang, där det framkom 

att elever i utvecklingsländer visade ett större engagemang för miljöfrågor medan kunskapen 

generellt sett var större hos elever i utvecklade länder.53 Det studien har kommit fram till är att ju 

högre grad av utveckling ett land har desto mer kunskap om miljöfrågor har dess elever, men 

engagemanget och intresset för miljön och dess problem är mindre än hos de elever som 

                                                 
50 Trumper, s. 218 
51 Hans Kuhlemeier m.fl.: “Environmental knowledge, attitude and behavior in Dutch secondary education”, Journal 
of Environmental Education, 30, 1999, s. 4–15. Refererad i Ricardo Trumper: ”How do learners in developed and 
developing countries relate to environmental issues?”, Science Education International, vol. 21,  nr. 4, 2010, s. 217–240, s. 
218 
52 Trumper, s. 218–219  
53 Ibid., s. 225 
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kommer från ett utvecklingsland.54 Så ju högre HDI desto mindre var intresset och 

engagemanget för miljöfrågor. Studiens resultat kopplar Trumper till de skillnader i levnadsvillor, 

både miljömässigt, socialt och ekonomiskt, som finns mellan utvecklade länder och 

utvecklingsländer. Han menar att de sämre levnadsvillkoren i utvecklingsländerna kan vara en 

orsak till det ökade intresset för miljöfrågor och för att förbättra de egna villkoren.55 

Alerby skriver i sin avhandling att det faktum att miljöfrågor betonas både på kommunal och 

på nationell nivå, såväl i skolan som i samhället i stort, rimligen borde innebära att miljö är något 

som barn och elever ibland tänker på. Hon menar också att barnens tänkande borde vara av 

intresse för lärare och andra verksamma inom skolan.56 Studien syftar till att ”synliggöra 

människors tänkande samt att tolka innebörden i dessa tankar”57 och är uppdelad i två delstudier. 

I den första delstudien tolkas texter producerade av barn och unga för att synliggöra tänkandet. 

Den andra delstudien syftar till att fördjupa förståelsen av barns och ungas tankar om miljö, vilket 

görs genom intervjuer.58 I intervjuerna har Alerby valt att använda sig av bilder då hon menar att 

bilden som språk kan utnyttjas för att förmedla och uttrycka känslor och tankar på ett sätt där 

barnens egna upplevelser kan ta plats. Bilderna blir då ett komplement till det skrivna eller enbart 

verbala språket. I sin studie använder sig Alerby av bilder både i den mening att intervjuobjekten 

får måla egna teckningar för att uttrycka sina tankar samt genom att visa fotografier för barnen 

och ungdomarna som dessa får tolka och tala om.59 

Resultaten från studien visar att de teckningar som barnen och ungdomarna gjort fokuserar på 

fyra olika områden, bland annat den goda respektive den onda världen. En del elever tycktes i sitt 

tänkande om miljö inrikta sig på den fina fridfulla naturen, medan andra elever snarare 

fokuserade på miljöproblem och miljöförstöring. Den onda världen beskrivs då som orsakad av 

människan och det är hennes materiella behov som vållar de problem som finns. Att se på 

miljöproblemen ur ett vidare perspektiv och relatera till globala processer som växthuseffekten, 

tycks också vara något som ökar med barnens ålder. Det är främst elever i 16-årsåldern som 

nämner problem av global karaktär.60 Vad gäller konsekvenserna av människans miljöförstöring 

svarar barnen och ungdomarna främst att det är djuren som kommer att lida. Man nämner till 

exempel skövling av regnskog som något som har en negativ inverkan på djurlivet.61 Angående 

orsaken till miljöförstöring och miljöproblem ser alltså barnen och ungdomarna människan som 

                                                 
54 Trumper., s. 225 
55 Ibid., s. 232 
56 Eva Alerby: Att fånga en tanke. En fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö. Luleå 

Tekniska Universitet, Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik, Diss. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, 

1998 
57 Ibid., s. 25 
58 Ibid., s. 25 
59 Ibid., s. 61–65 
60 Ibid., s. 93 
61 Ibid., s. 93 
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problemens ursprung, men vad gäller vilka som påverkas är det främst djuren man kommer att 

associera till.  

Någon som också har kommit fram till att eleverna främst betonar djurens lidande av 

miljöförstöringen är Christel Persson.62 I sin avhandling intresserade hon sig för att undersöka 

lärandet i miljö för hållbar utveckling hos elever i de tidiga skolåren. Det Persson inriktar sig på är 

elevernas utveckling av begrepp, då främst inom de naturorienterande ämnena, där hon har valt 

att studera elevernas NO-undervisning under en treårsperiod. Hennes avsikt var att synliggöra 

hur eleverna uttrycker, uppfattar och reflekterar över sin egen syn på jorden och hur detta 

utvecklas och förändras under treårsperioden.63 Persson följer de 28 eleverna från när de är 9 år 

till och med att de är 11 år. Hennes avhandling bygger på material från videoinspelningar, 

elevenkäter, elevintervjuer samt intervju med den berörda NO-läraren. I sin avhandling lyfter 

Persson Björn Anderssons synpunkt att man måste ha en vardagsförståelse för att kunna 

tillgodogöra sig det vetenskapliga tänkandet eftersom de bygger på varandra.64 Leach & Scott 

presenterar i en artikel vikten av att läraren förklarar skillnaden mellan det vardagliga och det 

vetenskapliga sättet att tänka, med speciell betoning på att förklara skillnader inom de 

naturorienterade ämnena.65 De lyfter även fram lärarens roll i presenterandet och förklarandet av 

nya begrepp för eleven och att detta har betydelse för elevens fortsatta lärande.66 Persson utgår 

från flera olika forskare som anser att elevens lärare inte ska föredra förenklade modeller i sitt 

förklarande av nya begrepp, eftersom dessa kan strida emot det ursprungliga budskapet och 

därtill kan även modellerna bli svåra att förändra. De förenklande modellerna kan innebära att 

eleverna missar en del av kunskapen.67 I Perssons resultat presenterar hon att eleverna är osäkra 

på om människan påverkas av de förändringar vi ser i vår värld, något även Alerby kunde urskilja 

i sin undersökning. Eleverna är med andra ord osäkra på relationen mellan människan och 

naturen.68  

Socialisation och social bakgrund 

Vad som påverkar barn och ungas tankar, och den relation de har till sin omvärld, finns det skilda 

teorier om. Bourdieu menar att den socialisationsprocess som barn går igenom, och som sedan 

                                                 
62 Christel Persson: Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig 

utgångspunkt: En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. Swedish National Gratuate School in Science 

and Technology Education, FontD, Diss. Linköping: Lindköpings universitet, 2008, s. 201 
63 Ibid., s. 4–5 
64 Björn Andersson: Elevers tänkande och skolans naturvetenskap: forskningsresultat som ger nya idéer. Stockholm: 

Skolverket, 2001. Refererad i: Christel Persson: Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling 

med naturvetenskaplig utgångspunkt: En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. Swedish National Gratuate 

School in Science and Technology Education, FontD, Diss. Linköping: Lindköpings universitet, 2008, s. 42 
65 John Leach & Phil Scott: Individual and sociocultral views of learning in science education. Science and Education, 12 

(1), s. 91–113, 2003, s. 104 
66 Ibid., s. 104; 108–109 
67 Persson, s. 43 
68 Ibid., s. 196 
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fortsätter livet ut, är av betydelse för hur människan formas och vilket förhållande hon får till 

världen. Han betonar människans tidigare erfarenheter som avgörande för hur de uppfattar 

världen. För att förklara detta använder Bourdieu sig av begreppet kapital och beskriver då hur vi 

förvärvar egenskaper och tillgångar som påverkar och skapar oss. Han gör en uppdelning i tre 

delar; ekonomiskt-, kulturellt-, och socialt kapital.69 Ekonomiskt kapital innebär materiella 

resurser och tillgångar medan kulturellt kapital utgörs av de kunskaper och förmågor som 

nedärvts och som människan har möjlighet att använda sig av i olika sammanhang.70 Det tredje 

och sista kapitalet är det sociala, som berör det relationsnät en människa har. Det sociala kapitalet 

handlar dock om mer än vad Bourdieu kallar för ”förbindelser” utan innefattar också en förmåga 

att tillvarata och bevara dessa relationer.71 Det sammanlagda kapital en människa har förvärvat 

utgör det Bourdieu kallar för habitus. Habitus är kapitalet förkroppsligat och innefattar allt det 

som har format människan. En människas habitus hör alltså tätt samman med människans 

historia. Eftersom varje människas historia är unik, finns det inte ett habitus som är identiskt med 

ett annat.72 Bourdieu talar dock också om klasshabitus, där olika människors habitus i en klass är 

mer likartade och vari man därför kan finna vissa samhörigheter.73  

Vilka människor som i störst mån deltar i barns socialiseringsprocess finns det olika tankar 

om. Bauman och May skriver om vad man kallar för signifikanta andra, som är just dessa nära 

personer vilka är mest betydelsefulla under ett barns uppväxt. Avgörande för vilka dessa 

signifikanta andra då blir är närheten. Närvarande föräldrar som finns aktiva i barnens liv och 

som barnen i stor utsträckning möter blir då som oftast signifikanta andra.74 Ahrne m.fl. skriver 

också om socialisation och kapital, och refererar stundtals också till Bourdieus teorier. De menar 

att det kulturella kapitalet, som till exempel innefattar utbildning och som till viss del påverkar 

elevers prestationer i skolan, överförs inom familjen och att barn därigenom påverkas av sina 

föräldrar. I familjer där det kulturella kapitalet är stort är förutsättningarna för barnen att 

tillgodogöra sig undervisningen, och själva öka sitt kulturella kapital, därmed större. 

Reproduktionen som sker inom familjerna bidrar på detta sätt till att upprätthålla de 

klasskillnader som finns i samhället.75 Det nedärvda kapitalet är dock något som kan påverkas, 

det finns en viss rörlighet och människor kan på detta sätt förändra såväl sitt ekonomiska- som 

sitt sociala- och kulturella kapital. Förändring kan ske genom att en person exempelvis utbildar 

sig i högre utsträckning än sina föräldrar, knyter många sociala kontakter och så vidare.76  

                                                 
69 Pierre Bourdieu: Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos, 1991, s. 69–70 
70 Zygmunt Bauman & Tim May:  Att tänka sociologiskt. Göteborg: Korpen, 2001, s. 88; Bourdieu, s. 289 
71 Bourdieu, s. 70–71 
72 Ibid., s. 152 
73 Ibid., s. 91 
74 Bauman & May, s. 41–42 
75 Göran Ahrne m.fl.: Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-

talet. Göterborg: Bokförlaget Korpen, 2008, s. 123 
76 Ibid., s. 79 
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Någon som ställer sig frågande till föräldrars inverkan på sina barn är Judith Rich Harris som i 

sin kontroversiella bok Myten om föräldrars makt istället betonar faktorer som arv och 

kamratgrupper.77 Harris menar att denna så kallade myt om arv och miljö, och deras inverkan, 

först och främst grundlades av psykoanalytikern Sigmund Freud. Författaren nämner Freuds 

konstaterande av psykiska besvär som sprungna ur tidiga händelser i barndomen, då ofta relaterat 

till föräldrarna, som ett led i denna myt.78 Miljöns betydelse är inget som Harris förnekar, snarare 

belyser hon det ur ett annat perspektiv. Hon menar att det inte är miljö i den bemärkelse det som 

barnen möter hemma, utan den miljö de möter tillsammans med andra jämnåriga som är av störst 

betydelse. Barnen lär sig då hur de ska bete sig inom den kategori av människor de själva tillhör.79 

Ett sätt för Harris att motivera vilken miljö som är av störst betydelse är att se vilken miljö som 

har störst inverkan på barnet när olika miljöfaktorer inte samverkar. Det exempel hon ger är hur 

invandrarbarn i stor utsträckning tar efter sina kamrater. Vännerna tycks ha större del i barnens 

socialiseringsprocess än föräldrarna, och invandrarkulturen försvinner på så sätt långsamt.80 Det 

är dock inte så att Harris totalt förnekar föräldrars påverkan på sina barn. Hon menar till exempel 

att barn hemma kan lära sig språk och tillägna sig vissa kunskaper och åsikter, med andra ord ett 

visst kulturellt kapital. Vad barnen enligt Harris inte lär sig hemma är dock hur de ska vara som 

människor, och vilka de själva är.81  

Teoretiska perspektiv 

I denna studie lutar vi oss mot antagandet om att barns tankar om sin verklighet är av betydelse 

då de är medskapare av den värld de lever i. Att se barn som värdiga medborgare i samhället är 

någonting som har fått större genomslag i och med FN:s arbete för barns rättigheter. Synen på 

barn varierar beroende mellan olika kulturer och traditioner.82 Ett sätt att se på barn är det som 

