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This study has investigated the thoughts and the emotions concerning climate change among 
children. The main purpose of the thesis is to study how the children cope with the threat of 
climate change and if they see it as something concerning their on lives. The theoretical roots 
of the study are to be found within appraisal theory, social representations, coping and self-
efficacy. 
   The children who are included in this study are 12-13 years old and live in the western part 
of Sweden. The data collection is based on the interviews with 27 children. The interviews 
have been thematically analysed and the aim was to get a deeper understanding of how the 
children think and feel concerning climate change. In the analysis four main themes emerged 
which focus on: how the children perceive and relate to climate change, the contexts in which 
the children face the discussions on climate change, how they cope with the emotions that are 
awakened and how they feel that they can influence issues related to climate change and the 
environment. 
   It can be stated that the results have many nuances. The majority of the children see climate 
change as something abstract and distant that doesn’t affect their own lives. Regarding the 
future of the planet the children express both hope and worry, but also ambivalence. They 
mean that we, the humans, have the decision in our hands. The children meet the discussion of 
climate change in different places like: in media, in school, at home and through own 
experiences. They use several different strategies to cope with their emotions; problem-
focused coping, emotion-focused coping and meaning-focused coping. Most of the children 
feel that they can affect the environment positively through small, simple everyday actions, 
bur there are also children that feel that there is nothing they can do. The children’s own 
experiences affect how they think and feel regarding climate change 
   It can be concluded that many of the interviewed children are involved in issues concerning 
the environment and climate change and that they possess knowledge that adults don’t have, 
but also that climate change must be transformed into something tangible and seen as a 
personal responsibility for a change to occur.There, the community, the adult world and the 
school have a great responsibility 
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Förord 

Att skriva en licentiatuppsats kan liknas vid en resa, i mitt fall både i fysisk 
och i mental bemärkelse. Att tacka ja till en forskarutbildning har varit en 
resa ut i det okända, en resa som kantats av utmaningar, överraskningar, 
spänning, frustration och glädje. Det har varit en intensiv och en lärorik pe-
riod av mitt liv. Åtskilliga timmar har tillbringats på tåget till och från Upp-
sala och därför känns det naturligt att jämföra hela forskarutbildningen med 
en tågresa. För att tåget överhuvudtaget ska starta och komma fram i tid 
krävs det en tågledning som i detta fall bestått av Ann Grubbström och Jan 
Amcoff. De har på alla tänkbara sätt stöttat och hjälpt till med praktiska pro-
blem och på ett mycket smidigt sätt servat oss alla på Forskarskolan. Med 
stort tålamod har ni ”tuffat på” och tagit oss framåt. Ett stort tack till er!  

Utan lokförare flyttar sig inte tåget och jag har haft den stora förmånen att 
ha två uthålliga förare som hjälpts åt att leda mig rätt. Maria Ojala och Dani-
elle van der Burgt, utan er hade det inte blivit någon uppsats. Jag är otroligt 
tacksam över att ni har orkat med att vara mina handledare. Ni har stöttat, 
ifrågasatt och kritiskt granskat samt givit mig orken att fortsätta mitt skri-
vande. Jag har upplevt ett genuint intresse från er sida och ni har generöst 
delat med er av er kunskap och erfarenhet. När urspårning har hotat har ni 
fått in mig på rätt spår igen. Tack! En resa blir alltid så mycket trevligare om 
man har sällskap och jag vill även passa på att tacka mina medresenärer från 
Forskarskolan. Kupén hade varit tom utan er. Att lyssna till, diskutera med 
och lära av er har berikat tillvaron. Ett extra tack vill jag ge till Lisa Sjöström 
för många trevliga fikastunder och promenader genom Uppsalas gator. Det 
största tacket måste jag ändå rikta till de medpassagerare som är förutsätt-
ningen för hela uppsatsen, till alla kloka och underbara barn som ställde upp 
på intervjuerna. Ni delade generöst med er av era tankar och känslor och 
skapade på så sätt innehållet i texten. Tack också till de skolor, lärare och 
rektorer som gjorde det möjligt. 

Förutom alla som varit direkt inblandade i mina studier finns även en tap-
per skara som vinkat från perrongen och fått vardagen att fungera. Uffe, Lina 
och Mathias, jag har inte alltid varit någon kul och engagerad fru eller 
mamma under skrivandets olika faser. Tack för att ni har haft tålamod och 
orkat med mig då det har känts tungt. Tack också till mamma och pappa, 
bror med familj, svärdotter, övriga släktingar, vänner och kollegor som på 
olika sätt har hjälpt mig under resans gång. Att ni har trott på mig har betytt 
mycket.  
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Som alla resor har även denna ett slut. Jag har nått slutdestinationen för den-
na resa och det är dags att kliva av tåget och möta nya äventyr. Samtidigt 
som det känns fantastiskt skönt att äntligen vara klar är det med ett visst 
vemod jag lämnar tiden som forskarstudent. Det har varit en förmån att få 
genomföra denna utbildning och att få vara en del av Kulturgeografiska in-
stitutionen i Uppsala och jag vill tro att jag har blivit en något klokare och 
bättre människa. Vilka resor detta kan leda till i framtiden återstår att se! 

Jag låter Nalle Puh, min absoluta favoritbjörn, avsluta detta förord och 
sammanfatta känslan av att vara forskarstuderande och jag tror att jag till 
viss del faktiskt har funnit svaret. 
 
”Hallå”, sa Nasse, ”vad håller du på med?” 
”Jag jagar”, sa Puh 
”Jagar vadå?” 
”Följer ett spår”, sa Nalle Puh och såg mycket hemlighetsfull ut. 
”Följer ett spår vart då?”, sa Nasse och kom närmare. 
”Det är precis vad jag frågar mig själv. Jag frågar mig själv vart.” 
”Och vad tror du blir svaret?” 
”Jag måste vänta med svaret tills jag funnit det”, svarade Puh. 
 
 
 
Snärsbo i slutet av juli, 2014  
 
Anna Pettersson 
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Inledning 

Here we stand at midnight, all six billion of us huddled together 
upon our small bank and shoal of time, with sea levels rising 
and an environmental storm gathering about us. The fate of our 
species hangs in the balance, and the matter will be decided for 
us within the next millisecond on our evolutionary stopwatch 
(Reg Morrison, 1999). 

 
Vi lever idag i en värld som i allt högre grad präglas av klimatförändringarna 
och där vårt västerländska sätt att leva sätter allt större press på vår planet. 
Citatet ovan kan ses som en symbol för den bild av klimatförändringarna 
som ofta presenteras i TV och tidningar, en bild som ofta är pessimistisk och 
mörk (Wibeck, 2012). Mänskligheten står inför en ny och stor utmaning som 
är svår att överblicka. Konsekvenser som att jordens medeltemperatur stiger, 
att havsnivån höjs och att olika typer av naturkatastrofer inträffar allt oftare, 
är idag ett faktum (IPCC, 2013). Världens länder försöker att enas och 
komma fram till lösningar genom att mötas i klimattoppmöten, men föränd-
ringarna går långsamt och motsättningarna är många. Barnen som växer upp 
runt om i världen är de som framförallt kommer att få ta konsekvenserna av 
klimatförändringarna. Av den anledningen är det intressant att undersöka 
vilka tankar och känslor de har om klimatet och miljön. Vad tror de kommer 
att hända med vår planet? Hur påverkas barnen av detta? Känner de en upp-
givenhet inför klimatet och miljön eller är de fyllda av optimism? För att få 
förståelse och kunskap är det därför viktigt att beakta barns tankar och käns-
lor i frågor som rör klimat och miljö. Enligt FN:s barnkonvention (Unicef, 
2009) har barn har rätt till yttrandefrihet och att fritt uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som rör barnet. Deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 
till ålder och mognad. Klimatförändringarna är i allra högsta grad en fråga 
som rör barnen och därför är det viktigt att lyssna till vad de har att säga. 

Det finns en del tidigare internationella studier gjorda, de flesta kvantita-
tiva och resultaten visar att många barn har en pessimistisk syn på framtiden, 
men att det också finns barn som ser ljust på framtiden och sätter stor tilltro 
till teknik och vetenskap (Dean, 2008, Hicks & Holden, 2007, Huh, 2008, 
Holden, Joldoshalieva & Shamatov, 2008, Naval & Reparaz, 2008). Även i 
Sverige har det gjorts några studier. Ojala (2012a) har gjort en kvalitativ 
studie där hon studerat barns sätt att hantera känslorna som klimatföränd-
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ringarna väcker. Resultaten visade att det fanns ett flertal olika sätt att hante-
ra känslorna, allt från förnekelse till tilltro till andra aktörer. Alerby (2010) 
genomförde en studie där barn fick visualisera sina tankar om miljön genom 
att måla teckningar. Resultatet visade sig ha många nyanser där barnen både 
framställde den onda och den goda världen och dialektiken dem emellan. 
Det har även gjorts en studie om samiska barns framtidsvisioner (Jonson, 
Sarri & Alerby, 2012) där teckningar med muntliga kommentarer legat till 
grund för resultaten. Bland annat visade det sig att klimatförändringarna 
upplevdes som ett hot mot framtiden, både för den globala framtiden och för 
den samiska kulturen.  