Halldén nämner som den romantiska bilden av barnet vilket innebär att vuxna ser barnet som 

något främmande, något som skiljer grupperna åt. Med detta som utgångspunkt är barnet inte 

redo för vuxenvärlden och bör skyddas från dess faror eftersom barnen ses som oskuldsfulla, 

oförstörda och ofärdiga. Att vara ett barn innebär då per definition att inte vara vuxen, barn är de 

som ännu inte vuxit upp. Med den romantiska bilden som utgångspunkt är inte barndomen i sig 

nog utan snarare en väntan på någonting annat. Inom ny barndomsforskning är en av de 

viktigaste ståndpunkterna motsatsen, att i stället se barnet som tillräckligt och barndomen som 

eget stadium som förtjänar uppmärksamhet och respekt. Barn ska i denna mening betraktas som 

                                                 
77 Judith Rich Harris: Myten om föräldrars makt – varför barn blir som de blir. Stockholm: Svenska föreningen för 

psykisk hälsa (SFPH), 2001 
78 Ibid., s. 29 
79 Ibid., s. 227 
80 Ibid., s. 254 
81 Ibid., s. 416 
82 Halldén, Gunilla: ”Barnperspektiv: Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verktyg”, 

Locus, 9 (3–4), 2009, s. 4–19, s. 4, 7 
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värdiga medskapare och aktörer i samhället. Bilden av det kompetenta barnet är ett sådant sätt att 

se på barn. Det kompetenta barnet är mer likt den vuxna på många sätt och kan ha insikt i frågor 

som vuxna inte alltid har.83 Harris skriver om hur barn har en egen socialiseringsprocess där hon 

menar att barn strävar efter att ”vara bra på att vara barn”84, snarare än att bli bra vuxna. Hon 

anser att barn inte ska ses som passiva, några som kan fyllas med kunskap utan som aktiva, 

kompetenta medlemmar i sitt egna sociala sammanhang. Barn skapar sin egen kultur som även 

om den till viss del bygger på vuxenkulturen, anpassas efter barnens villkor.85 Även Bliding talar 

om vikten av att se barn som aktiva i sin egen socialiseringsprocess och benämner detta som att 

se barn som sociala aktörer.86  

Bliding framhåller att det på senare år har blivit mer aktuellt att anta ett barnperspektiv eller barns 

perspektiv på den forskning som har för avsikt att forska om eller undersöka barn och deras liv.87 

Halldén preciserar skillnader i dessa två perspektiv, där hon beskriver barnperspektiv som ett 

handlande vilket görs med barnens bästa för ögonen. Här är det den vuxne som formulerar 

perspektivet och som företräder barnens intressen, ett exempel på detta är FN:s konvention om 

barns rättigheter.88 Bliding nämner det även som barnrättsperspektiv.89 Forskning som bedrivs ur 

ett barnperspektiv är inte beroende av information som kommer direkt från barnen själva, något 

som är av yttersta vikt då man forskar ur barns perspektiv.90 Halldén menar att barnperspektiv har 

fått ett mer flertydlig innehåll som idag innefattar flera olika tolkningar vilket gör att begreppet 

kanske inte längre är så fruktbart som analytiskt verktyg.91 Att ta barns perspektiv handlar om att 

barnet själv formar perspektivet, forskaren är intresserad av att höra barnets egen berättelse och 

upplevelser av sin vardag. Halldén betonar också vikten av att se relationen mellan dessa två 

begrepp och begreppen som beroende av varandra för att på bästa sätt kunna verka för barnen.92 

I denna studie närmar vi oss Halldéns definition av begreppet barns perspektiv. 

Hur barn ser på sin verklighet och vilka tankar de har om den kan tänkas bestämmas av en rad 

olika villkor. Dessa innefattar såväl den del av socialiseringsprocessen som de själva är 

medskapare av, som sådant barnen i mindre utsträckning kan påverka. Bourdieu talar om 

socialisation i termer av kapital och habitus.93 Han menar då att den värld man växer upp i och de 

tillgångar man får och tillägnar sig formar människan.94 Bland annat handlar detta om det som 

                                                 
83 Gunilla Halldén: Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlsson, 2007, s. 14, 18, 31–32  
84 Harris, s. 262 
85 Ibid., s. 263 
86 Marie Wrethander Bliding: Inneslutning och uteslutning - barns relationsarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur, 

2007, s. 56–57  
87 Ibid., s. 52 
88 Gunilla Halldén: ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”, Pedagogisk forskning i Sverige, 

8, (1-2) s. 12-23, 2003, s. 13 
89 Bliding, s. 52 
90 Halldén, 2009, s. 6 
91 Ibid., s. 10 
92 Halldén, 2003, s. 14 
93 Närmare beskrivning av dessa finns i förgående kapitel, se s. 16–17  
94 Bourdieu, s. 60–70 
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benämns som kulturellt kapital, vilket vi anser vara det mest relevanta för vår studie. Kulturellt 

kapital kan betraktas som en underavdelning till det som Bourdieu kallar symbolisk kapital. 

Broady beskriver hur detta är ett mer allmänt begrepp som kan finnas på flera nivåer i samhället. 

Symboliskt kapital är det olika grupper i samhället anser vara värdefullt och som på så sätt 

betraktas som positivt i någon mening. Det kulturella kapitalet kan innefatta en mängd olika 

förmågor som nedärvs från i första hand föräldrar och den närmaste omgivningen. Detta kan till 

exempel handla om att vara väl förtrogen med klassisk musik, kunna uttrycka sig väl eller ha 

genomgått en betydelsefull och högaktad utbildningsform.95 Det kulturella kapitalet ger 

människan olika möjligheter att delta och handla i olika praktiker.96 Palme förklarar också att 

kulturellt kapital innebär att ha tillgodogjort sig en kultur som är erkänd av samhället. Han menar 

att en viktig del av det kulturella kapitalet är det som såväl Palme som Broady nämner som 

utbildningskapital, vilket grundas i de utbildningar man läst och hur väl man har presterat i 

dessa.97 Även Ahrne m.fl. menar att utbildningskvalifikationer är något som kan räknas till det 

kulturella kapitalet och detta är en av anledningarna till att vi har valt att ta utbildning i beaktande 

i vår studie.98 

En del i socialiseringsprocessen som vi ännu inte har nämnt är det Hirdman talar om som att 

barn föds in i olika kulturellt skapade föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Man 

socialiseras därmed in i ett sätt att vara man eller kvinna. Hirdman använder begreppet genus för 

att beskriva de tankar som finns om manligt och kvinnligt, och som inte har att göra med de 

biologiska skillnaderna mellan könen.99 Ambjörnsson menar att genus är en process som måste 

återskapas och upprepas för att bestå.100 Hirdman talar också om genuskontrakt vilket kan 

beskrivas som de osynliga lagar för hur män och kvinnor ska vara och agera som finns i 

samhället. Kontrakten kan exempelvis handla om vad man ska tycka, samtala om eller arbeta 

med. Andersson beskriver i sin avhandling hur genuskontrakten också innefattar 

naturvetenskapen och hur denna är utformad och står i relation till könen. Hon menar att 

naturvetenskapens form är uppbyggd på och stärker maskuliniteten. Sådant som generellt har 

klassats som maskulint har också format naturvetenskapen som därför ses som rationell, 

maskulin och hård. De genusföreställningar barn växer upp i, flicka respektive pojke, skapar på så 

sätt skilda förutsättningar för barnen att ta sig an det naturvetenskapliga tänkandet. Detta kan 

också vara anledningen till att pojkar generellt sett har presterat bättre i NO-ämnen, att män i 

                                                 
95 Donald Broady: Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. 2:e 

omarb. uppl. Högskolan för lärarutbildning. Stockholm: HLS förlag, 1991, s. 169 
96 Bauman & May, s. 88; Bourdieu, s. 289 
97 Mikael Palme: Det kulturella kapitalet: Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988–2008. 

Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008, s. 19 
98 Ahrne m.fl., s. 123 
99 Yvonne Hirdman: ”Genussystemet–reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig 

tidskrift, nr. 3, 1988, s. 49–63, s. 50–51 
100 Fanny Ambjörnsson: I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront 

förlag, 2004, s. 13 
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högre utsträckning utbildar sig inom dessa ämnen och arbetar i sådana yrkesområden.101 

Genuskontrakten upprätthålls enligt Hirdman bland annat genom socialisering och vi anser 

därför att kön är en intressant faktor som vi måste ta i beaktande i denna studie.102 

Halldéns tankar om det kompetenta barnet och begreppet barns perspektiv samt Bourdieus teorier 

om socialisation och kapital är det som främst har format denna studie. Det är i ljuset av detta vi 

har studerat vår empiri. Ett begrepp som också använts flitigt och som är av stor betydelse i den 

här studien är social bakgrund.  Vi avser med begreppet främst föräldrarnas utbildningsnivå men 

även andra faktorer som påverkar barns uppväxt såsom boendeförhållanden, härkomst och 

modersmål. 

                                                 
101 Kristina Andersson: Lärare för förändring: att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus. 

Linköpings Universitet, Diss. Norrköping: Linköpings Universitet, 2011, s. 29–30 
102 Hirdman, s. 53–54 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte  

Studien syftar till att undersöka hur elever med olika social bakgrund uppfattar den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling. 

Frågeställningar 

Vilka uppfattningar om miljöproblem har elever i årskurs 6? 

 

Hur uppfattar eleverna sin delaktighet i och relation till jordens miljöproblem och dess lösningar? 

 

Hur tror eleverna att jordens miljö och natur kommer se ut i framtiden? 

 

Vilka skillnader och likheter i elevers uppfattningar om miljöproblem kan urskiljas utifrån 

elevernas sociala bakgrund? 
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Metod 

Det finns olika sätt att genomföra en undersökning som har för avsikt att fråga och tala med 

människor om deras tankar och uppfattningar om det forskaren är intresserad av att undersöka. I 

metodavsnittet presenterar vi alternativ för dessa typer av undersökningar och motiverar varför vi 

har valt intervju som metod. Eftersom vi även är intresserade av att jämföra resultaten från 

intervjuerna med elevernas föräldrars utbildningsnivå är en del av vår studie även den 

svarsblankett där föräldrarna har lämnat uppgifter angående sin utbildning. I följande avsnitt har 

vi valt att benämna de elever som deltar i vår studie som tjejer och killar istället för flickor och 

pojkar eftersom det är så eleverna själva talar om varandra. 

Urval 

Som intervjuobjekt för studien har vi valt elever i årskurs 6 då vår utbildning sträcker sig till och 

med mellanstadiet. Motiveringen till att vi har valt de äldsta elever vi kommer att möta är att de 

eleverna inom kort har fullföljt både låg- och mellanstadiets kursplaner. Såväl i kursplaner som i 

läroplanen belyser man vikten av att skolan ska arbeta med och för en hållbar utveckling, detta är 

alltså något som bör ha kommit eleverna till godo.103 Vi tror därmed generellt sett att eleverna i 

årskurs 6 har bättre förutsättningar att uttala sig i det ämne vi är intresserade av att undersöka än 

vad yngre elever skulle ha. Eftersom studien inte ämnar undersöka eller jämföra olika skolor och 

hur dessa skiljer sig åt har vi genom valt att vända oss till elever på en och samma skola i en tätort 

i Mellansverige. Skolan har knappt 450 elever och har i förhållande till andra skolor i kommunen 

ett brett upptagningsområde med elever från olika typer av sociala bakgrunder. På skolan finns 

tre klasser i årskurs 6 och vi valde att vända oss till samtliga elever i dessa klasser. Den största 

delen av kontakten med skolan gick per telefon via en av lärarna, de andra två lärarna kontaktades 

via e-post. Information om studien gick ut till totalt 61 elever som gavs möjlighet att delta. Om 

det hade fallit sig så att majoriteten av de tillfrågade eleverna hade valt att delta i undersökningen 

hade vi kunnat genomföra ett aktivt, strategiskt urval. Trost skriver att ett antal variabler då väljs 

ut som är av intresse för studien.104 För vår studie är det relevant att se till föräldrarnas 

utbildningsnivå och elevens kön. Vid ett aktivt urval hade vi valt att ta dessa variabler i beaktande 

och valt elever för att få en så jämlik fördelning som möjligt mellan kategorierna inom dessa 

variabler. I studien var det enbart 18 elever som valde att delta vilket innebar att vi intervjuade 

samtliga elever och fördelningen inte blev så jämn som man hade kunnat önska. Trots detta anser 

vi att den fördelning som blev är tillräckligt representativ utifrån de variabler som vi är 

intresserade av att undersöka. Fördelningen ser ut som följer nedan:  

                                                 
103 Lgr11, s. 9, 162 
104 Jan Trost: Kvalitativa intervjuer. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 138 
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Figur 1, elever.  

 Tjej Kille 

Kön 12 6 

 

Figur 2, Föräldrar.  

Högsta utbildning Antal föräldrar 

Grundskola 4  

Gymnasium (Praktisk) 6  

Gymnasium (Teoretisk) 5 

Högskola (Kortare än 3 år) 3  

Högskola (3 år eller längre) 12 

 

Av de 18 elever vi har intervjuat fick vi 30 svar av elevernas föräldrar vilken deras högsta 

utbildning var. Eftersom vi inte fick svar från alla elevers båda föräldrar har vi valt att utgå från 

den förälder som har den högsta utbildningen i familjen. Vi valde även att sammanfoga praktisk 

och teoretisk gymnasieutbildning till en grupp, på samma sätt sammanfogades de föräldrar med 

högskoleutbildning kortare än 3 år med de som hade 3 år eller längre utbildning vid en högskola. 

Anledningen är att vissa grupper skulle ha blivit så små att det inte skulle vara intressant eller 

rimligt att studera skillnaden mellan dem. Resultatet kan sammanfattas så här: 

Figur 3. 

Föräldrars utbildning Antal elever 

Grundskola 2 

Gymnasium 6 

Högskola 10 

Datainsamling 

Esaiasson m.fl. gör en uppdelning av metoder som ämnar fråga och samtala med människor, och 

skiljer informantundersökningar från respondentundersökningar.105 Informanter benämns de 

deltagare som deltar i en studie av den anledning att de ses som bärare av ”sanningen” vilka har 

möjlighet att beskriva verkligheten. En informant kan betraktas som ett vittne och deltagaren 

används som källa i studien. Vid en respondentundersökning är det istället deltagarna och deras 

tankar, åsikter och uppfattningar som utgör studieobjektet och det som forskaren ämnar 

                                                 
105 Peter Esaiasson m.fl.: Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts 

Juridik AB, 2007, s. 258 
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undersöka. Vid respondentundersökningar ställs vanligtvis samma frågor till olika intervjuobjekt. 

Vår studie kommer att utgöras av en respondentundersökning, eftersom studieobjektet är just 

elevers syn på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Vi intresserar oss alltså för 

elevernas tankar, åsikter och uppfattningar om miljöproblem. En respondentundersökning kan 

genomföras på mer än ett sätt, Esaiasson m.fl. delar upp respondentundersökningar i 

frågeundersökningar och samtalsintervjuer. Vid den förstnämnda så har man förbestämda frågor 

och ibland även svarsalternativ som respondenten kan välja emellan.106 Vid detta val av metod är 

man ofta ute efter att undersöka hur ofta ett specifikt fenomen förekommer, frekvensen av 

något.107 Vid samtalsintervju använder man sig av en metod som tillåter ett mer öppet samtal, 

forskaren eftersträvar ett samspel mellan sig själv och respondenten. Den som intervjuar har 

speciella frågor eller teman som man har för avsikt att samtala om och intervjuerna skiljer sig åt 

mellan de olika respondenterna eftersom intervjun är beroende av vad respondenten svarar och 

vilken väg samtalet tar.108 Samtalsintervjuns styrka är dess möjlighet till såväl oväntade svar som 

uppföljningsfrågor och vidareutveckling av deltagarnas förklaringar. Det finns med andra ord 

större möjligheter att i en intervju till skillnad från exempelvis en enkät få information som i 

större utsträckning rör deltagarnas åsikter, tankar, uppfattningar eller syn på det studien avser 

undersöka. Detta är också skälet till att ett av samtalsintervjuns främsta användningsområden är 

just när forskaren vill undersöka människors uppfattningar av den värld de lever i.109 Vår studie 

ämnar undersöka elevers uppfattningar av den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Vi 

frågar oss vilka uppfattningar eleverna har om miljöproblem, hur de ser på sin relation till 

miljöproblem och hur eleverna tror att dagens miljöproblem kommer påverka framtiden och har 

därför valt att använda oss av samtalsintervju som metod. 

Samtalsintervjuer kan skilja sig väsentligt åt vad gäller utformning. Trost nämner två faktorer 

som påverkar intervjun, standardisering och strukturering. Med standardisering avses i vilken 

utsträckning intervjufrågorna och intervjusituationen är lika för alla intervjuade. Hög grad av 

standardisering innebär exempelvis att frågorna ska läsas upp på samma sätt för alla deltagare, 

medan en låg grad av standardisering kan innebär att man i större utsträckning anpassar intervjun 

efter den intervjuade. Detta leder till större variationer intervjuerna emellan.110 De intervjuer som 

har genomförts i denna studie håller en relativt hög grad av standardisering vad gäller frågornas 

och intervjusituationens utformning. Detta för att kunna jämföra elevernas uttalanden och på så 

sätt besvara studiens frågeställning angående vilka likheter och skillnader i elevers uppfattningar 

av miljöproblem som kan urskiljas utifrån elevernas sociala bakgrund. De frågor som behandlas 

under intervjuerna har dock inga givna svarsalternativ eftersom vi intresserar oss för elevers olika 

uppfattningar och tankar, och därför inte vill begränsa elevernas möjlighet att ge utrymme för 

                                                 
106 Ibid., s. 258 
107 Ibid., s. 284 
108 Ibid., s. 259–260 
109 Ibid., s. 283–286 
110 Trost, 2010, s. 39 
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dessa. De följdfrågor som ställs under intervjuerna varierar också beroende på elevernas 

uttalanden. I detta avseende har intervjuerna alltså snarare en låg grad av standardisering. 

Strukturering är den andra faktorn som Trost berör och han ger också två olika definitioner. Med 

strukturering kan avses huruvida frågorna har öppna svarsalternativ eller inte, då hög 

strukturering innebär fasta svarsalternativ.111 Strukturering kan dock även innebära att studien 

och intervjun är uppbyggd kring en struktur, en form som intervjun är tänkt att följa. Hög grad 

av strukturering innebär i denna senare betydelse, att intervjuaren har en klar uppfattning om vad 

intervjun ska beröra och håller sig till ämnet. De intervjuer som genomförts i vår studie har enligt 

detta senare sätt att förhålla sig till begreppet en hög grad av strukturering i den mening att 

intervjuerna kretsar kring ett specifikt ämne och intervjuns uppbyggnad är förutbestämd och till 

största del likvärdig i samtliga intervjuer. Anledningen är att det i intervjuer med barn är särskilt 

viktigt att intervjusituationen är konkret och att frågorna inte är för komplicerade.112 Ytterligare 

en anledning är att vi för att kunna besvara studiens frågeställningar och göra jämförelser mellan 

eleverna är i behov av kontinuitet intervjuerna emellan. 

Eftersom vi är intresserade av elevers tankar och funderingar kring den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling var det några faktorer vi var tvungna att ta hänsyn till innan 

intervjuerna kunde påbörjas. När man intervjuar barn och ungdomar menar Trost att det är av 

betydelse att man som intervjuare är konkret.113 Även Kvale skriver att man vid intervjuer med 

barn ska undvika att ha allt för långa och komplicerade frågor. Istället ska intervjuaren vara 

konkret och enbart ställa en fråga i taget till det barn man har för avsikt att intervjua. Han belyser 

även vikten av att inte ställa ledande frågor till barnet.114 Några andra faktorer vi som intervjuare 

måste ta hänsyn till är att intervjun ska ske i en trygg miljö för eleven. Det är av vikt att miljön är 

en naturlig plats för eleven och vi valde därför att intervjua eleverna i grupprum som fanns i 

anslutning till deras klassrum.115 Ekholm och Fransson menar att det inte är lämpligt att förlägga 

intervjuerna på tid som är avsatt för rast och vila, vi har med anledning av detta valt att utföra 

intervjuerna under elevernas lektionstid.116 

Vid intervjutillfällena valde vi att använda oss av ljudupptagning. Trost beskriver fördelarna 

med att använda sig av denna teknik vid en intervju och nämner vinsterna såsom full 

koncentration på intervjupersonens svar, att vi som intervjuare flertalet gånger kan lyssna igenom 

intervjun samt att man slipper försöka hinna skriva ner intervjupersonens tankar.117 Detta är 

anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna med eleverna och eftersom vi också 
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112 Steinar Kvale & Svend Brinkmann: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s. 
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intervjuade barn enskilt så kunde den som inte deltog vid intervjun få tillfälle att lyssna igenom 

vad som sagts. 

En avgörande del av vår studie är den jämförelse vi gör mellan eleverna och deras 

uppfattningar utifrån föräldrarnas olika utbildningsnivåer. Under provintervjun som genomfördes 

i samband med den PM som föregick studien framkom att eleverna har svårt att lämna uppgifter 

angående sina föräldrars yrken och utbildningar. Med anledning av detta valde vi att låta 

föräldrarna själva lämna dessa uppgifter. Den blankett som föräldrarna har fyllt i finns bifogad 

som Bilaga 2. 

Bearbetningsmetod 

För att bearbeta vår insamlade data valde vi att flertalet gånger lyssna igenom intervjuerna och 

sammanfatta dem skriftligt. Elevernas utsagor kategoriserades utifrån intervjuguiden för att skapa 

en genomgående struktur i materialet. Utifrån detta grupperade vi elevernas svar för att på ett 

givande sätt kunna presentera resultatet. Studiens resultat har sedan analyserats i ljuset av de 

teoretiska perspektiv vi har valt. De analyskategorier vi har använt är därför kön och föräldrars 

utbildningsnivå.  

Arbetets genomförande 

Två författare 

Uppsatsen har skrivits gemensamt av Malin Alenstål och Anna Josefsson. Vi har med andra ord 

inte genomfört var sin empirisk studie. Det finns dock delar i arbetet som vi har skrivit enskilt, vi 

anser trots detta att eftersom studien är gemensam och vi tillsammans har bearbetat all text är 

båda ansvariga för uppsatsen i sin helhet. Under kommande rubriker presenteras hur arbetet har 

genomförts och vilka delar som har skrivits enskilt.  

Inledningsfas 

Arbetet med denna uppsats påbörjades redan under en tidigare kurs, där vi fick möjlighet att 

utarbeta en promemoria vars syfte var att vi studenter skulle få prova att skriva ett arbete som 

skulle kunna ligga till grund för det kommande examensarbetet. Vi skrev båda var sin PM där 

syftet och frågeställningarna var identiska men övriga delar såsom bakgrund, litteraturöversikt 

och metod var individuella. Under inledningsfasen genomfördes även en gemensam provintervju 

med två elever från årskurs 6, där vi fick användning för den intervjuguide vi arbetat fram. 
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Sammanslagningsfas 

Med utgångspunkt i de individuella texter vi tidigare arbetat fram sammanställe vi tillsammans en 

gemensam text. Under denna fas kunde vi nästintill färdigställa bakgrund och litteraturöversikt 

tack vare det förarbete som skett under inledningsfasen. Även metodkapitlet kunde påbörjas.  

Intervjufas 

Eftersom vår studie baseras på intervjuer med elever är det naturligt att presentera den här delen 

av studien som en egen fas. Inför intervjuerna och efter kontakt med lärarna gjorde vi ett besök i 

skolan för att presentera oss och vår studie. Ett brev skickades hem till föräldrarna med en 

bifogad blankett där föräldrarna fick ge sitt godkännande samt bidra med en del information 

angående utbildning. Intervjuerna genomfördes sedan under kommande två dagar. Fyra 

intervjuer genomfördes av oss båda för att vi skulle arbeta fram en gemensam struktur för hur vi 

ville att intervjuerna skulle utformas. Resterande 14 intervjuer delades lika mellan oss och 

genomfördes enskilt. Under intervjuerna användes den intervjuguide som utformats samt tre 

bilder som eleverna fick associera till.  Valet av bilder baseras på tidigare undersökningar om vad 

barn är oroliga för gällande klimatförändringar.118 Dessa finns bifogade som Bilaga 3. 

Nästkommande dagar avlyssnades och sammanställdes samtliga intervjuer. 

Skrivfas 

Arbetet fortskred med att bearbeta de texter som vi hittills hunnit skriva och vi färdigställde 

avsnitten litteraturöversikt samt metod. Vi bearbetade empirin och skrev uppsatsens resultat. 

Därefter analyserades resultatet och studiens analys, diskussion och konklusion färdigställdes. 

Malin Alenstål har i resultatdelen skrivit delarna skola och undervisning, framtidstro och delaktighet och 

elevernas relation till miljöproblem medan Anna Josefsson har skrivit om elevernas bakgrund, hållbar 

utveckling samt vilka uppfattningar eleverna hade om miljöproblem. I analysavsnittet har vi bearbetat 

två frågeställningar var. Malin har analyserat frågeställningarna två och tre och Anna 

frågeställningarna ett och fyra. Diskussion och konklusion skrevs gemensamt eftersom dessa 

delar kretsar kring den diskussion vi har fört oss emellan.  