Genom att i denna licentiatuppsats genomföra intervjuer fördjupas tidiga-
re svenska studier och ges en bredare förståelse för barns tankar och känslor. 
Att förstå barns tankar och känslor är av intresse för vuxenvärlden över lag, 
men definitivt för politiker som fattar beslut som berör barnen och för lärare 
inom den svenska skolan. Enligt de övergripande målen i grundskolans läro-
plan (Skolverket, 2011) ska undervisningen genomsyras av fyra perspektiv 
varav ett är miljöperspektivet som beskrivs enligt följande: 

 
Genom ett miljöperspektiv får de 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. Undervis-
ningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2011, 
s. 9). 
 

I flera av grundskolans ämnen (exempelvis i geografi, biologi och hem- och 
konsumentkunskap) finns hållbar utveckling med i mål och kunskapskrav. 
Man kan därför utgå från att svenska skolbarn kommer i kontakt med under-
visning om klimatförändringar och hållbar utveckling under sin skoltid. Stu-
dier (Cross, 1998, Hicks & Bord, 2001) har dock visat att det finns en risk att 
undervisningen i skolan bidrar till att barn får en känsla av hopplöshet då 
klimatfrågor diskuteras. För att inte skapa en känsla av uppgivenhet eller 
hopplöshet hos eleverna undviker en del lärare därför att lyfta frågor som 
kan frambringa dessa känslor (Cross, 1998). Hicks och Bord (2001) menar 
även att det är viktigt att undervisningen främjar delaktighet och vilja till att 
agera i frågor som klimat och miljö. 

Målet med denna uppsats är att ge en bild av hur några barn tänker och 
känner i frågor som rör klimat och miljö. I studien ingår 27 barn i åldrarna 
12-13 år som genom intervjuer givit uttryck för sina tankar och känslor.  

2 



Uppsatsens syfte och frågeställningar   
Klimatförändringarna är inte enbart ett framtida hot utan något som redan 
idag hotar djur, natur och mänskligt liv (Parmesan & Yohe, 2003). Trots 
många varningssignaler indikerar forskning att klimatförändringarna inte är 
en prioriterad fråga och inte heller ses som ett direkt, personligt hot av de 
flesta människor (Whitmarsh, 2008). Hur förhåller sig barnen till det hot som 
klimatförändringarna utgör?  Upplever de att klimatförändringarna är något 
som berör deras egna liv och hur hanterar de i sådana fall denna insikt i sin 
vardag? Har de ett engagemang i frågor som rör miljö och klimat eller är det 
ett område som har låg prioritet? Utifrån den bakgrund som ges i inledning-
en är syftet med denna studie att undersöka hur barn tänker om, känner inför 
och förhåller sig till frågor om klimatförändringarna. Studien utgår ifrån 
följande frågeställningar: 

 
1. Hur uppfattar och förhåller sig barnen till frågor som rör klimat-

förändringarna? 
2. I vilka sammanhang möter barnen diskussionen om klimatföränd-

ringarna? 
3. Hur hanterar barnen de känslor som eventuellt väcks, individuellt 

och i sociala sammanhang? 
4. Upplever barnen att de kan påverka i frågor som rör klimatför-

ändringarna och miljön? 
 

Dessa frågeställningar besvaras med hjälp av en tematisk analys av individu-
ella intervjuer som genomförts på tre olika grundskolor i de västra delarna av 
Sverige. Nedan följer en kort beskrivning av avgränsningarna i studien som 
följs av en definition av begreppet klimatförändringar, med syftet att under-
lätta för läsaren. 

Klimatförändringar – en definition 
Klimatförändringar är som fenomen inget nytt, de har varit en naturlig del av 
vår planets historia, men det som avses i denna text handlar framför allt om 
de klimatförändringar som konstaterats på global nivå de senaste hundra 
åren. Medeltemperaturen har under de senaste hundra åren stigit med 0, 74 
grader Celsius och de tre senaste decennierna har jordens yta successivt bli-
vit varmare. 1983- 2012 var med stor sannolikhet den varmaste 30-
årsperioden på norra halvklotet under de senaste 1400 åren (IPCC, 2013). 
Andra förändringar som ägt rum är till exempel en förändrad havsnivå 
(Church et al, 2004, Levitus, Antonov & Boyer, 2005), glaciärer och snö-
täcken som minskat i omfattning (Brown, 2000) och nederbördsmängder 
som förändrats (Dai, Trenberth & Qian, 2004).  Enligt ICPP (2013) har 
havsnivåerna under perioden 1901-2010 stigit mellan 0,17- 0,20 meter.  
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Det vi idag menar när vi pratar om klimatfrågan är att växthuseffekten nu 
förstärks och jorden värms upp på grund av antropogena utsläpp (utsläpp 
orsakade av människan) av koldioxid och andra växthusgaser. Detta är något 
som forskarsamhället är relativt överens om även om det finns ett fåtal fors-
kare som hävdar att temperaturökningen har naturliga orsaker. 

Förutom mänsklig påverkan finns det naturliga faktorer som påverkar 
klimatet. De naturliga faktorerna utgörs av externa (utanför jorden) och in-
terna (som har sitt upphov på jorden) krafter. En extern kraft är till exempel 
hur mycket solljus som når jordytan, vilket påverkas av solens och jordens 
läge i förhållande till varandra. Den interna faktorn utgörs av aerosoler, vilka 
tillförs till atmosfären genom till exempel vulkanutbrott. Till de antropogena 
faktorerna räknas växthusgaser, aerosoler och skillnader i albedo (med albe-
do avses den del av strålningen som reflekteras tillbaka från jordytan ut i 
rymden)( Ramaswamy & Schwarzkopf, 2002). Vissa faktorer går inte att 
placera endast i en grupp då de förekommer naturligt, men kan ha förstärkts 
av mänsklig aktivitet. Växthuseffekten är en grundläggande egenskap hos 
jordens klimat som påverkar den globala strålningsbalansen, dvs. balansen 
mellan inkommande solstrålning och utgående värmestrålning. Därmed är 
växthuseffekten viktig för jordens energibalans och således vårt klimat. En 
naturlig växthuseffekt har så gott som alltid funnits på jorden, tack vare na-
turligt förekommande vattenånga och koldioxid i atmosfären. Den naturliga 
växthuseffekten har också varierat genom tiderna. 

Med den förstärkta växthuseffekten menas idag en ökning i växthuseffek-
ten som är utöver naturliga variationer. Växthuseffektens förstärkning beror 
framför allt på utsläpp av koldioxid men även på utsläpp av andra växthus-
gaser (metan, dikväveoxid och ozon) som ger ändringar i atmosfärens sam-
mansättning. De klimatförändringar som det resulterar i uppstår när klimat-
systemet strävar efter att återskapa strålningsbalansen. Den kanske mest 
omtalade förändringen är att det blir varmare vid jordens yta (Andrews, 
2000). Klimatets förändring vid en förstärkt växthuseffekt är dock komplext 
och omfattar flera aspekter av klimatsystemet. IPCC (2013) menar att män-
niskans påverkan är uppenbar och att det krävs stora förändringar i vårt sätt 
att leva för att hindra jordens medeltemperatur från att fortsätta att stiga. 

Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande vis. I kapitel ett presenteras teoretiska 
perspektiv och tidigare forskning om barns tankar och känslor rörande kli-
matförändringarna. I kapitel två görs en genomgång av metoden som använts 
i uppsatsen och en tydlig redogörelse för hur intervjuerna har utförts. Däref-
ter följer en redovisning av det empiriska materialet i form av resultat och 
analys. Först redovisas och analyseras hur barnen uppfattar och förhåller sig 
till klimatförändringarna för att sedan följas av i vilka sammanhang barnen 
möter diskussioner om klimatförändringarna. Resultatdelen fortsätter sedan 
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med hur barnen hanterar de känslor som väcks individuellt och i sociala 
sammanhang för att följas av hur barnen upplever att de kan påverka i frågor 
som rör klimatförändringarna. Som avslutning sammanfattas och diskuteras 
studiens viktigaste resultat och förslag ges på vidare forskning. 
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Teorier och tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas olika teoretiska perspektiv som är relevanta för 
studien och tidigare forskning som på olika sätt har anknytning till barns 
tankar, känslor och förhållningssätt rörande klimatförändringarna. Kapitlet 
inleds med ett resonemang om tankar och känslor ur två olika perspektiv; ur 
ett psykologiskt perspektiv och ur ett geografiskt perspektiv för att följas av 
tidigare studier om barns tankar och känslor rörande klimat och miljö. 