Slutfas 

Mindre delar såsom inledning och sammanfattning skrevs sedan, och formalia granskades. Efter 

färdigställandet av texten skickades denna uppsats till handledare och andra frivilliga som erbjudit 

sig att läsa och ge respons på arbetet. Med responsen som utgångspunkt bearbetades texten på 

nytt och utvecklades ytterligare.  

                                                 
118 Trygg Hansa  
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Etiska aspekter 

Som alla studier kräver också denna att vissa etiska överväganden görs. Med anledning av att 

studien ämnar undersöka elevers tankar och uppfattningar på hållbar utveckling och 

miljöproblem har vi valt intervju som metod. Flera etiska aspekter måste här tas i beaktande, där 

grunden är det så kallade individskyddskravet.119 Kravet består av fyra delar vilka benämns som 

informations- samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. Eleverna har fått ta del av all den 

information som är relevant inför studien och som kan påverka deras vilja att delta, bland annat 

vad studien syftar till och i vilket sammanhang den kommer användas.120 Respondenterna har 

också informerats om att deltagandet är frivilligt och det framgår av antalet deltagande att 

eleverna är medvetna om rätten att tacka nej. Eftersom vår studie undersöker elever i årskurs 6, 

som alltså är omyndiga, krävs såväl målsmannens som elevens godkännande för dennes 

deltagande. Målsmännen har därför skriftligen fått lämna sitt godkännande av elevens deltagande 

samt till den röstupptagning som gjordes under intervjuerna.121 Alla deltagare är anonyma vilket 

betyder att samtliga uppgifter hanteras konfidentiellt, inga personuppgifter kan spåras.122 Ett sätt 

för oss att skydda deltagarna är att inte presentera direktcitat kopplade till uppgifter angående 

föräldrarnas utbildningsnivå. Av hänsyn till deltagarnas känslor har vi valt att inte presentera citat 

eller liknande som kan uppfattas som okunniga eller mindre vetande, och därför kan upplevas 

som kränkande eller nedlåtande för eleverna.123 Precis som vuxna har barn rätt till sina tankar, 

upplevelser och integritet. Vår skyldighet och lojalitet ligger först och främst hos de elever vi har 

intervjuat och föräldrarna har därför inte tillåtelse eller möjlighet att ta del av vad deras barn har 

talat om under intervjuerna.124 En sista viktig faktor är nyttjandet. Uppgifterna som framkommer 

i studien är ämnade enbart för denna studie, de får alltså inte användas i senare studier med andra 

syften.125 

Reflektioner över metoden 

Då vi har för avsikt att undersöka elevers uppfattningar om miljöproblem föll valet på 

samtalsintervju som metod. Som vi tidigare nämnt är samtalsintervjuns styrka att forskaren kan få 

ta del av intervjuobjektens tankar, känslor, uppfattningar och funderingar kring det man har för 

avsikt att undersöka. Detta är inte möjligt i samma utsträckning vid andra frågeundersökningar 

som exempelvis enkäter med fasta svarsalternativ som inte lämnar utrymme för följdfrågor och 

                                                 
119 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002, s. 5 
120 Ibid., s. 7 
121 Ibid., s. 9 
122 Ibid., s. 12 
123 Ibid., s. 5 
124 Monica Dalen: Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning, 2007, s. 25; Trost, s. 62 
125 Vetenskapsrådet, s. 14 
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något närmare samtal med respondenten.126 Vi anser därför att valet av metod är det bästa för 

studien och menar att utfallet av de genomförda intervjuerna, som har fungerat väl, lever upp till 

de krav vi ställer på undersökningen. Vad gäller bearbetningen av det råmaterial som intervjuerna 

har givit har vi medvetet valt att inte transkribera intervjuerna. Trost menar att ett sätt att 

bearbeta sin data är att lyssna och skriva minnesanteckningar för att sedan sammanfatta resultatet 

av intervjun. Man kan då ordna sammanfattningen identiskt för alla intervjuobjekt så att den 

stämmer överens med den ursprungliga intervjuguiden. Fördelen med detta är att materialet blir 

lättare att analysera. Det faktum att forskaren kan gå miste om en del av råmaterialet vägs upp av 

att det som är intervjuns kärna, och det som är väsentligt, också är det som framhävs och som 

forskaren arbetar med.127 Enligt Kvale är en av riskerna med transkribering att man går miste om 

det som endast kommer forskaren till godo via det auditiva, såsom på vilket sätt något sägs, hur 

någon suckar eller liknande. I vår bearbetning har vi därför valt att istället många gånger om 

lyssna till de intervjuer vi har gjort.128 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått som mäter huruvida en undersökning mäter det den har för avsikt att mäta 

eller inte.129 Kvaliteten hos en studie handlar enligt Dalen om huruvida undersökningen är 

trovärdig och om dess resultat kan appliceras på andra grupper än de intervjuobjekt man har talat 

med.130 Det vi anser stärker validiteten i vår studie är främst det faktum att undersökningen mäter 

det vi hade för avsikt att mäta vilket var elever i årskurs 6 uppfattningar om miljöproblem. Vi 

menar att vi kan besvara våra frågeställningar genom det insamlade materialet. Elevernas utsagor 

ger oss möjlighet att redogöra för elevers uppfattningar om miljöproblem, deras uppfattningar 

om sin delaktighet i miljöproblemen och dess lösningar samt elevernas framtidstro. Vår studie 

kan också besvara frågan angående huruvida elevernas sociala bakgrund har någon inverkan på 

deras uppfattningar om miljöproblem. Vidare finner vi att urvalet av elever stärker studiens 

validitet då vi uppfattar antalet elever som tillräckligt, då elevernas föräldrar har olika 

utbildningsnivå och då studien innefattar både tjejer och killar. Eftersom vi har valt att inte 

transkribera utan istället lyssna till råmaterialet flera gånger menar vi att validiteten stärks 

eftersom det finns nyanser i intervjuerna som skulle gå förlorade vid transkribering. Enligt 

Esaiasson kan man i sin studie använda sig av andra tidigare forskares förfaranden för att öka 

trovärdigheten i den egna studien.131 I vår studie har vi valt att använda oss av några bilder under 

intervjuerna på liknande sätt som Alerby har gjort.132 Att använda sig av bilder eller andra 

                                                 
126 Dalen, s. 9; Ekholm & Fransson, s. 13; Esaiasson, s. 258-260; Trost, s. 32 
127 Trost, s. 149-150 
128 Kvale & Brinkmann, s. 193-194 
129 Trost, s. 133 
130 Dalen, s. 11 
131 Esaiasson m.fl., s. 66-67 
132 Alerby, s. 61–65 
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artefakter i intervjuer med barn stöds även av Trost som menar att det kan vara ett sätt att 

konkretisera och bibehålla barnens intresse genom intervjun.133 Vi är medvetna om att valet av 

bilder till viss del kan vara styrande för utfallet av elevernas kommentarer vilket kan tolkas som 

negativt. Trots detta upplevde vi att eleverna efter samtalet om bilderna fick fler associationer till 

miljöproblem och bilderna tycktes stimulera deras tankeverksamhet på ett positivt sätt. Det som 

ytterligare kunde ha stärkt studiens validitet är om urvalet hade varit något större och 

fördelningen mellan tjejer och killar mer jämn. Reliabilitet handlar istället om undersökningens 

kontinuitet och systematik, där dess intervjuer ska genomföras på samma sätt. Slarvfel och 

liknande, på grund av trötthet och annat vid intervjuernas genomförande samt vid 

sammanställandet av intervjuerna, är sådant som kan påverka reliabiliteten negativt.134 Här är 

intervjuarens roll central och i vår studie har vi vid ett fåtal tillfällen missat att ställa någon fråga. 

Detta skulle kunna tänkas inverka på studiens reliabilitet, men vi anser att misstagen är av mindre 

karaktär och inte påverkar studiens resultat i stort.  

                                                 
133 Trost s. 60 
134 Esaiasson m.fl., s. 70 
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Resultat 

För att på ett funktionellt sätt kunna presentera resultatet har vi valt att bearbeta råmaterialet och 

kategorisera elevernas utsagor samt ordna dessa i teman. Vi är medvetna att kategoriseringen kan 

innebära att en viss tolkning sker redan i resultatet. Den omfattande analysen där vi behandlar 

våra frågeställningar följer dock i nästa avsnitt. Namnen som figurerar i studien är fingerade.  

Elevernas bakgrund 

För att synliggöra elevens bakgrund och få veta lite mer om den elev vi hade framför oss inleddes 

intervjun med frågor angående elevens hemmiljö, modersmål med mera. Vi var även intresserade 

av att ta reda på vilken nivå som föräldrarnas högsta utbildning låg på för att se om detta har 

någon betydelse för elevens uppfattningar och kunskaper om den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling och miljöproblem.  

Eleverna vi intervjuade går alla i årskurs 6, men i tre olika klasser med olika lärare. Eleverna är 

antingen 12 eller 13 år gamla. Majoriteten av eleverna har vuxit upp och bor tillsammans med 

båda sina föräldrar. Eleverna bor i en tätort i en mindre kommun och nästan hälften av eleverna 

bor inte inne i tätorten utan i ett hus på landet. Utav de 18 eleverna så är det tre elever som är 

födda i ett annat land än Sverige. Två av dessa elever har spenderat en del av sin barndom i dessa 

länder och har ett annat modersmål än svenska. Det finns ytterligare tre elever som är flerspråkiga 

där det ena modersmålet är svenska. Alla elever förutom de två eleverna som har vuxit upp i 

andra länder, har gått på både förskola och förskoleklass innan de började årskurs 1.   

Under de genomförda intervjuerna har eleverna fått redogöra för olika typer av aktiviteter i 

hemmet, vilka kan relateras till miljöfrågor. Dessa uppgifter ger en bild av hur eleverna agerar i 

sin hemmiljö, något som eventuellt kan påverka deras uppfattningar om miljö och miljöfrågor.  

Eleverna har därför svarat på frågor angående källsortering, matsvinn, konsumtion och 

transporter. Vi har sedan valt att enbart ta vissa av dessa faktorer i beaktande. 

Samtliga 18 elever uppger att de sopsorterar hemma. En majoritet av eleverna uttrycker att de 

sorterar vissa material, såsom papper, tidningar eller pantflaskor. En dryg tredjedel av de 

tillfrågade eleverna sorterar en mängd olika artiklar och särskiljer då brännbart material från 

kompost, plast, metall, glas, papper, pantflaskor och kartong. Huruvida eleverna sedan kan 

redogöra för varför man källsorterar skiljer sig åt. Hälften av eleverna svarar att sopsortering är 

bra för miljön och kan ge exempel på anledningar till att skilja material från varandra. De 

resterande eleverna kan inte förklara varför de källsorterar hemma, det tycks snarare utföras som 

en oreflekterad handling.  

För att undersöka och få en överblick över elevernas konsumtions- och transportvanor har de 

svarat på frågor angående klädinköp, mobiltelefoner och hur de transporterar sig till skolan, 
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fritidsaktiviteter och liknande. Resultatet visar att det inte finns några utmärkande skillnader 

mellan eleverna, de flesta svarar att familjen handlar vid behov och uttrycker inte någon särskild 

ståndpunkt i frågan. Vi kan inte heller se några samband mellan elevernas transportvanor och 

deras uppfattningar om miljöfrågor. Hur eleverna förflyttar sig verkar snarare vara beroende av 

huruvida de bor på landsbygden eller inne i tätorten.  

Skola och undervisning 

Resultaten från de genomförda intervjuerna visar på en del skillnader i elevernas upplevelser av 

den undervisning de har fått kring miljöfrågor och miljöproblem. Drygt hälften av de intervjuade 

eleverna kan nämna någon typ av undervisning kring miljöfrågor, men kan inte minnas i någon 

större utsträckning vad man har arbetat med. Fem av eleverna kan ge tydliga beskrivningar av 

skolarbetet och vad de minns av undervisningen. En elev uppger att hon inte har arbetat något 

med miljöfrågor i skolan, eleven går i samma klass som fyra av de andra intervjuade eleverna. 

Majoriteten av eleverna uppger att det är under det nuvarande läsåret (årskurs 6) de har arbetat 

med miljöfrågor och miljöproblem, men tre elever vet också med sig att man har arbetat med det 

under tidigare läsår. Enligt de intervjuade eleverna är det främst när lärarstudenter har varit i 

klassen som man har arbetat med miljö och det är också lärarstudenternas undervisning som 

eleverna har störst minne av. Det eleverna kan precisera att undervisningen har kretsat kring är 

främst frågor om den globala uppvärmningen med ökad växthuseffekt och smältande polarisar 

samt djurens utsatta situation som enkonsekvens av klimatförändringarna. Två elever nämner 

också att man har arbetat med elevernas egen påverkan, vad de kan göra för en bättre miljö. En 

elev säger också att hon har lärt sig om ozonlagret.  

Miljöproblem 

Hållbar utveckling 

Under intervjun frågade vi eleverna om begreppet hållbar utveckling. Det vi hade som avsikt var 

att försöka ta reda på om eleverna hade hört begreppet förut och om visste vad det betyder.  

Av de 18 eleverna som vi intervjuade hade hälften av eleverna inte hört begreppet innan vi 

nämnde det. Fem elever har hört hållbar utveckling men de kan inte förklara vad det är eller vad 

det handlar om. Elias, 12 år, uttrycker sig såhär: ”Jag har hört det, men jag har aldrig fattat vad 

det betyder”.135 En elev har hört det och vet att det handlar om miljö men kan inte förklara det 

på något mer utvecklat sätt. Tre av eleverna kan förklara mer ingående vad begreppet betyder och 

vad det handlar om.  

                                                 
135 Elias, 12 år: Åk 6, intervju, 12/4 2012 
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Uppfattningar 

Eleverna fick vid intervjutillfället beskriva och berätta vad de tänkte på när de hör begreppet 

miljöproblem. Resultatet som presenteras i nästa stycke är vad eleverna sa innan vi visade dem de 

olika bilderna.  

Resultatet av elevernas tankar var varierande men det fanns vissa uppfattningar om 

miljöproblem som flertalet av eleverna upprepade. Det de flesta av eleverna ansåg som ett 

miljöproblem och betonade var de utsläpp som sker i vår värld. Det eleverna då syftade på var 

både avgaser från bilar och andra fordon, utsläpp av miljöfarliga produkter från företag samt 

oljeutsläpp i havet. Det fanns även variationer i hur väl eleverna kunde förklara vad ett 

miljöproblem är. De flesta eleverna hade olika förslag medan det fanns några elever som antingen 

inte kunde uttrycka sig eller helt enkelt inte visste vad ett miljöproblem var för något. Dessa 

elever uttryckte att miljöproblem var något som handlade om miljö samt att det var någonting 

som var dåligt för miljön och naturen.  

Det fanns flertalet elever som kopplade begreppet miljöproblem till nedskräpning av naturen. 

Fem elever var noga med att betona djuren i sina tankar om miljöproblem, att det finns 

miljöproblem som gör att flertalet arter kan komma att utrotas. En fjärdedel av eleverna tänkte på 

hur människan, och hennes sätt att leva, på olika sätt förstör miljön när de försökte redogöra för 

vad miljöproblem är för något. Fyra elever nämnde den globala uppvärmningen eller 

växthuseffekten som ett miljöproblem som finns i på vår jord. Några enstaka elever tog även upp 

problemet med att regnskogen huggs ner, att polarisarna och glaciärerna smälter och att 

människan i dag konsumerar alldeles för mycket och väljer långväga produkter istället för att 

köpa lokala produkter.  

Under intervjun visade vi eleverna bilder, som finns bifogade i bilagorna, där vi hade för avsikt 

att ge eleverna bildstöd i sina tankar om miljöproblem. Bilderna hjälpte de flesta eleverna att sätta 

ord på sina tankar och ge mer utförliga förklaringar angående miljöproblem.  

När vi visade eleverna bilden på isbjörnen som sitter på ett litet isflak, så säger alla elever utom 

en att de tänker på hur isarna smälter. Majoriteten av eleverna förstår och förklarar att de vet att 

det är på grund av att det blir varmare på jorden, som isarna smälter och vissa elever kan även 

benämna detta fenomen som växthuseffekten. Fyra elever är medvetna om att på grund av att det 

blir varmare och isarna smälter så kommer jordens vattennivå att stiga vilket kan leda till 

översvämningar i vissa delar av världen. Vid uppvisande av bilden säger Eric, 12år: 

”Jag tänker på en isbjörn. Och jag tänker på, för att jag vet att dom säger på TV, att polarisarna 

smälter för att det blir så varmt. […] För att det är så här, den här koldioxiden, eller vad det är, går 

upp i atmosfären och blir som ett täcke. Så att den stänger in liksom värmen. Och så blir det för 

varmt. Och så blir det översvämning sen.” 136 

                                                 
136 Eric, 12 år: Åk 6, intervju, 12/4 2012 
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Angående bilden av en soptipp i Indien är elevernas respons relativt sammanhållen. En klar 

majoritet, 16 elever, kan beskriva att bilden föreställer en soptipp och förklara i vilket 

sammanhang bilden skulle kunna tänkas ingå. Två elever är osäkra och kan inte redogöra för 

bildens innehåll. En liknande fördelning finns i elevernas beskrivningar av vad de människor som 

finns i bilden kan tänkas göra. 13 av eleverna tror att människorna letar efter saker som går att 

använda och flera av dessa elever menar att människorna på bilden troligtvis lever under fattiga 

förhållanden. En annan tanke är att människorna sorterar eller städar på soptippen, vilket tre 

elever uttrycker. Av de 18 elever som har deltagit i studien ger sju stycken en förklaring till den 

problematik som ligger bakom dessa typer av soptippar som finns på olika platser i världen. Julia, 

13 år, förklarar: ”Allt måste man ju lägga nånstans, nånstans måste det ju vara. Vi har ju inte 

direkt en planet där vi kan köra allt till.”137 

Den tredje och sista bilden föreställer en pojke som sitter i en båt där vattnet runt omkring 

honom är fyllt av sopor. Samtliga intervjuade elever beskriver att det är skräp de ser på bilden och 

de tänker på nedskräpning av naturen. Tio utav eleverna anser att det är människans fel att 

vattnet är fyllt av skräp och sju elever reflekterar över att vattnet som de ser är dåligt och kanske 

bidrar till att det blir ont om dricksvatten till människorna som bor i området. Några av eleverna 

visar sympati för de djur som kan tänkas dricka av vattnet eller leva i det. En av eleverna 

reflekterar vidare angående bilden och funderar på den ensamma pojken. Gabriel tror att pojkens 

föräldrar är döda och att han inte har någonstans att bo, därför måste han kanske bo i den lilla 

båten som syns på bilden. En annan elev betonar människans behov av konsumtion som 

problematiskt: 

Det är synd att det finns sådär mycket avfall och… ja. Det blir väldigt mycket när vi människor 

konsumerar. Det finns 7 miljarder människor i världen, och ja… Vi konsumerar ju så mycket och 

om man bara kunde, om varje person slänger en sak mindre per år. Så blir det 7 miljarder mindre 

saker per år, som ligger och skräpar och det skulle kunna rena det där vattnet.138 

Delaktighet och elevernas relation till miljöproblem 

För att undersöka hur eleverna upplever och uttrycker sin relation till de miljöproblem som finns 

på jorden bad vi eleverna berätta om hur de tror att miljöproblemen påverkar eller kommer att 

påverka dem i framtiden samt vad de tror att de kan göra för miljön. Vad gäller hur eleverna tror 

att miljöproblemen kommer att påverka dem i framtiden skiljs eleverna åt i två tydliga grupper. 

Drygt hälften av eleverna, elva stycken, svarar att de inte vet om miljöproblemen kommer att 

påverka dem och eleverna ger heller inte några exempel på vad de skulle kunnas tänkas märka av. 

Resterande sju elever svarar att de tror att miljöproblemen kommer att påverka dem. De nämner 

då att bristen på råmaterial såsom skog och olja kommer att göra att saker blir mycket dyrare i 

framtiden. Att det blir sämre luft och människors hälsa försämras och att det kommer att bli 

                                                 
137 Julia, 13 år: Åk 6, intervju, 12/4 2012 
138 Sara, 12 år: Åk 6, intervju, 11/4 2012 
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varmt och skräpigt i naturen är också konsekvenser som eleverna nämner. En elev svarar att hon 

nog kommer att märka av miljöproblemen, men främst genom det hon ser på TV.  

När eleverna ombads att svara på vad de kan göra för att påverka och bidra till en bättre miljö 

fanns skillnader i hur många förslag eleverna kunde uttrycka eller ge exempel på. Hälften av 

eleverna gav ett eller två förslag på något de kunde göra för miljön, medan den andra hälften av 

eleverna gav tre förslag eller fler. Angående vad eleverna då anser att de kan göra för miljön 

utkristalliserar sig tre tydliga alternativ. Drygt hälften av eleverna, elva stycken, menar att ett sätt 

för dem att bidra är att välja andra färdsätt än bil. Främst handlar det då om att gå eller cykla, 

men vissa elever nämner också att åka buss eller tåg som alternativ att föredra framför bilåkning. 

Ytterligare en stor grupp elever, åtta stycken, säger att källsortering är bra för miljön och något de 

kan göra för att påverka. Sex elever anser och uttrycker att det är viktigt att inte skräpa ner i 

naturen. Andra förslag som nämns är att konsumera mindre, använda mindre el och återvinna 

kläder. En elev säger att hon kan gå med i olika typer av organisationer för att påverka.  En liten 

grupp elever, tre stycken, uttrycker att ett sätt att göra skillnad är att prata med andra människor, 

och föra sin kunskap vidare, för att få dessa att ändra sitt beteende. Under intervjuerna 

framträder också en mindre grupp elever, fyra stycken, som är osäkra på vad de kan göra och hur 

de kan bidra till en bättre miljö.  

Framtidstro 

När eleverna ställs inför frågan om hur framtiden kommer att se ut framträder fyra typer av svar. 

Hälften av eleverna svarar att de tror att det kommer att bli sämre i framtiden. Eleverna menar då 

främst att skog kommer att försvinna och att naturen blir förstörd. Två elever uttrycker att 

människor inte kommer att ändra sitt beteende och att detta gör att det inte kommer några 

lösningar på de miljöproblem som finns i nuläget. Andra faktorer som nämns är att flera djurarter 

kommer att utrotas, mängden skräp ökar, människor kommer att bli fattigare och sakna en del av 

de tillgångar som finns idag samt att avgaser och andra utsläpp kommer att leda till en sämre luft. 

På frågan om hur eleven tror att det kommer att vara i framtiden svarar David, 12 år:  

 
Förmodligen ganska smutsigt, om det fortsätter såhär. Man utvinner ju mer och mer olja hela 

tiden, för att göra värme och till bilar och sånt och det blir ju bara mer och mer. De försöker ju, 

men alla såna här klimatmöten och sånt verkar ju inte gå så jättebra. Så det ser väl inte så jättebra 

ut.139 

Fem elever svarar att de är osäkra på om miljön blir bättre eller sämre i framtiden. Det beror 

enligt eleverna på vad människor gör för att förbättra miljön och för att ändra sitt beteende. Flera 

elever tycker att frågan är komplicerad att svara på och menar att det är svårt att försöka 

förutsäga framtiden. Det som tydliggörs av elevernas svar är att samtliga av dessa elever tror att 

det är människan och hennes beteende som är avgörande för hur framtiden kommer att se ut. 

                                                 
139 David, 12 år: Åk 6, intervju, 11/4 2012 
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”Om det forsätter såhär så tror jag inte att det blir en så bra framtid, men om vi hjälps åt då tror 

jag att det blir bättre.”140 Två elever svarar att de inte vet hur framtiden kommer att se ut och för 

heller inget resonemang om vad som skulle kunna tänkas påverka framtiden. Av de 18 

intervjuade eleverna svarar ytterligare två elever att de tror att miljön kommer att bli bättre i 

framtiden. Motivationen är då främst nya lösningar som människan har kommit på för att 

förbättra miljön. Julia, 13 år, svarar: ”Det kommer nog att vara modernare och kanske saker blir 

bättre, mer miljögrejer […] för jag hörde på nyheterna att det kanske kommer finnas bilar som 

går på räls och släpper ut mindre koldioxid.”141 

Under intervjuerna framträder också skillnader i hur eleverna ser på framtiden i Sverige och i 

andra delar av världen. Av de elever som tror att miljön kommer att bli sämre i framtiden eller är 

osäkra, svarar samtliga att de tror att det kommer att vara värre i andra delar av världen än i 

Sverige. I Sverige menar flera av eleverna att det kommer att bli lite varmare och ett par elever 

tror också att luften kommer att bli sämre. Att skogen minskar i omfattning är också en vanlig 

uppfattning hos eleverna. I andra delar av världen betonar eleverna främst smältande glaciärer 

som det största problemet. Nio elever nämner detta och fem av dessa elever talar också om att de 

smältande glaciärerna kommer att leda till förhöjda havsnivåer och översvämningar i olika delar 

av världen. Bristen på dricksvatten är också något som flera elever berör och två elever menar att 

bristen på vatten kommer att leda till ökad torka i olika delar av Afrika och att det blir svårt för 

människor att odla grödor och leva där. Gabriel, 12 år, säger ”Om det inte finns vatten kvar, hur 

ska människor klara sig? Sverige har bra vatten, men ska alla komma till Sverige eller?”142 De två 

elever som tror på en framtid med bättre miljömässiga förutsättningar betonar främst att olika 

hjälporganisationer lyckas hjälpa människor i andra länder.  