Tankar och känslor 
Känslor har en central roll i våra liv. De påverkar vad vi gör, men även hur 
vi gör olika saker. Känslor kan inte ses som något avskilt från våra tankar 
utan måste ses i ett sammanhang då de påverkas av våra värderingar, inten-
tioner och mål (Lazarus,1991, Oatley & Jenkins, 1996, Davidson, Bondi 
&Smith, 2005) Kopplingar mellan känslor och forskning rörande klimatför-
ändringarna är ett relativt outforskat område enligt Farbotko och Mc Gregor 
(2010) som menar att det är av yttersta vikt att känslornas roll inom klimat-
frågan tas på allvar. Känslor löper som en röd tråd genom allt som rör kli-
matförändringarna och om man försummar känslornas roll riskerar man att 
få en ofullständig förståelse för klimatpolitiken och de möjligheter som 
finns. Farbotko och Mc Gregor (2010) hämtar exempel från klimatförhand-
lingarna i Köpenhamn där delegater från ön Tuvalo, som drabbats hårt av 
översvämningar, brast ut i gråt under förhandlingarna och skapade obalans i 
salen och rubbade gränserna mellan vetenskap och känslor. Nu handlar inte 
denna uppsats om klimatpolitik, men ovan nämnda forskning är intressant 
eftersom den betonar vikten av att ta hänsyn till känslorna då klimatfrågorna 
diskuteras, vilket är viktigt att ha i åtanke då forskning görs om barn och 
klimat. De känslomässiga reaktionerna när människor står inför ett hot eller 
en risk, vilket klimatförändringarna måste anses vara, är en viktig del av 
riskbedömningen då de innefattar en utvärdering av tänkbara, skadliga kon-
sekvenser (Yates & Stone, 1992). Om man exempelvis känner rädsla upp-
levs situationen troligtvis, i något avseende, hotfull och den beteendemässiga 
impulsen kan då vara flykt eller om man istället känner ilska antyder det att 
något man anser viktigt hotas och den beteendemässiga reaktionen kan vara 
aggressivitet (Böhm, 2003). Under de senare decennierna har forskningen 
intresserat sig allt mer för känslornas roll i samband med riskbedömning, 
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både vad det gäller riskbedömning i allmänhet (Slovic, 1999, Loewenstein, 
Weber, Hsee &Welch, 1993), men också i samband med uppfattningar om 
miljörisker (Böhm & Pfister, 2000, Nerb & Spada, 2001).  

Enligt Lazarus (1991) kan ingen teori om känslor vara komplett utan att 
referera till förbindelsen med det kognitiva, det vill säga det tankemässiga. 
Tankar och känslor interagerar med individen och miljön. Nedan följer en 
redogörelse för hur man ur ett psykologiskt perspektiv kan förstå och förkla-
ra tankar och känslor.  

Tankar och känslor ur ett psykologiskt perspektiv 
Tomkins (1980), som beskriver känslor ur ett biologiskt och psykologiskt 
perspektiv, menar att känslor är ett begrepp som kan delas in i affekter, emo-
tioner och sinnesstämningar. Distinktionerna mellan dessa begrepp är dock 
inte alltid alldeles uppenbara och de används omväxlande (Johansson, 2013). 
Affekter anses, enligt Tomkins (1980), vara inneboende reaktioner som finns 
med redan från födseln, en biologisk, kroppslig reaktion som till exempel 
kan yttra sig som hjärtklappning när vi blir rädda eller som gråt när vi blir 
ledsna. Affekter är omedelbara och aktiverar våra tankar och handlingar. En 
emotion är i stället en medveten upplevelse av den affekt vi är i, man jämför 
med liknande händelser man varit med om och kan utifrån det agera. En 
emotion kan, enligt Tomkins (1980), sägas vara en kombination av biologis-
ka reaktioner och en medvetenhet om tidigare, liknande reaktioner. Sinnes-
stämningar däremot är ett ihållande tillstånd som man kan befinna sig i un-
der timmar, dagar, veckor eller ännu längre perioder och orsakas av att en 
känsla väcks av något som sker och förstärks genom tankar på tidigare hän-
delser av liknande karaktär. Man blir uppmärksam på liknande skeenden och 
känslan övergår i en sinnesstämning (Tomkins, 1980).  

Enligt Lazarus (1991) kan emotioner ses utifrån ett flertal olika perspek-
tiv; ur ett individperspektiv, utifrån den som observerar, ur ett samhällsper-
spektiv och ur ett biologiskt perspektiv. Emotioner uppstår i interaktion mel-
lan individen och omvärlden. Genom individens värdering av omvärlden 
uppstår olika emotioner. Sett ur individperspektivet gör emotionerna att vi 
skiftar fokus från det vi var upptagna med att göra till att ta itu med känslo-
tillståndet som uppstår. Beroende på vilken emotion vi upplever värderar vi 
vilken handling som behöver vidtas. Sett ur observerarens perspektiv handlar 
det om att denne iakttar och tolkar andras känslor och handlingar för att för-
söka att förstå personens relation till den omgivande miljön, men även hur 
personen kommer att agera, vad som är viktigt för personen och vilka över-
tygelser denne har (Lazarus, 1991). Sett ur ett samhällsperspektiv menar 
Lazarus att det omgivande samhället och den rådande kulturen är med och 
formar den enskilde individens känsloliv genom att sätta normer för vilka 
känslouttryck som är socialt accepterade vid olika tillfällen.  
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En känsla orsakas vanligtvis genom att vi, medvetet eller omedvetet, vär-
derar en händelse utifrån ett viktigt mål eller som något som är angeläget för 
oss (Oatley & Jenkins, 1996). Känslan upplevs som positiv när vi uppnår 
våra mål och våra intressen tillvaratas och som negativ när detta inte sker. 
En viktig del av känslobegreppet är beredskapen att agera. Känslorna på-
skyndar handlingarna och upplevs i allmänhet som ett distinkt psykiskt till-
stånd, vilket oftast leder till handling och språklig aktivitet i form av tankar, 
tal eller skrift (Oatley, Keltner & Jenkins, 2013). Människor kan reagera och 
känna olika känslor inför en och samma händelse beroende på hur händelsen 
värderas för just den personen.  

För att fördjupa resonemanget om känslor följer i nästa stycke en redogö-
relse för appraisal theory (vilket fortsättningsvis kommer att benämnas ap-
praisalteorin). 

Appraisalteorin 
Appraisalteorin har utvecklats utifrån ett intresse av att förstå varför männi-
skor reagerar på ett specifikt sätt och varför människor reagerar olika på till 
synes likadana händelser (Smith & Kirby, 2009). Teorins framväxt förknip-
pas i första hand med namn som Arnold (1960) och Lazarus (1991). Under 
de senaste 30 åren har apprasialteorin blivit en betydelsefull metod för att 
studera människors känslor (Roseman, 1979; Scherer, 1984; Smith & Ells-
worth, 1985; Smith & Lazarus, 1990), och enligt Smith och Kirby (2009) har 
betydande framsteg gjorts i utvecklandet av specifika modeller. 

Enligt appraisalteorin finns det ett nära samband mellan tankar och käns-
lor (Lazarus, 1991, Smith & Kirby, 2009). Enligt denna teori måste man, för 
att förstå varför människor känner och reagerar olika, förstå den kognitiva 
process som inträffar mellan en händelse och en reaktion och som är beroen-
de av individens subjektiva tolkningar. Lazarus och Folkman (1984, s. 24) 
menar att en kognitiv bedömning (cognitive appraisal) återspeglar den unika 
och föränderliga interaktion som äger rum mellan en person med vissa egen-
skaper och särdrag och en omgivning vars egenskaper måste förutsägas och 
tolkas. Genom en kognitiv bedömningsprocess utvärderar personen betydel-
sen av det som händer för hans eller hennes välbefinnande. Det sätt man 
reagerar på påverkas av tidigare kunskaper och erfarenheter, men även av 
personliga egenskaper och den aktuella situationens omständigheter. Det 
finns ett antal omständigheter som påverkar den kognitiva bedömningen som 
sker i process besående av primary och secondary apprasial (Park & Folk-
man, 1997). I den del av processen som benämns primary apprasial görs en 
bedömning av den aktuella situationen som påverkas av vilka övertygelser 
och värderingar personen har. Situationen kan till exempel upplevas som 
irrelevant, stressande eller positiv. Om händelsen upplevs utgöra ett hot mot 
något som är viktigt uppstår en känsla av stress som kan ta sig tre uttryck; en 
upplevelse av skada/förlust, en upplevelse av hot eller en upplevelse av ut-

8 



maning. Om händelsen däremot är i samklang med personens övertygelser 
och värderingar uppstår positiva känslor. Secondary appraisal handlar om 
personens sätt att hantera den aktuella situationen och innefattar en bedöm-
ning av vad som kan göras och vilka konsekvenser det leder till. Beroende 
på vilken bedömning som görs uppstår olika typer av känslor. Negativa 
känslor kan till exempel visa sig som oro, sorg, ilska, hjälplöshet eller fru-
stration medan positiva känslor tar sig uttryck genom till exempel hopp, 
tilltro eller glädje (Lazarus & Folkman, 1984, Park & Folkman, 1997).  