                                                 
140 Agnes, 12 år: Åk 6, intervju, 12/4 2012 
141 Julia, 13 år: Åk 6, intervju, 12/4 2012 
142 Gabriel, 12 år: Åk 6, intervju, 11/4 2012 
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Analys 

Analys har gjorts utifrån de teoretiska perspektiv som ligger till grund för vår studie. De 

analyskategorier vi använt oss av, kön och föräldrars utbildningsnivå, baseras på dessa. 

Vilka uppfattningar om miljöproblem har elever i årskurs 6? 

Under intervjun frågade vi eleverna om de hade hört begreppet hållbar utveckling. Anledningen 

till detta är att vi anser att det är ett aktuellt begrepp inte bara i samhället i stort utan även inom 

skolan eftersom den hållbara utvecklingen ska genomsyra all undervisning. Som vi presenterade i 

resultatet var det hälften av eleverna som hade hört begreppet medan den resterande halvan 

aldrig hade kommit i kontakt med begreppet tidigare. Av de elever som aldrig hade hört 

begreppet tidigare kan vi inte se några skillnader mellan kön, det är lika stor andel av tjejerna som 

av killarna som är ovetandes om begreppet. Sett till föräldrarnas utbildningsnivå är det lika stor 

andel inom varje nivå som har hört talas respektive inte hört talas om begreppet. Hälften av 

eleverna vi intervjuade hade hört begreppet innan vi förde det till tals, men enbart tre elever 

kunde utveckla sina tankar och åsikter om begreppet. Det som är utmärkande för denna grupp är 

att två av eleverna har föräldrar vars högsta utbildning är gymnasium. Det betyder alltså att en 

tredjedel av eleverna vars föräldrar har gymnasieutbildning kan föra ett resonemang om 

begreppet hållbar utveckling medan endast en tiondel av de eleverna som har föräldrar med 

högskoleutbildning kan föra ett sådant resonemang. I just denna fråga har föräldrarnas 

utbildningskapital alltså inte haft någon större betydelse för elevernas begreppsbildning.143 Det 

finns alltså andra faktorer som påverkar eleverna, exempelvis andra delar av det kulturella 

kapitalet eller andra kapitalformer. Här kan vi också se till den rörlighet som Ahrne nämner och 

det faktum att människan inte endast är bunden till sitt nedärvda kapital.144   

När vi frågade eleverna om vad de har haft för undervisning kring miljöfrågor är det bara 

hälften av eleverna som kan nämna att de har arbetat med det i skolan. Endast fem elever kan ge 

tydliga beskrivningar av vad undervisningen har handlat om och utifrån detta kan man kanske se 

ett mönster i elevernas bristande kunskaper angående begreppet hållbar utveckling. Eleverna har 

antingen inte blivit undervisade om hållbar utveckling eller så har de svårigheter att minnas 

undervisningen. Det kan också bero på någon annan för oss okänd anledning.  

Utefter det eleverna har talat om angående vad de har för uppfattningar om miljöproblem har 

vi valt att dela in elevernas utsagor i tre kategorier; omfångsrika, grundläggande och enkla 

uppfattningar om miljöproblem. Kategorierna baseras på vår tolkning av eleven och dess 

uppfattningar om miljöproblem. Här innefattas allt det som eleven under intervjun uttrycker och 

                                                 
143 Ahrne, s. 123; Broady, s. 169; Palme, s. 19 
144 Ahrne, s. 79 
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samtalar om, som kan kopplas till den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Med 

kategorin omfångsrika uppfattningar menar vi att eleven på ett utförligt sätt kan prata om 

miljöproblem, han eller hon använder avancerade begrepp och vet vad de står för samt uttrycker 

flera bakomliggande anledningar till de miljöproblem som finns i världen. Har eleven grundläggande 

uppfattningar menar vi att eleven kan uttrycka några tankar om miljöproblem och vad dessa 

problem kan vara men inte ge några bakomliggande orsaker till dessa. I kategorin enkla 

uppfattningar kan eleverna ge någon fundering kring miljöproblem men inte utveckla detta på ett 

tillfredställande sätt.  

Av de elever vars föräldrar har högskoleutbildning placerar sig 60 procent i kategorin 

omfångsrika uppfattningar. Resterande 40 procent har enligt vår bedömning grundläggande uppfattningar 

om miljöproblem. De elever som har föräldrar vars högsta utbildning är gymnasium fördelar sig 

över samtliga tre kategorier. Hälften av dessa elever placerar sig i kategorin omfångsrika 

uppfattningar. En elev har grundläggande uppfattningar och resterande två elever har enligt vår 

bedömning enkla uppfattningar om miljöproblem. Samtliga elever som har föräldrar vars högsta 

utbildning är grundskola placerar sig i kategorin grundläggande uppfattningar. Studiens resultat visar 

att omfångsrikedomen i elevernas uppfattningar ökar med föräldrarnas utbildning, även om 

resultatet inte är entydigt. Vi kan här dra en parallell till Bourdieus teorier om kapital. Det en 

människa förvärvar och tillägnar sig under sin uppväxt, till stor del från sina signifikanta andra, är 

av betydelse.145 Majoriteten av eleverna i vår studie tycks påverkas av utbildningsnivån hos sina 

föräldrar även i sådana frågor som kanske inte är direkt kopplade till deras utbildning. Något som 

också är intressant utifrån vår kategorisering är att de elever som har föräldrar vars högsta 

utbildning är grundskola enligt vår bedömning har grundläggande uppfattningar. Detta visar att 

teorierna om kapital inte är applicerbara på alla sammanhang och alla människor, det finns 

variationer och en viss rörlighet.146 Vore teorierna istället lagar skrivna i sten borde elevernas 

uppfattningar följt föräldrarnas utbildningsnivå. De elever vars föräldrars högsta utbildning är 

grundskola borde då placerat sig i kategorin enkla uppfattningar, eleverna till föräldrar med 

gymnasieutbildning i kategorin grundläggande uppfattningar och de elever som har föräldrar med 

högskoleutbildning borde i sådana fall placerat sig i kategorin omfångsrika uppfattningar. Vår studie 

visar att det finns drag av denna fördelning, men resultatet är inte entydigt. Totalt sett bedömer vi 

att hälften av eleverna i vår studie har omfångsrika uppfattningar om miljöproblem.  

Angående kön finns vissa intressanta skillnader. Killarna placerar sig i högre utsträckning i 

kategorin omfångsrika uppfattningar. 67 procent av killarna är representerade här medan 42 procent 

av tjejerna placerar sig i denna kategori. Hälften av tjejerna återfinns i gruppen grundläggande 

uppfattningar, men enbart 16 procent av killarna. I den sista kategorin som vi benämner som enkla 

uppfattningar hamnar två elever där vi inte kan se några skillnader beroende på kön. Vi kan alltså se 

att killarna i vår studie på ett mer utförligt sätt kan samtala om miljöproblem och dess 
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bakomliggande orsaker. Detta kan ställas i relation till det Andersson skriver om att killar redan 

från barndomen fostras in i ett naturvetenskapligt tänkande och på så sätt har bättre 

förutsättningar att arbeta med dessa frågor. Resultatet från vår studie stämmer till stor del överens 

med dessa antaganden, men om detta är orsaken till att killarna tycks ha bredare uppfattningar 

eller inte låter vi vara osagt.147  

Som presenterades i resultatavsnittet finns det variationer i vad eleverna tar upp när de tänker 

på miljöproblem. Elevernas utsagor handlar om utsläpp, nedskräpning, utrotningshotade djur 

samt global uppvärmning. De skillnader som vi kan se i elevernas svar är att det är fler tjejer än 

killar som nämner djuren och deras risk att utrotas.  

Hur ser eleverna på sin delaktighet i och relation till jordens miljöproblem och dess 

lösningar? 

Som framgår av resultatet svarar drygt hälften av eleverna att de inte vet hur eller om dagens 

miljöproblem kommer att påverka dem. Av de sju elever som svarar att de tror att de kommer bli 

påverkade finns vissa skillnader med avseende på föräldrarnas utbildningsnivå. Av de elever som 

har föräldrar vars högsta utbildning är grundskola eller gymnasium svarar hälften av eleverna i 

respektive grupp att de tror att miljöproblemen kommer att påverka dem och att det är något de 

kommer att märka av. Detta skiljer sig något från de elever som har föräldrar med 

högskoleutbildning. Där svarar istället enbart 30 procent att de tror sig påverkas. En knapp 

skillnad kan även märkas utifrån elevernas kön. Cirka 33 procent av killarna tror sig påverkas 

medan 42 procent av tjejerna svarar detsamma. Andelen tjejer som tror att miljöproblemen 

kommer att påverka dem är med andra ord något större än andelen killar.  

Studiens resultat visar också att elevernas svar varierar angående vad eleverna tror att de kan 

göra för en bättre miljö. Det som främst kommer att behandlas här är i vilken utsträckning 

eleverna kan ge förslag på sådant som de anser sig kunna göra för att på ett positivt sätt påverka 

miljöns utveckling. Resultatet visar att hälften av eleverna kunde ge ett eller två förslag medan 

den andra hälften kan ge tre förslag eller fler. Här kan stora skillnader utläsas beroende på 

föräldrarnas utbildningsbakgrund. 70 procent av de elever vars föräldrar har högskoleutbildning 

ger tre förslag eller fler. Hos de elever vars föräldrar har gymnasieutbildning är motsvarande siffra 

cirka 33 procent. Ingen av eleverna som har föräldrar vars högsta utbildning är grundskola ger 

fler än två förslag. Analysen av elevernas utsagor visar här att elever till föräldrar med högre 

utbildning i större utsträckning kan uttrycka sina tankar om vad de kan göra för att vara delaktiga. 

Det är också tydligt att killarna i högre grad än tjejerna kan ge fler av dessa förslag. Cirka 67 

procent av killarna ger tre förslag eller mer. Motsvarande siffra bland tjejerna är 42 procent. De 

förslag som eleverna väljer att ta upp på vad man kan göra för miljön har presenterats under 

resultatavsnittet. Vi kan inte urskilja några betydande skillnader, beroende på vare sig föräldrars 
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utbildningsnivå eller kön, angående vilka förslag eleverna nämner. Något som är intressant i den 

här frågan är trots allt att samtliga elever uppger att de källsorterar hemma men endast åtta elever 

nämner det som ett förslag på vad man kan göra för en bättre miljö.  

Elevernas utsagor från de intervjuer vi har genomfört stödjer enligt vår mening bilden om det 

kompetenta barnet som presenterades under teoretiska perspektiv och som Halldén skriver 

om.148 Det görs tydligt att eleverna har flera tankar och idéer om hur man kan påverka miljön och 

vad som händer om mänskligheten väljer att inte agera för miljöns bästa. Flera elever menar 

också att ett sätt för dem att göra skillnad är att försöka påverka sina föräldrar. Vår tolkning är att 

eleverna till viss del kan ha större insikt i de miljöproblem som finns på jorden än sina föräldrar. 

En elev uttrycker också specifikt att hon främst diskuterar miljöfrågor tillsammans med sina 

vänner. Detta tyder på att barn också har en egen kultur vilken de själva formar och som står 

bortom vuxenvärlden.149 Att se barnet som inkompetent och enbart någon som ska socialiseras 

in i det vuxna livet blir enligt vår studie inte rimligt.150 

Hur tror eleverna att jordens miljö och natur kommer se ut i framtiden? 

Angående elevernas framtidstro visas i resultatet fyra typer av elevutsagor. Utsagorna är 

grupperade utifrån hur eleverna tror att miljön i framtiden kommer att vara bättre än i dagsläget, 

sämre än i dagsläget, att det är oklart men kommer att bero på mänskliga handlingar, eller om 

eleverna inte kan uttrycka någon ståndpunkt i frågan. Resultatet visar att hälften av eleverna 

tillhör den grupp som tror att framtiden kommer att bli sämre. I denna grupp kan inga 

betydelsefulla skillnader utläsas beroende av vare sig kön eller föräldrars utbildningsnivå. 