Enligt Smith och Kirby (2009) har i första hand strukturella modeller av 
apprasialteorin utvecklats där man kan förutsäga hur individer kommer att 
reagera känslomässigt när kunskapen finns om hur de värderar den aktuella 
situationen (Frijda, Kuipers, & ter Schure, 1989, Kuppens, Van Mechelen, 
Smits, & De Boek, 2003, Roseman, 1991, Smith & Lazarus, 1993, Tong et 
al., 2007). Med hjälp av den strukturella modellen förtydligas och specifice-
ras relationen mellan en värdering (apprasial) av en händelse eller situation 
och den känslomässiga responsen. Modellen försöker svara på vilken form 
av värdering som leder fram till olika känslor som exempelvis ilska. Smith 
och Kirby (2009) menar att det även behövs mer forskning om relationsmo-
deller för att förstå hur den aktuella situationen och de personliga egenska-
perna kombineras och samspelar. De menar att man med hjälp av en rela-
tionsmodell kan förutsäga individuella skillnader i hur olika situationer be-
döms/värderas i relation till personens behov, mål, resurser och förmågor 
och vilka känslomässiga reaktioner som uppstår (Roseman & Smith, 2001; 
Smith & Lazarus, 1990; Smith & Pope, 1992). I relationsmodellen vägs även 
den aktuella situationens förhållanden in, som exempelvis tidspress, närva-
ron av andra människor och krav individen har på sig (Smith & Kirby, 
2009). Oavsett om man utgår från en strukturell modell eller relationsmodell 
är det framförallt tre faktorer som är viktiga för individens känslor (Smith, 
1991, Smith & Kirby, 2001, Smith & Lazarus, 1990). Den första faktorn är 
motivation. Hur viktig är situationen för mig? Desto viktigare situation desto 
mer känslor väcks. Den andra faktorn innefattar individens förmåga att agera 
för att nå önskat mål – förmågan att använda sig av problemfokuserad co-
ping. Kan jag göra något för att få situationen att bli som jag vill? Situatio-
nen kan ses som en utmaning eller mötas med uppgivenhet. Denna förmåga 
påminner mycket om Banduras (1986) teori om self-efficacy vilken jag åter-
kommer till längre fram. Den tredje faktorn är förmågan att anpassa sig till 
situationen även om den inte blev som individen önskat, förmågan att an-
vända sig av emotionsfokuserad coping. Kan jag hantera situationen även 
om den inte blev som jag förväntat mig? Situationen kan exempelvis mötas 
med lugn, oro eller rädsla.  

Enkelt uttryckt kan man säga att känslorna baseras på en tolkning eller 
värdering av den situation man befinner sig i och har en viktig och tydlig 
funktion. Känslorna vill få oss att agera mot ett önskat mål. När vi inte når 
det målet uppstår känslor av till exempel ilska, rädsla, skuld/skam, sorg, 
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ångest/oro och avundsjuka (Lazarus, 1991). Varje känsla har en unik roll. 
Ilskans funktion är till exempel ett försvar, en känsla som hindrar någon eller 
något från att angripa oss och impulsen är att attackera, antingen verbalt eller 
fysiskt. Ilska är en kraftfull känsla som dels har en stark påverkan på perso-
nen som upplever känslan, men även påverkar de sociala relationerna (Laza-
rus, 1991). Sorg, en känsla som oftast kopplas till förlust, förlust av till ex-
empel människor som står oss nära, av självkänsla, av social status, av mora-
liska värderingar och av livsmål. Finns det ingen som är ansvarig för eller 
kan ta på sig skulden för förlusten uppstår en känsla av sorg. Om skulden 
kan läggas på yttre eller inre faktorer uppstår istället ångest, skuld eller 
skam. Sorg leder sällan till engagemang, utan kan snarare ses som ett första 
steg mot resignation (Lazarus, 1991). Dock kan sorgen förknippas med hopp 
om personens coping potential (förmåga att hantera problemet) är gynnsam. 
Om individen kan se möjligheter till att återställa eller rädda det som gått 
förlorat, om det finns något man känner att man kan göra, kan sorgen istället 
leda till hopp (Lazarus, 1991). 

Ytterligare en negativ känsla är ångest eller oro. Enligt Lazarus (1991) går 
det inte att skilja ångest och oro åt då de är nära besläktade och båda innefat-
tar tvetydighet och osäkerhet. Ångest och oro uppstår bland annat då den 
existentiella meningen hotas eller störs eller då man hamnar i situationer som 
är svåra att tyda, sett från den enskilde individens perspektiv. Ofta är hotet 
mer symboliskt än konkret. Om hotet inte ses som någon stor risk uppstår 
endast lite obehag till skillnad mot då hotet upplevs som allvarligt och ång-
estattacker kan bli konsekvensen. Känslor av sorg, smärta och ilska i kombi-
nation med en känsla av hjälplöshet leder sällan till handling. Om personen 
upplever att han eller hon inte kan påverka situationen finns det risk för att 
apati, resignation eller sarkasm istället uppstår (Chawla, 1999). 

Om målen uppnås uppstår positiva känslor som till exempel glädje, tillgi-
venhet, kärlek, hopp och medkänsla. Glädjens funktion är att öka det behag-
liga och lustfyllda och impulsen är att man vill stanna kvar i den situation 
som skapat de positiva känslorna (Oatley et al, 2013). Glädje är en känsla 
som uppstår när vi når eller är på väg att nå våra mål, vilka naturligtvis vari-
erar från individ till individ (Lazarus, 1991). Hopp är ännu en positiv känsla, 
speciellt viktig inom psykologin, eftersom den förhindrar känslor av förtviv-
lan. Hopp kan ses som en längtan efter ett bättre utfall än det man förväntar 
sig eller fruktar (Lazarus, 1991). Hopp skall dock inte förväxlas med opti-
mism, då optimism innefattar större risker än vad hopp gör. Lazarus menar 
att optimism inte innefattar den längtan och osäkerhet som förknippas med 
hopp. Då vi känner oss säkra på att allt blir bra uppstår en känsla nära be-
släktad med optimism. Därför finns det, enligt Lazarus (1991), två faror med 
optimism. För det första kan optimism avgränsa oss från den troliga verklig-
heten och för det andra kan beslut som fattas grundat på optimistiska (och 
därför oförsiktiga) bedömningar leda till besvikelser och dyrköpta erfarenhe-
ter.  
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Känslor samspelar alltid med den omgivande miljön och befinner sig all-
tid i ett flöde, i en ständig förändring, där individen hela tiden får göra nya 
bedömningar utifrån det som sker (Lazarus, 1991). Efter att ha skaffat sig 
erfarenhet och fått feedback från andra omvärderas ofta situationen och nya 
känslor uppstår. Det sker en reapprasial (Lazarus, 1991, Park & Folkman, 
1997). För att avsluta och dra en slutsats av föregående resonemang kan det 
konstateras att känslor hjälper människor att tolka olika situationer och att 
utifrån det agera på ett lämpligt sätt.  Att känslor är viktiga för att människor 
till exempel ska engagera sig i miljöfrågor har studier av bland annat Ojala 
(2012b) visat. Känslor av hopp, grundat på konstruktiva sätt att hantera kli-
matfrågan, visade sig skapa engagemang i frågor som rör miljön.  

För ett komma fram till en definition av begreppet känsla i denna uppsats 
har jag valt att använda mig av Lazarus (1991) definition där kognition, mo-
tivation och relation är centrala begrepp. Utgångspunkten är att känslor upp-
står i samspel med den omgivande miljön och med andra människor. Laza-
rus (1991) teori fungerar dessutom bra med copingteorierna som beskrivs 
längre fram i uppsatsen. Nedan följer en redogörelse för hur man kan se på 
tankar och känslor ur ett geografiskt perspektiv. 

Tankar och känslor ur ett geografiskt perspektiv 
De teoretiska utgångspunkterna i studien har även sitt ursprung i den huma-
nistiska kulturgeografin där människans uppfattningar, tolkningar och käns-
lor är det centrala (Gren & Hallin, 2003, Johnston & Sidway, 2004). Männi-
skan som individ är i centrum och syftet är att förstå människans subjektiva 
tankar. Den humanistiska kulturgeografin påverkades i hög grad av fenome-
nologin, en vetenskapsinriktning grundad av filosofen Husserl (1989) i bör-
jan av 1900-talet, som tar sin utgångspunkt i människans subjektiva upple-
velser av fenomen i sin omgivning. Inom den kulturgeografiska forskningen 
har känslor fått ett allt större utrymme och en mer framträdande roll trots att 
det kan vara svårt att definiera, avgränsa och observera något så subjektivt 
som känslor (Bondi, Davidson & Smith, 2005). Inspiration och idéer har 
hämtats från en mängd olika teorier och inriktningar som förutom fenomeno-
login till exempel även teorier som feminism och psykoanalys (Pile, 2010).  

Forskningen om känslor inom geografin omfattar ett mycket brett fält. 
Det handlar om allt från känslor i samband med vården av gamla och sjuka i 
hemmet (Milligan, 2013), utmaningen med att vara förälder (Gabb, 2004), 
inkludering och exkludering i samhället på grund av till exempel etnicitet 
och klass (Dwyer, 1999, Sibley, 1995) till institutionella platser som skolor 
och arbetsplatser (Fielding, 2000, Blumen, 2002). Gemensamt för samtliga 
områden är att det kan konstateras att känslor har stor betydelse för hur vi ser 
på världen och att det formar vår uppfattning om vem och vad vi är (David-
son & Milligan, 2004).  
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Inom den geografiska forskningen har bland annat Thrift (2009, s.80) 
skrivit mycket om känslor. Han förklarar begreppet affekt som ett komplext, 
självrefererande existenstillstånd och menar att känslor (emotions) är den 
vardagliga förståelsen av affekter, skapade av den omgivande kulturen under 
många århundraden.  Pile (2010), som gjort en översikt över synen på käns-
lor inom geografin, redogör bland annat för affektiv geografi och emotionell 
geografi. I denna uppsats kommer endast den emotionella geografin att be-
skrivas då den passar med övriga teorier i uppsatsen. Enligt Pile (2010) 
handlar emotionell geografi oftast om de känslor människor känner för var-
andra eller om känslor för landskapet, platser eller specifika situationer. I 
den emotionella geografin är känslor och upplevelser inneslutna i sociala 
relationer, samtidigt som de är lokaliserade i kroppen och i relationer mel-
lan kroppar (Johansson, 2013, s.100). Anderson och Smith (2001) ser på 
emotioner som ett sätt att veta, vara och göra och menar att det är viktigt att 
vara medveten om hur emotioner hjälper oss att konstruera och tolka platser 
och den värld vi lever i.  

Fokus i denna studie ligger på barnens subjektiva upplevelser, men tar 
också sin utgångspunkt i att barnens tankar och känslor uppstår i en social 
och rumslig kontext. Det omgivande samhället, platsen, den rådande kultu-
ren i både den närmaste kretsen och vidare perspektiv har stor betydelse för 
barnens tankar och känslor. Våra kognitiva traditioner formas av samhället 
och av de människor som omger oss, vi lär oss vad som är rätt eller fel att 
tänka. Tankemönster skiljer sig åt beroende på vilken kultur individen befin-
ner sig i. Om tankesättet stämmer överens med den rådande kulturen och 
sättet att tänka så skapas en känsla av tillhörighet, eller brist på detsamma, i 
samhället (Zerubavel, 1997). Precis som Zerubavel (1997) menar Thrift 
(2001) att människor ständigt påverkas av omgivningen de lever i, dels den 
fysiska, synliga världen, men också kulturella normer och händelser man 
upplever. Känslor uppstår inte i isolering utan i en relation till omvärlden 
(Lazarus & Folkman, 1984). Davidson och Milligan (2004, s. 523) samman-
fattar samspelet mellan känslor och rum enligt följande: ”Our emotional rela-
tions and interactions weave through and help form the fabric of our unique perso-
nal geographies”. 

Förutom den rådande kulturen och människorna i omgivningen har även 
platsen betydelse för barns tankar och känslor. Inom det geografiska synsät-
tet är ordet plats ett uttryck för mer än bara en lokalisering. Begreppet plats 
har både en symbolisk abstrakt och konkret betydelse (Asplund, 1983, Cele, 
2006; Halldén, 2007, Tuan, 1974). Tuan (1977) menar att platser har en kul-
turell identitet och att platsens upplevda betydelse kan vara sinnlig likväl 
som mental. Begreppet platskänsla, sense of place, används ibland för att 
beskriva platsens kulturella identitet, ett uttryck för det personliga förhållan-
det till den aktuella miljön. En plats kan omfatta ett lite avgränsat område, 
men också ses i ett vidare perspektiv som till exempel en region eller ett land 
(Lennon, Jonston, Marshall, Mc Convell, Nicholls, Pearson & Sullivan, 
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2001). Platserfarenhet kopplas till landskapet genom både en kognitiv och 
fysisk upplevelse. På så sätt blir platser till genom sin betydelse, de kan vara 
förknippade med känslor, händelser och specifika erfarenheter och kan rela-
teras till allt som har med en individs identitet att göra (Buttimer, & Seamon, 
1980, Holloway & Hubbard 2001). 

Människor etablerar känslomässiga bindningar till platser, både som indi-
vider och som grupp. Under barndomsåren grundläggs individens föreställ-
ningar om platser, framförallt de platser som finns nära hemmet och förståel-
sen för omvärlden utvecklas. De kända platserna blir referenspunkter utifrån 
vilka andra platser jämförs och utforskas (Nordström, 2002, Sandberg, 
2012). De platser man rent fysiskt varit på och upplevt med sina sinnen 
väcker särskilt starka känslor. Även platser vi aldrig varit på, utan endast 
kommit i kontakt med genom till exempel TV, tidningar, foton och film kan 
väcka känslomässiga reaktioner (Matthews, 1992). Barn lever främst sina liv 
lokalt men det betyder inte att de inte har tankar och känslor kring vad som 
sker på andra lokala, regionala och globala platser.  Man kan därför utgå från 
att barns tankar och känslor rörande klimatförändringarna uppstår i relation 
till specifika platser, vilket jag kommer att gå in på djupare längre fram i 
uppsatsen. 

Tidigare studier om barns och ungas tankar och känslor rörande 
klimat, miljö och den globala framtiden. 
I tidigare studier som undersökt barns tankar och känslor om framtiden och 
klimatet framkommer det att det finns ett flertal områden som orsakar oro 
hos barnen (Alerby, 2010, Dean, 2008, Hicks & Holden, 2007, Huh, 2008, 
Holden et al 2008, Jonsson, Sarri & Alerby, 2012, Naval & Reparaz, 2008, 
Ojala 2010). Naturkatastrofer i form av exempelvis jordbävningar, över-
svämningar och orkaner är ett sådant område (Dean 2008, Joldoshalieva & 
Shamatov, 2008), liksom föroreningar från bilar och fabriker (Littledyke, 
2004 Huh, 2008). En vanligt förekommande orsak till oro till följd av kli-
matförändringar och miljöförstöring är djurens utsatta situation (Littledyke, 
2004). Till följd av smältande isar befarar många barn att pingvinerna (Wil-
son & Snell, 2010) och isbjörnarna (Stife, 2012) kommer att utrotas. Över 
lag skapar djurens och naturens utsatta situation en oro hos barnen. 

 I en kanadensisk studie (MacDonald, Harper, Cunsolo Willox & Edge, 
2013) intervjuades unga inuiter (12-25 år) om sina uppfattningar och upple-
velser av klimatförändringarna. Då klimatförändringarna redan visat sig i 
form av förändrat väder och mildare temperaturer i de polartrakter i norra 
Kanada där dessa barn och ungdomar lever, vittnade de om en förändrad 
tillvaro.  Isarna förändrar sig, det regnar mera och snöar mindre, vilket bland 
annat påverkar jaktmöjligheter och transportsätt som i en förlängning hotar 
hälsa, välmående, mattillgång och ekonomisk trygghet. De menade att det 
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sociokulturella påverkas i stor utsträckning och mycket kunskap och visdom 
riskerar att gå förlorad. De uttryckte bland annat känslor av rädsla, oro, ilska 
och frustration. 