Utbildningsnivån tycks inte heller spela någon avgörande roll i de två grupper där eleverna tror på 

en bättre framtid eller inte kan uttrycka någon ståndpunkt. Det som är av intresse är den grupp 

som menar att framtiden är svår att uttala sig om eftersom den till stor del beror på mänskliga 

handlingar och vi inte vet hur dessa handlingar kommer att se ut. Dessa elever gör enligt vår 

tolkning en mer utvecklad reflektion om den framtid som väntar. Den här gruppen består till 

största del av elever som har föräldrar med högskoleutbildning. Av de elever som tillhör den här 

gruppen har 80 procent föräldrar med högskoleutbildning. Det betyder att totalt 40 procent av de 

elever vars föräldrar har högskoleutbildning tillhör denna grupp, medan enbart 17 procent av de 

elever vars föräldrar har gymnasieutbildning placerar sig i den här gruppen. Ingen av de elever 

vars föräldrar har grundskoleutbildning gör en sådan utvecklad reflektion. Även här verkar 

elevernas kulturella kapital och därmed föräldrarnas utbildningsnivå vara av betydelse. Vi kan 

därmed applicera Bourdieus tankar även i denna fråga.151 Angående kön finns det inga större 

skillnader inom eller mellan grupperna. Den enda grupp som avviker är de elever som enkelt 
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svarar att de inte vet hur framtiden kommer att se ut och inte heller för något resonemang kring 

detta. Enbart tjejer placerar sig i denna grupp. Huruvida detta beror på slumpen eller det faktum 

att fler tjejer än killar ingår i vår studie låter vi vara osagt.  

Vilka skillnader och likheter i elevers uppfattningar om miljöproblem kan urskiljas 

utifrån elevernas sociala bakgrund? 

Frågeställningen har genomsyrat hela vår analys och har legat till grund för i vilket ljus vi har 

bearbetat vårt resultat. Det som presenteras nedan är en sammanfattning av studiens analys 

rörande detta.  

Utifrån vår kategorisering av elevernas uppfattningar är de elever som i störst utsträckning kan 

uttrycka sig, samtala om och kan förmedla sina kunskaper och uppfattningar om miljöproblem 

också de elever vars föräldrar har längst utbildning. Majoriteten av dessa elever placerar sig i 

kategorin omfångsrika uppfattningar och verkar ha lättare att uttrycka sig angående miljöproblem än 

sina jämnåriga kamrater. De elever vars föräldrar har högskoleutbildning är också de elever som 

kan ge flest förslag på vad man kan göra för en bättre miljö. 70 procent av dessa elever ger tre 

förslag eller fler medan motsvarande siffra bland de elever vars föräldrar har gymnasieutbildning 

är 33 procent. När vi studerar resultatet utifrån våra teoretiska perspektiv framhävs Bourdieus 

tankar om socialisation. I vår studie kan vi se att föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för 

elevernas uppfattningar. Det finns självfallet undantag i vår undersökning, en av killarna i studien 

vars föräldrar har gymnasieutbildning är också en av de elever som vi bedömer har mest 

omfångsrika uppfattningar och kunskaper i ämnet. Denne elev har mycket god förmåga att 

uttrycka sina tankar och kan resonera och reflektera på ett djupgående sätt angående de problem 

samhället står inför. Det blir här tydligt att en individs intressen och personlighet också påverkar 

människan och hennes uppfattningar. Det nedärvda kapitalet ger inte en komplett bild av 

människan.  

Som vi har presenterat i tidigare avsnitt har vi rörande elevernas sociala bakgrund, utöver 

föräldrars utbildning, studerat elevernas modersmål och boendeförhållanden för att se om detta 

har någon betydelse för elevens uppfattningar angående miljöproblem. Resultatet visar att vi inte 

kan urskilja några större skillnader i elevernas yttranden i relation till om de bor på landet eller i 

tätorten. Vi har dock kommit fram till att eleverna med annat modersmål än svenska kan ha 

svårare att förstå våra frågor vilket har lett till att vi som intervjuare måste ha större tålamod och 

vara extra tydliga i våra samtal. Språkligt sett har eleverna med annat modersmål lite svårare att 

uttrycka sig än den övriga elevgruppen men vad gäller deras uppfattningar om miljöproblem 

skiljer de sig inte från genomsnittet.  

Sammanfattningsvis kan vi genom denna studie se att det finns vissa skillnader mellan 

elevernas uppfattningar beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Elevernas utsagor ökar i 

omfång, liksom deras förmåga att uttrycka sig, i takt med föräldrarnas utbildning. Den analys vi 
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har gjort är dock generaliserande och som tidigare nämnts finns betydelsefulla undantag även från 

denna regel. 
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Diskussion 

Den diskussion som följer är koncentrerad till huvudteman där vi utgår från den tidigare 

forskningen och våra teoretiska utgångspunkter. Vissa kopplingar har även gjorts till en del 

bakgrundsmaterial. Vi anser dock att de inte är tillräckligt omfattade för att stå under egen rubrik.  

Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts i såväl bakgrundsavsnitt som litteraturöversikt är hållbar utveckling ett 

mycket aktuellt ämne i samhället och något som ska genomsyra all undervisning. Detta betonas i 

såväl läroplaner som i övriga styrdokument för skolan. FN har också lyft frågan om undervisning 

för hållbar utveckling och benämner detta som ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling.152 

Björneloo har i sin studie visat att lärare anser att det är viktigt att undervisningen skapar en 

ansvarskänsla hos eleverna och att de lär sig att vara delaktiga i samhället. Eleverna ska även inse 

att människan är tätt sammanknuten till naturen och att hennes val och gärningar påverkar den 

framtid som väntar.153 Vår studie visar att majoriteten av eleverna, trots att de är medvetna om 

människans roll i de miljöproblem som finns på jorden, har svaga uppfattningar om den 

undervisning de bör ha haft kring miljöfrågor. Trots att vi inte har undersökt lärarnas 

undervisning om hållbar utveckling och miljö, och därmed inte kan uttala oss om undervisningen 

som sådan, kan vi dock i elevernas utsagor utläsa vissa mönster. Resultatet visar att de flesta 

elever har svårt att minnas någon undervisning om miljö, vilket inte stämmer överens med de 

riktlinjer som finns för skolans arbete. Det som också är värt att notera är att den undervisning 

som eleverna ändå uttalar sig om är undervisning genomförd av lärarstudenter. Det tycks också 

vara så att det eleverna minns av undervisningen också är det som de har störst uppfattningar om 

angående miljö. Björneloos studie visar att lärarna anser att det är viktigt att eleverna får 

undervisning och kunskaper om miljöfrågor för att bättre kunna agera i samhället.154 Vi tror inte 

att lärarna till eleverna i vår studie skulle svara annorlunda, eller på ett avvikande sätt från 

Björneloos resultat. Den fråga man då kan ställa sig är varför eleverna uttrycker att de inte fått 

denna undervisning? Är lärarnas arbetsbörda för stor, läggs undervisningstid i större utsträckning 

på kärnämnen eller skulle det vara annorlunda om miljö var ett eget skolämne som fick tid i 

elevernas scheman? Vad innebär det egentligen att hållbar utveckling ska genomsyra all undervisning 

och hur ska man som lärare praktiskt arbeta med detta? Är det trots allt det lärarna har gjort, 

eftersom eleverna ändå är relativt medvetna om människans roll? Vad som strider mot detta är 

dock vissa elever som uttrycker sig ha fått sina kunskaper om miljöfrågor från TV eller vänner. 

                                                 
152 www.unesco.org, 25/1 2012 
153 Björneloo, s. 95, 112 
154 Ibid., s. 95, 112 



44 

 

Eleverna har enligt vår studie bristande begreppsbildning inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Resultatet från vår studie visar att flertalet elever är osäkra på begrepp som 

hållbar utveckling, växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Leach & Scott menar att det 

är av stor vikt att läraren förklarar och presenterar nya begrepp för sina elever istället för att 

undvika och förenkla dem. Detta som ett led i elevernas lärande.155 Eleverna i vår studie verkar 

inte ha fått begreppen presenterade för sig på ett sätt som gjort att de förstått eller tillgodogjorts 

sig begreppens innebörd på det sätt som Leach & Scott menar är viktigt. Vissa elever i vår studie 

uttrycker att de hört begreppen men aldrig förstått dess innebörd, avsaknaden av förklaringar 

från vuxna blir på detta sätt ett hinder i elevernas lärandeprocess oavsett ämne.  

Resultaten från vår studie uppvisar många likheter med det resultat som presenteras i 

Johansson avhandling. De miljövetare han har intervjuat uppfattar miljöproblem som orsakade av 

människan och av okunskap och bristande engagemang.156 Eleverna i vår studie för ett liknande 

resonemang och kan se människans roll i de miljöproblem som finns på jorden. De är i hög grad 

medvetna om att människans handlingar är de som i stor grad har orsakat klimatförändringarna. 

Detta stämmer bra överens med Alerbys studie som visar att barn kan se sambandet mellan 

människans behov och miljöproblem. En intressant skillnad är att hennes studie som är från år 

1998 beskriver hur barn och ungas kunskaper och uppfattningar om globala processer kommer 

först och främst i 16-årsåldern.157 I vår studie kan vi dock se att vissa elever redan är bekanta med 

såväl den globala uppvärmningen som växthuseffekten, även om majoriteten av eleverna är 

osäkra på begreppen. Att vissa elever i vår studie har uppfattningar om begreppen kan vara ett 

tecken på att barnens kunskaper har vuxit och är mer omfångsrika i tidigare åldrar än vad de var 

för 14 år sedan. Kanske är detta ett resultat av att klimatfrågan är en mer omdiskuterad fråga i 

dagens samhälle än vad den var förut. Det skulle även kunna vara ett tecken på att FN:s beslut 

om undervisning för hållbar utveckling faktiskt har haft en viss genomslagskraft. Resultatet kan 

tolkas som att elevernas uppfattningar och kunskaper har ökat, men vi finner ändå stora 

variationer i elevernas utsagor. En uppfattning bland miljövetarna i Johanssons studie är att man 

ser människan som aktiv, vilket innebär att hennes handlingar kan leda till såväl positiva som 

negativa förändringar, människan är med andra ord inte maktlös i frågan om miljöhot.158 När 

eleverna i vår studie delar med sig av sina framtidsvisioner tydliggörs det att de i hög grad tror att 

människans val och handlingar är av avgörande betydelse för hur framtiden kommer se ut. Trots 

att en del elever tror att människans handlingar kommer leda till en sämre framtid finns ändå ett 

visst hopp i och med att de inte ser människan som maktlös.  

En orsak till världens miljöproblem är enligt Wärneryd det faktum att människan idag inte i 

lika stor utsträckning lever nära naturen.159 Detta innebär att det är svårare för människan att se 

                                                 
155 Leach & Scott, s. 104; 108–109  
156 Johansson, s. 97 
157 Alerby, s. 93 
158 Johansson, s. 97 
159 Wärneryd m.fl., s. 61–64  
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hur hon berörs av det som händer i vår natur. Både Alerbys och Perssons avhandlingar kastar ljus 

över hur elever är osäkra på förhållandet mellan människa och natur. De menar att eleverna har 

svårt att se hur de kommer påverkas av klimatförändringarna.160 Resultatet från vår studie 

stämmer väl överens med detta. Eleverna har en mängd förslag och tankar om vad man kan göra 

för miljön men de har svårt att se om eller hur de kommer att påverkas av klimatförändringarna i 

ett längre perspektiv. Istället ser flertalet elever djurens lidande som ett resultat av 

miljöproblemen. Det tycks ligga dem närmare till hands att se hur djuren kommer att påverkas än 

de själva, vilket stämmer väl överens med de slutsatser som såväl Alerby som Persson har dragit i 

sina studier och är med andra ord inget främmande. Även i Trygg Hansas undersökning 

framkommer det att barn och unga oroar sig för utrotningen av flera djurarter. Hur kommer det 

sig att eleverna har så svårt att se hur människan berörs av klimatförändringarna? Kanske är en av 

anledningarna att dessa elever lever under goda förhållanden vilket möjligtvis gör det svårt för 

dem att relatera till att så stora och svåra problem påverkar människor. Sverige är ett välutvecklat 

land och Trumper menar att vid goda levnadsvillkor minskar intresset för miljöfrågor eftersom 

det inte finns lika stort intresse eller behov av att förbättra de egna villkoren.161  

Teoretiska perspektiv 

Huvudtanken i vår studie har varit att undersöka vilka skillnader i elevernas uppfattningar av 

miljöproblem som kan urskiljas utifrån elevernas sociala bakgrund. I den här delen av 

diskussionen kommer vi att föra ett resonemang kring detta. 