Fleer (2002) undersökte i sin studie barns (5-12 år) uppfattningar om hur 
de tror att världen ser ut om 50 år och det visade sig att ju äldre barnen var 
desto mer pessimistiska var de. Många av dem såg en värld framför sig där 
de till exempel var tvungna att använda skyddskläder utomhus och leva i hus 
vars luft var tvungen att renas. En amerikansk studie visar att 82 % av de 
intervjuade barnen (10-12 år) gav uttryck för rädsla, sorg eller ilska när de 
beskrev sina känslor rörande miljöproblematiken (Stife, 2012). Stife drar 
slutsatsen att många av barnen är ”ecophobic”(Sobel, 1996), det vill säga är 
rädda för miljöproblematiken.  Två svenska studier som bland annat under-
sökt barns och ungdomars oro rörande klimatförändringarna visar dock att 
alla barn inte har en lika pessimistisk syn som barnen i Stifes studie. En un-
dersökning i Energimyndighetens regi (Ojala, 2010) visar att 34 % kände 
stor eller mycket stor oro över klimatproblematiken medan 66 % kände 
hopp. Ytterligare en studie av Ojala (2012c) som undersökt hur barn och 
ungdomar hanterar klimatförändringarna visade att 29 % av barnen och 62 % 
av ungdomarna uppgav att de kände oro.  I Alerbys (1998) doktorsavhand-
ling, en fenomenologisk studie av barns tänkande kring miljö, framkom fyra 
olika teman; den goda världen som representerades av ren, vacker och idyl-
lisk natur, den onda världen med fokus på miljöförstöring, utsläpp och ned-
skräpning, dialektiken mellan den goda och onda världen där båda sidor 
representeras och slutligen symboler och handlingar som bland annat visar 
vilka åtgärder man kan vidta. Även om många barn uttrycker oro över miljön 
och klimatet rymmer deras tankar och känslor också hopp och optimism. Det 
finns de barn som tror att klimatet och miljön i framtiden kommer att bli 
bättre på grund av att vi människor kommer att ta vårt förnuft till fånga och 
förändra vårt sätt att leva (Ojala, 2012c). Det finns även en stor tilltro till 
tekniska lösningar och vetenskap (Barazza, 1999, Fleer, 2002). 

En gemensam nämnare för många av studierna är att en stor majoritet av 
barnen har en positiv syn på sin egen framtid, de tror att deras liv kommer att 
bli bra, även om de kan vara pessimistiska inför den globala framtiden 
(Dean, 2008, Hicks & Holden, 2007, Huh, 2008, Holden, Joldoshalieva & 
Shamatov, 2008, Naval & Reparaz, 2008).  Leahy, Bowden och Threadgold 
(2010) menar att detta kan ses som två parallella plan som aldrig riktigt möts 
och benämner det, two – track- thinking, med innebörden att människor inte 
kopplar ihop de stora makroproblemen med sin egen vardagstillvaro. På ett 
plan är vi medvetna om klimatförändringarna och har ofta en pessimistisk 
eller apokalyptisk syn på framtiden men på ett annat plan fokuserar vi på 
vårt eget liv och vår egen framtid som oftast ses som ljus och ignorerar eller 
förtränger klimatförändringarna. Det finns ett glapp mellan dels det rationel-
la planet, där en medvetenhet om klimatförändringarna och nödvändigheten 
av ett hållbarhetstänk finns och dels det sociala planet där konsumtionssam-
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hället och den rådande kulturen styr (Leahy et al, 2010). Two- track- thin-
king kan ses som ett sätt att hantera känslorna som klimatförändringarna 
väcker, en form av försvarsmekanism, vilket jag kommer att gå djupare in på 
längre fram i uppsatsen. 

I en brittisk studie (Line, Chatterjee & Lyons, 2010) undersöktes ungas 
(11-18 år) inställning till bilåkande i förhållande till klimatförändringarna 
och resultatet visade att en klar majoritet hade en positiv inställning till att 
köra och äga en bil. Bilar sågs som ett snabbt, bekvämt och effektivt sätt att 
förflytta sig, men även som något förknippat med den personliga identiteten 
och sociala rollen. Bilåkandets roll i förhållande till klimatförändringarna var 
inget som direkt bekymrade barnen. De menade att det fanns dåligt med 
transportalternativ och att sluta åka bil måste vara ett kollektivt beslut i sam-
hället, inget den enskilde individen ensam kan åstadkomma. Det fanns en 
längtan efter att få köra bil och ett motstånd mot att ändra sina resvanor. Line 
et al (2010) menar att på grund av att barnen själva inte upplevt konsekven-
serna av klimatförändringarna hade de svårigheter med att engagera sig i 
frågan. 

Studier (Boyes and Stanisstreet 1997, Kilinc, 2009, Rye et al. 1997, Tabor 
& Taylor, 2009) har även visat att det finns en risk att uppfattningar om den 
globala uppvärmningen blandas ihop med andra fenomen som till exempel 
nedbrytning av ozonskiktet. I en turkisk studie (Kilinc, Stanisstreet& Boyes, 
2008), gjord bland ungdomar i 15- 16-årsåldern, associerades exempelvis 
global uppvärmning med hudcancer. Dessutom visade det sig att en del av de 
handlingar de uppgav att de kunde göra för att påverka den globala upp-
värmningen i en positiv riktning snarare handlade om att hålla den omkring-
liggande miljön ren. Handlingar som att hålla stranden ren från skräp kopp-
lades samman med att minska den globala uppvärmningen. Liknande resultat 
framkom i en australiensisk studie (Tabor & Taylor, 2009) med 11- 12- år-
ingar där de bland annat kopplade samman nedsmutsade floder och klimat-
förändringarna. Studier av Fortner (2001) och Summers, Kruger, Childs och 
Mant (2000) visar att barn har svårigheter med att skilja på orsaker till och 
effekterna av olika miljöföreteelser. 

Handlingar som barn upplever att de kan göra för att påverka miljön och 
klimatet i en positiv riktning handlar ofta om små, vardagliga saker som att 
spara på el genom att till exempel släcka lampor då man lämnar ett rum, åka 
kollektivt istället för att åka bil, gå eller cykla till skolan, att återvinna och 
sortera sopor (Boyes et. al, 2009, Ojala, 2008, 2012c, Stife, 2012, Wilson & 
Snell 2010). Dock finns det inget självklart samband mellan miljövänligt 
beteende och att exempelvis cykla till skolan. Att man cyklar kan bero på 
andra faktorer som till exempel ekonomi eller bristande tillgång till bil 
(Anable, Lane & Kelay, 2006).  Fenomenet att återvinna och sortera sopor är 
lite speciellt jämfört med många övriga miljövänliga handlingar då det idag 
har blivit en etablerad social norm i många samhällen, både nationellt och 
internationellt, och de eventuella uppoffringar det innebär har accepterats 
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och blivit en del av de vardagliga rutinerna (Boyes, et.al, 2009). För att knyta 
an till nästa rubrik som handlar om sociala representationer kan man säga att 
sortera och återvinna sopor har blivit objektifierat och förankrat hos den 
enskilde individen, det har blivit en vardaglig handling man gör utan att re-
flektera över det. 

Sociala representationer 
Ett annat perspektiv som kan användas för att förstå hur barn tänker och 
känner inför klimatfrågan är teorin om sociala representationer (Moscovici, 
1984). Denna har tidigare framförallt använts för att förstå hur vuxna relate-
rar till klimatproblematiken. Klimatförändringarna är svåra att förstå fullt ut 
och ingen kan med säkerhet säga vilka konsekvenser det kan leda till. Detta 
gör ämnet abstrakt och komplext. För att människan ska förstå och kunna 
göra ämnet hanterbart behöver det ombildas till något vardagligt, vilket teo-
rin om bland annat sociala representationer (Moscovici, 1984) visar på. Teo-
rin om sociala representationer har sitt ursprung hos fransmannen Moscovici 
(1984) och i korthet handlar teorin om hur människor bildar kollektiva före-
ställningar om sin vardagliga verklighet. Forskning om sociala representa-
tioner fokuserar på hur våra föreställningar om världen skapas, förmedlas, 
förhandlas och bekräftas i sociala interaktioner. Empirisk forskning har före-
kommit inom många olika discipliner, men kan delas in i tre primära forsk-
ningsteman: kulturella objekt, vetenskapliga teorier och sociala fenomen 
eller förhållanden (Wagner & Hayes, 2005). Sociala representationer är 
kulturellt föränderliga fenomen som uppträder utan att individen alltid är 
medveten om dem. De manifesteras i olika sammanhang genom samtal, bil-
der och handling och är starkt förknippade med privata och kulturella erfa-
renheter.  Sociala representationer utvecklas till en form av vardagskunskap 
som hjälper människor att skapa ordning och hantera verkligheten och un-
derlättar kommunikation människor emellan (Chaib & Orfali, 1995). Repre-
sentationerna har två funktioner, dels att konventionalisera objekt, personer 
och händelser, det vill säga göra det obekanta bekant genom att placera in 
dem i redan kända kategorier och dels att vara preskriptiva, få människor att 
betrakta omvärlden på ett visst sätt. Genom den kultur och genom de tradi-
tioner människan omges av formas våra tankar och vår kunskap. 

Två grundläggande processer inom teorin är förankring och objektifie-
ring. Med hjälp av förankring gör man det okända känt genom att införliva 
ett nytt fenomen och knyta den nya kunskapen till sådant man redan har så 
att fenomenet kan tolkas och jämföras. Detta kan ske genom att man namn-
ger fenomenet så att det passar in i en redan känd sfär. Förankring kan även 
ske genom att man använder sig av metaforer för att skapa förståelse eller 
genom tematisk förankring då det nya kopplas samman med ett redan känt 
kulturellt eller ideologiskt tänkande (Moscovici, 2000). När det rör sig om 
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klimatförändringarna kan det till exempel ske genom att konkreta, observer-
bara händelser som internationella klimatmöten, orkaner eller svenska, milda 
vintrar kopplas samman med klimatförändringarna. Objektifiering kan sägas 
vara den mentala processen under vilken individen, genom kommunikation 
med andra, omvandlar abstrakt information till konkret kunskap. Det okända 
förvandlas till något konkret som vi kan uppleva och erfara med våra sinnen. 
Objektifiering kan till exempel ske genom att ”prototypiska exempel” ska-
pas, vilket innebär att en specifik händelse eller ett specifikt objekt får repre-
sentera ett större fenomen, där vissa delar lyfts fram och andra döljs. Till 
exempel kan en enskild naturkatastrof i form av en översvämning eller en 
orkan benämnas klimatförändring trots att det begreppet är mycket mer 
komplext (Höijer, 2010). 

Objektifieringen kan även ske med hjälp av metaforer. Genom att använ-
da metaforer i språket kan olika bilder av orsakerna till och effekterna av 
klimatförändringarna konstrueras. I Wibecks (2012) studie, som handlar om 
hur sociala representationer formar människors syn på klimatförändringarna, 
användes till exempel metaforer som ”jorden håller på att bli varmare” och 
”vi tar små steg framåt”. Med hjälp av metaforer som har med rörelse och 
hastighet att göra ses klimatförändringarna som en gradvis process som kan 
hanteras och åtgärdas. Metaforerna kan även beskriva klimatförändringarna 
som oförutsägbara och något som karakteriseras av plötsliga förändringar 
som är svåra att motverka och förebygga, exempelvis ” temperaturen stiger 
och vi vet inte hur snabbt, men hastigheten kommer att öka” och ”snöbollen 
är i rullning” (Wibeck, 2012). Det objektifierade omvandlas till något var-
dagligt, konventionellt och mindre avancerat. När fenomenet blivit objektifi-
erat tänker vi inte längre på det i samma omfattning och efter en tid är vi inte 
medvetna om att fenomenet objektifierats, det har blivit en naturlig del av 
vardagen (Marková, 1996). Begreppen förankring och objektifiering kom-
pletterar varandra och hjälper oss att skapa en förståelse. När vi stöter på ett 
obekant fenomen kopplar vi först samman och förankrar det med redan be-
fintlig kunskap, vi förklarar det nya fenomenet mot bakgrund av den kun-
skap vi redan har. Denna första förankring i något redan bekant leder sedan 
vidare till en objektifiering av fenomenet (Chaib & Orfali, 1995). 

Höijer (2010) lägger i sin studie om media och klimatförändringarna till 
ännu ett begrepp: känslomässig förankring och objektifiering, med vilket 
hon menar kommunikativa processer som kopplar ett nytt fenomen till väl-
bekanta känslor som till exempel rädsla, oro eller hopp. Det okända känns 
igen som ett hot, en fara eller också som något trevligt. Känslomässig för-
ankring och objektifiering kan vävas in i språket eller i foton och bilder. I sin 
studie om svensk medias rapportering om klimatförändringarna fann Höijer 
(2010) fem olika känslor i vilka media förankrade budskapet om klimatför-
ändringarna; rädsla - i form av ord som katastrof och klimathot, hopp - i 
relation till saker som faktiskt görs för att förbättra miljön, skuld – våra be-
hov och vanor bidrar till klimatförändringarna, medkänsla – i form av män-
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niskors och djurs lidande och nostalgi – saker man aldrig kommer att få upp-
leva igen på grund av klimatförändringarna. Ett välkänt exempel på bilder 
som till exempel skapar medlidande är den av en ensam isbjörnsunge sittan-
des på ett litet isflak omgivet av vatten. Bilden talar till våra känslor. Vi 
tycker synd om den ensamme isbjörnsungen. Bilden blir en representation av 
klimatförändringarna. Just kampanjer som handlar om att rädda de stora 
däggdjuren, som exempelvis isbjörnarna, får ett stort genomslag hos allmän-
heten tack vare att de berör våra känslor och är något konkret och synligt i 
jämförelse med klimatförändringarnas komplexitet som bäst förstås genom 
matematiska modeller (Kolmuss & Agyeman, 2010) och därför inte knyter 
an till människors känslor på samma sätt. 

Sammanhang där barn möter diskussionen om 
klimatförändringarna 
Hittills i den teoretiska genomgången har det framförallt handlat om olika 
teoretiska perspektiv på tankar och känslor, men även om de tidigare studier 
som gjorts inom området samt en redogörelse för sociala representationer.  
Det är emellertid också intressant att reflektera över i vilka sammanhang 
barn möter klimatförändringarna. Som nämnts tidigare har media en central 
roll, men även skolan, hemmet och barns direkta och indirekta erfarenheter 
från olika platser har också visat sig vara av betydelse. 

Barns möte med diskussionen om klimatförändringarna i media 
De senaste åren har klimatproblematiken fått stort utrymme i svensk ny-
hetsmedia (Berglez, 2011), men även internationellt, då klimatförändringar-
na är den risk, bland många andra globala risker, som fått störst uppmärk-
samhet i media (Miller, 2002). Detta innebär att media spelar en viktig roll 
när det gäller information till allmänheten rörande klimatförändringarna 
(Beck, 1992).  Även Giddens (1997) betonar massmedias betydelse genom 
att många erfarenheter förmedlas genom media och betydelsen av det lokala 
sammanhanget minskar. Genom globala mediekanaler har människor idag 
tillgång till information från många delar av världen oavsett var du själv bor 
(Olofsson & Öhman, 2011). Massmedia har även en indirekt påverkan på 
människors uppfattningar och beteenden genom att de inramar och definierar 
vissa händelser (Fairhurst & Starr, 1996). Vad som hamnar på agendan be-
stäms av journalisterna och andra grindvakter. Media kan inte bestämma vad 
vi ska ha för uppfattning, men de bestämmer till viss del vilka ämnen vi har 
en uppfattning om (Olofsson & Öhman, 2011) 

Höijer (2010) har i sin studie, vilken beskrivs under stycket om sociala 
representationer, visat att media förankrar budskapet om klimatförändringar-
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na i ett antal olika känslor, där inte minst bilderna spelar en stor roll. Olaus-
son (2009), som bland annat undersökt sambandet mellan medias rapporte-
ring och människors uppfattning om klimatförändringarna, kom fram till att 
människors uppfattningar om orsakerna till och konsekvenserna av klimat-
förändringarna sammanföll med de orsaker och konsekvenser som framställ-
des i media.  Enligt resultaten av Olausson (2009) studie ses klimatföränd-
ringarna som ett socialt problem där två kollektiva åtgärder är centrala teman 
i medias rapportering, dels i form av åtgärder som begränsar utsläppen av 
växthusgaser och dels åtgärder som anpassar samhället till klimatförändring-
arna. Medias bevakning är, enligt Miller (2002), beroende av konkreta hän-
delser som till exempel orkaner eller översvämningar som kan kopplas till 
klimatförändringarna annars är sannolikheten inte stor att det skrivs om det.  

Rickinson (2001) gjorde en sammanställning av forskning som var aktuell 
i början av 2000-talet, vilken visade att den främsta källan till barns informa-
tion om miljöfrågor var TV följt av skolan och övrig media. Även familj och 
föreningar bidrog till kunskaperna, men i en mycket lägre utsträckning. För 
de flesta barn är den största källan för information rörande klimatfrågan TV, 
framförallt nyhetssändningarna och filmer, något som studier av till exempel 
Littledyke (2004) visar. 

Film har visat sig ha en grundläggande betydelse för människors kon-
struktion av föreställningar och värderingar som rör klimatförändringarna 
(Marsh, 2007, Axelsson, 2010) och under senare år har filmer som handlar 
om jordens undergång i samband med stora klimatförändringar visats på TV 
och på biografer. Bland annat är filmen The day after tomorow, en ameri-
kansk film där New York översvämmas efter plötsliga klimatförändringar, 
något som många av barnen i Stifes (2012) studie hänvisar till. Denna en-
vägskommunikation visar ofta negativa händelser och ett dystert framtids-
scenario, vilket leder till att många barn känner sig pessimistiska och upp-
givna inför framtiden (Bonnett & Williams, 1998, Chan, 1996, Morris & 
Schagen, 1996, Stife, 2012 ).  Sobel (1996) menar att den ökande mediebe-
vakningen av följderna av klimatförändringarna, med fokus på elände och 
umbäranden, bidrar till att de amerikanska barn som deltagit i studien känner 
sig överväldigade, hjälplösa och pessimistiska.  Något som, enligt Reid, 
Payne och Cutter- Mackenzie (2010), visar sig genom att många barn saknar 
goda, positiva exempel på hur den globala framtiden kan se ut. 