Vårt resultat visar att det finns skillnader i elevernas utsagor och uppfattningar beroende på 

föräldrarnas utbildningsnivå. De elever vars föräldrar har högst utbildning är också de elever som 

har mest omfångsrika uppfattningar om miljöproblem. Dessa elever har också flest förslag på vad 

man kan göra för att bidra till en bättre miljö. Vår studie bekräftar därmed Bourdieus teorier om 

kapital och habitus, och tesen om att det en människa får med sig från sin uppväxt och sina 

föräldrar har betydelse för hennes utveckling.162 Det vi främst har haft i beaktande är föräldrarnas 

utbildningsnivå, något som kan räknas till det så kallade utbildningskapitalet.163 Betydelsen av 

föräldrarnas utbildningsnivå är dock inte entydig. Vår studie visar också att det finns flera 

undantag från denna regel. Flera elever i vår studie uttrycker sig på ett sätt som inte svarar mot 

den generella bilden att föräldrarnas utbildningsnivå är avgörande för deras kunskaper och 

uppfattningar. Här innefattas såväl de elever som har mer eller mindre omfångsrika uppfattningar 

än vad som generellt sett är representativt för den grupp de tillhör. Dessa elever bekräftar istället 

vad Ahrne förklarar är en viss social rörlighet.164 Detta stödjer också tanken om människan som 

                                                 
160 Alerby, s. 93; Persson, s. 196 
161 Trumper, s. 232 
162 Bourdieu, s. 69-70  
163 Ahrne, s. 123; Broady, s. 169; Palme, s. 19 
164 Ahrne, s.79 
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aktiv, hon är inte en passiv varelse. Barn är med andra ord inte tomma kärl som ska fyllas med 

kunskap eller information. Människan gör egna livsval, oavsett bakgrund eller ursprung, baserade 

på personligt engagemang och intressen. Det betyder att en människa kan öka eller minska sitt 

kapital vilket gör att habitus också förändras. De val en människa gör är också en följd av det 

samhälle hon är en del av, kanske speciellt med tanke på utbildningskapitalet som i dagens 

samhälle är väldigt betydelsefullt. Tidigare kanske det faktum att någons föräldrar var utbildade i 

större utsträckning än idag påverkade huruvida denne valde att vidareutbilda sig eller inte. Ahrne 

beskriver hur rörligheten har ökat i Sverige sedan 1950-talet och i dagsläget kanske valet att 

utbilda sig snarare är en följd av samhällets krav.165 Detta skulle kunna leda till att barn i 

framtiden inte i lika stor utsträckning påverkas av sina föräldrars utbildningsnivå, då denna 

möjligtvis inte skiljer sig särskilt åt mellan olika familjer. Det blir då istället andra faktorer i 

familjen och samhället som påverkar människans kapital. Oavsett eventuella samhällsförändringar 

tror vi att dessa typer av skillnader alltid kommer att finnas mellan barn och mellan människor. 

Som vi tidigare nämnt har vår studie visat att de elever vars föräldrar har högst utbildning är 

de elever som har mest omfångsrika uppfattningar vad gäller miljöproblem. Dessa elever kan 

dock i mindre utsträckning se hur miljöproblemen skulle kunna påverka dem. Ett exempel är att 

flertalet elever nämner djurens lidande som den främsta följden av människans handlande, 

snarare än att eleverna ser hur människor kommer att påverkas. Liknande resultat går att finna i 

Trygg Hansas undersökning som studerar barns syn på klimatförändringar och kommer fram till 

samma slutsats.166 Eleverna i vår studie nämner också att det är människor i andra delar av 

världen som främst kommer att påverkas av klimatförändringarna. De har alltså breda 

uppfattningar om miljöproblem men har svårt att koppla dessa till sitt eget liv. I Trumpers studie 

har han kommit fram till att elever i välutvecklade länder generellt sett har större kunskaper om 

miljöfrågor än elever från utvecklingsländer. En av de aspekter som tas i beaktande vid 

klassificeringen av huruvida ett land är välutvecklat eller inte, är just utbildningsnivån. Trots att 

skillnaderna mellan Trumpers studie och vår är påtagliga är det ändå intressant att vi i vårt resultat 

kan dra en parallell och se att utbildningsnivån är av betydelse för elevernas uppfattningar. 

Trumper visar också att engagemanget och intresset för miljön minskar med ökande HDI, det är 

alltså större hos elever i utvecklingsländer.167 Vi ser elevernas relation till miljön och dess problem 

som en indikator för deras engagemang och intresse. Det är därför också intressant att de elever i 

vår undersökning vars föräldrar har en lägre utbildning uppvisar större förmåga att se kopplingen 

mellan sig själva och världen. Dessa elever tror i högre utsträckning att de kommer att påverkas. 

Det ska också tilläggas att majoriteten av eleverna i vår studie inte vet hur eller om 

miljöproblemen kommer att påverka dem. Kanske är detta just en följd av att Sverige är ett 

välutvecklat land där människan till stor del lever friställd från naturen och under goda villkor.168 

                                                 
165 Ibid., s. 80 
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167 Se s. 13 för förklaring av HDI 
168 Trumper, s. 232;  Wärneryd m.fl., s. 61–64 



47 

 

Ytterligare en aspekt som har varit viktig i vår undersökning är att se barnet som kompetent. 

Det är också anledningen till att vi har valt att lyssna på elevernas utsagor. Vi har valt att inte 

använda oss av den romantiska bilden av barnet utan det har i vår studie istället varit viktigt att se 

barnet som en egen individ och lyssna till vad det har att säga.169 Resultatet från studien stödjer 

enligt vår mening teorin om det kompetenta barnet eftersom eleverna har breda uppfattningar 

om miljöproblem. De kan ge flera förslag på hur man kan arbeta för en bättre miljö, de är 

medvetna om att det mänskliga beteendet till stor del påverkar miljön och uttrycker i flera fall ett 

behov av ökat mänskligt engagemang. Flera elever uttalar en önskan om att kunna påverka sina 

föräldrar att göra mer miljömedvetna val. Halldén beskriver att den kompetenta bilden av barnet 

handlar just om att se att barn ibland kan ha insikt i frågor som vuxna inte har. Här ser vi en 

tydlig koppling mellan det Halldén uttrycker och resultatet i vår studie.170 Det eleverna inte har 

lika stor uppfattning om är sin egen delaktighet i och relation till miljöproblem. Det behöver 

dock inte förminska barnets kompetens utan kanske snarare är en följd av samhället och det 

faktum att Sverige är ett välutvecklat land i enlighet med Trumpers studie.171 Det är inte 

osannolikt att liknande resultat skulle finnas i en undersökning gjord bland vuxna.   

En sista faktor i vår undersökning är frågan om genus. Det vi kan se från vårt resultat är att 

det finns vissa skillnader mellan könen men det tycks inte vara den faktor som har störst relevans. 

Resultatet visar att det är större del av killarna som har omfångsrika uppfattningar om 

miljöproblem än tjejerna. De kan i större utsträckning uttrycka sig om miljöproblem och dess 

orsaker. Studiens resultat kan vi ställa i relation till det Andersson skriver om att 

naturvetenskapen, som miljöproblemen kan sägas tillhöra, är en manlig arena som killarna har ett 

större försprång att träda in på. Detta eftersom de genusföreställningar barnen fostras in i kan 

skapa större möjligheter för killar än för tjejer att ta sig an naturvetenskapliga ämnen.172 Vi har 

också sett att tjejerna generellt sett är något mer vaga i sina svar. Det är enbart tjejer som inte vill 

uttrycka sig om framtiden. En större del av killarna är mer precisa och konkreta i sina svar. Vi har 

tidigare nämnt att det är svårt att säga vad detta beror på. Det är dock intressant att studera det 

utifrån Hirdmans reflektioner kring kvinnans sociala underordning. Hon skriver bland annat om 

den traditionella bilden av mannen som stark och kvinnans om svag.173 Kvinnans roll är därmed 

inte i lika stor utsträckning att vara den som är bestämd och tydlig. Ambjörnsson menar i sitt 

försök att ringa in en normativ femininitet att kvinnan ofta bör vara försiktig, måttfull och 

kontrollerad.174 Kanske skulle detta kunna närma sig en förklaring till varför enbart tjejer väljer att 

svara att de inte vet hur framtiden kommer att se ut, utan att våga sig på någon förklaring när 

samtliga killar i studien tar en tydligare ställning i frågan.  

                                                 
169 Se s. 18 
170 Halldén, 2007, s. 14, 18, 31–32  
171 Se s. 13–14  
172 Andersson, 2011, s. 29–30 
173 Hirdman, s. 53, 60 
174 Ambjörnsson, s. 63 
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Konklusion 

Den studie som har presenterats i denna uppsats har syftat till att undersöka hur elever med olika 

social bakgrund uppfattar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Frågeställningarna 

har varit: Vilka uppfattningar har elever i årskurs 6? Hur ser eleverna på sin delaktighet i och 

relation till jordens miljöproblem och dess lösningar? Hur tror eleverna att framtiden kommer se 

ut med avseende på miljö och natur? Vilka skillnader och likheter i elevers uppfattningar om 

miljöproblem kan urskiljas utifrån elevernas sociala bakgrund? För att uppnå syftet och besvara 

frågeställningarna har vi valt att använda oss av samtalsintervjuer med elever i årskurs 6.  

 

Vår studie har visat att elevers uppfattningar om hållbar utveckling och miljöproblem påverkas av 

föräldrarnas utbildningsnivå. Trots vissa undantag kan vi se ett tydligt mönster mellan omfånget 

på elevernas utsagor och föräldrarnas utbildning då de elever vars föräldrar har högre 

utbildningsnivå har mer omfångsrika uppfattningar om miljöproblem, de ger tydligare 

beskrivningar och fler exempel på hur man som människa kan vara delaktig i lösningar på dessa 

problem. Vi kan dock se att få elever kan se sig själva i relation till miljöproblemen och förstå hur 

dessa möjligtvis kommer påverka dem i vidare perspektiv. Det vi trots allt anser önskvärt är att 

elever i större utsträckning såg sin egen delaktighet i och relation till miljöproblem.  

För att uppnå en högre medvetenhet hos eleverna och motverka de skillnader som finns 

mellan elever med olika social bakgrund menar vi att det är nödvändigt att skolan tar en mer aktiv 

roll. Såväl den nya som den tidigare läroplanen framhåller vikten av hållbar utveckling. Trots 

detta kan de elever vi har intervjuat inte i någon större utsträckning minnas någon undervisning i 

dessa frågor. Om det inte bedrivs någon undervisning, hur ska vi då kunna utjämna 

samhällsskillnader och fostra en miljömedveten generation? Samhället har stora förväntningar 

och förhoppningar på att den nya generationen ska komma med svar och lösningar på de 

problem som tidigare generationer har ställt till med. Frågan är dock när barnens kompetens ska 

erkännas och när vuxenvärlden ska börja lyssna på vad de har att säga?  

Om 50 år kommer de ångra sig, allt som de inte har gjort.  – Lilly 12 år.175 

 Det är dags att agera nu. 

                                                 
175 Lilly, 12 år: Åk 6, intervju 12/4 2012 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Tema 1: Eleven  

 Undertema 1: Bakgrund 

o Härkomst   – Är du född i Sverige? 
o Boende 

 Geografiskt 

 Boendetyp 

 Undertema 2: Föräldrar 

o Utbildning    
o Härkomst  – Är dina föräldrar födda i Sverige? 
o Uppväxt  – Hur har du vuxit upp? 

– Annat modersmål än svenska? 

 

 Undertema 3: Erfarenheter 
o Förskola/Skola  
o Fritidsaktiviteter  – Vad brukar du göra på fritiden? 

 
Tema 2: Vardag 

 Undertema 1: Transportmedel 

o Till vardags  – Hur tar du dig till skolan?  

– Hur gör din familj när ni ska någonstans? 
o Semester   

 

 Undertema 2: Hem  
o Källsortering  – Hur gör ni med soporna hemma? 
o TV  – Brukar du titta på tv? Vad för program tittar du på? 
o Läsning 

 

 Undertema 3: Prylar 
o Kläder   – Hur ofta brukar ni handla kläder? 
o Telefon 

 
Tema 3: Begreppet hållbar utveckling 

 Undertema 1: Miljöproblem 

o Begreppets betydelse  – Vad betyder miljöproblem för dig? 
o Nuläget  – Kan du beskriva vilka miljöproblem som finns? 
o Elevens delaktighet – Hur tror du att du kan påverka och bidra till en bättre  

miljö? 
o Framtiden  – Hur tror du att världen kommer se ut i framtiden? 
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– Hur tror du att miljöproblemen kommer påverka dig  
i framtiden? 
 

 Undertema 2: Skolan och undervisning 
o Miljö   – Har ni pratat om miljöproblem i skolan? 
o Integrering   – Hur har ni i sådana fall arbetat med detta? 
o När    – Har ni arbetat med miljöfrågor i år? 

– Har ni arbetat med miljöfrågor tidigare? 

 

 Undertema 3: Lokalt/Globalt 
o Sverige 
o Världen 
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Bilaga 2 – Brev till föräldrarna 
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Bilaga 3 – Bilder till intervjun 

Bild 1. 

 

 

Bild 2. 

 

 

Bild 3. 

 