Barns möte med diskussionen om klimatförändringarna i skolan 
Enligt grundskolans styrdokument ska all undervisning genomsyras av bland 
annat ett miljöperspektiv där barnen ska skaffa sig ett personligt förhåll-
ningssätt till globala miljöfrågor och få möjlighet att ta ansvar för den miljö 
de själva direkt kan påverka (Skolverket, 2011). Detta innebär att alla elever 
inom den svenska skolan möter undervisning om klimatförändringarna och 
om hållbar utveckling. Internationella studier (Littledyke, 2004) har visat att 
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barn uppger att skolan är en av de platser där de får sin kunskap om och får 
möjlighet att diskutera frågor som rör miljö och klimat.  

Som nämndes i inledningen visar dock studier att lärande om klimatför-
ändringarna framförallt ses som något kognitivt och de existentiella och 
känslomässiga dimensionerna glöms bort eller ignoreras (Hicks & Bord, 
2001). I Rickinsons (2001) sammanställning framkom att undervisning om 
miljö- och klimatfrågor framförallt ägde rum inom ämnen som geografi och 
naturorienterade ämnen snarare än inom samhällsorienterade ämnen, teknik 
eller övriga ämnen.  De lärare som intervjuades i Norgaards (2011) studie 
menade att undervisning om klimatförändringarna var en balansgång mellan 
dels personliga tvivel och en känsla av maktlöshet och dels uppdraget att 
förmedla ett positiv budskap till eleverna. Just rädslan för att skrämma elever 
och ta bort deras framtidshopp var en oro som även framkom bland lärare 
från USA och Skottland (Cross, 1998). 

Barns möte med diskussionen om klimatförändringarna i 
hemmet 
En människas värderingar påverkas i första hand av det nära sociala nätver-
ket bestående av familj, grannar och vänner (Fuhrer, Kaiser, Seiler & Maggi, 
1995). Familjen, i första hand föräldrarna, har stor betydelse för barnens 
personlighetsutveckling och socialisering och individen formar, inom famil-
jen, uppfattningen om sig själv, om andra, men även om samhället och om-
världen (Maccoby, 2007, Holt, 2010).  I en dansk studie (Grönhöj 
&Thögersen, 2009) jämfördes barns åsikter, värderingar och beteenden med 
föräldrarnas i frågan om miljövänliga val gällande inköp, sopåtervinning och 
användandet av elektricitet. Resultaten visade att barn i hög grad påverkas av 
sina föräldrar och att miljöengagemanget till viss del fördes över till barnen. 
Chawla (1998) intervjuade ett antal människor som arbetade professionellt 
med miljöfrågor i USA och Norge för att få en förståelse för vad som skapat 
och format deras engagemang och resultatet visade att det var en kombina-
tion av faktorer. Det handlade bland annat om naturupplevelser som barn, 
utbildning, påverkan av vänner och lärare, men i stor utsträckning även fa-
miljens värderingar rörande miljöfrågor. Under barndomen visade det sig 
vara familjen och egna erfarenheter från naturen som i första hand formade 
värderingarna (Chawla, 1999). De barn som hade förslag på lösningar till 
miljöproblem i Stifes (2012) studie uppgav att de fått kunskapen och infor-
mationen av sina föräldrar (och/eller lärare) och de hade över lag en mer 
positiv syn på framtiden, vilket tyder på att lärare och föräldrar kan vara en 
positiv motvikt till mörka framtidsscenarion och bidra till att skapa optimism 
och hopp. Konstateras kan att föräldrar har ett stort inflytande över barnens 
åsikter och värderingar, men under de senaste decennierna har barnens roll i 
familjen förändrats och numera har barnen även ett stort inflytande över 
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föräldrarnas åsikter, inte minst vad det gäller konsumtion (Flurry & Burns, 
2005, Lytton, 1990). 

Tufte (2006) menar att konsumtionssamhället har bidragit till att rollerna 
mellan barn och föräldrar förändrats och att barns inflytande över familjens 
konsumtion framförallt har ökat. Konsumentforskarna benämner ofta barn i 
åldrarna 7-12 år som ”tweens”, där tweensens värld kännetecknas av att vara 
på väg att bli vuxen och intressen som bland annat olika aktiviteter, mode, 
TV och shopping utvecklas (Hansen, 2002). Konsumtionen ingår i ett kom-
plicerat och komplext spel, där familjen och vännerna utgör en kraftfull på-
verkansfaktor (Tufte, 2006). Familjen (i första hand föräldrarna) är en källa 
till ekonomiska resurser för barnen, men även en källa till kontroll. Genom 
materiella ting kan barnen knyta band till den omkringliggande kulturen 
(Oelsen, 2003) och med hjälp av till exempel kläder och frisyrer signalera 
vem de är eller vill vara (Tufte, 2004). Aktiviteter och saker i form av sym-
boler kan skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet (Lundby, 2008). 
Genom att barnen fått allt större inflytande kan de vara med och påverka de 
val familjen gör när det gäller inköp av mat, kläder och tekniska produkter 
och på så sätt även bidra till miljövänliga val och attityder. 

Egna erfarenheter 
Barns egna erfarenheter spelar en betydande roll då de beskriver sina tankar 
rörande klimatförändringar (Barazza & Walford, 2002). Barn grundar sin 
förståelse för klimatförändringarna och för miljöproblematiken på saker som 
hänt i närheten av den plats de bor eller de platser de själva har upplevt 
(Huh, 2008). Detta är något som även framkommer i en grekisk studie där 
barns kunskaper om miljön undersöktes och resultatet visade att kunskaperna 
påverkades mycket av de egna, direkta, erfarenheterna (Paraskevopoulos, 
Padeliadu & Zafiropoulos, 2010). De grekiska barnen kunde till exempel 
endast namnge växter som fanns på platser de hade direkta erfarenheter av. 

Förutom barns egna erfarenheter, direkta och indirekta, påverkar också 
platsen där de bor vilka områden inom miljöproblematiken barnen oroar sig 
över. Pakistanska barn oroade sig till exempel över att föroreningen av vat-
ten ska öka och leda till brist på rent dricksvatten samt att det förorenade 
vattnet ska sprida sjukdomar som orsakar epidemier. De var även oroliga för 
att klimatförändringarna ska leda till fler naturkatastrofer som tsunamis och 
jordbävningar (Dean 2008). I en annan studie med koreanska barn var den 
största oron att vattennivåerna i havet ska stiga och göra så att stora land-
massor hamnar under vatten samt att luftföroreningar hotar människors liv 
och hälsa (Huh, 2008). Barn från Kirgizistan var oroade över jordbävningar 
eftersom de redan förekommit i de södra delarna av landet (Holden et al, 
2008). I en studie med samiska barn uttrycker de en oro över stigande tem-
peraturer vilket medför sämre renbeten och svårigheter för renarna att över-
leva, vilket i sin tur påverkar deras egen förmåga att leva av renskötsel samt 
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hotar den samiska kulturen (Jonsson, Sarri & Alerby, 2012). Barn i Storbri-
tannien oroades framförallt av de växande städernas krav på fler vägar och 
industrier, vilket de befarade skulle leda till större luftföroreningar, färre 
naturtillgångar och en ökande global uppvärmning. De befarade även att 
brittiska landsbygden helt skulle försvinna (Hicks & Holden 2007). Konsta-
teras kan alltså att platsen där man bor har betydelse för vad man oroar sig 
för när det gäller klimatförändringarna.  

Barns egna erfarenheter påverkar även den syn de har på klimatfrågan. De 
barn som har bott i eller rest till andra länder uppvisar ett mer globalt per-
spektiv än de barn som inte rest till eller bott på någon annan plats. De barn 
som har ett globalt perspektiv hänvisar till och uttalar sig om platser och 
händelser över hela jorden och uppvisar en bredare, mer global uppfattning 
om klimatförändringarna (Bielschowsky, Freeman och Vass, 2012). 

I en brittisk studie (Whitmarsh, 2008), genomförd med vuxna responden-
ter, jämfördes människors förståelse för och reaktioner på klimatförändring-
arna. Hälften av deltagarna hade personligen drabbats av översvämningar 
från en närliggande flod, den andra halvan hade det inte. Resultaten visade 
att de personer som hade en direkt erfarenhet av översvämningarna ansåg, i 
något högre grad än övriga, att klimatfrågan var en viktig fråga, men de hade 
inte större kunskap, var inte mer oroade och var heller inte mer aktiva i mil-
jöarbete. De översvämningar de drabbats av förknippades inte med klimat-
förändringarna utan förklarades med hjälp av lokala händelser som exempel-
vis igensatta diken, vägarbeten och lokala myndighetsbeslut. De hade svårt 
för att koppla samman en globalt stigande medeltemperatur med en lokal 
händelse. Komplexiteten, osäkerheten och abstraktionen som finns rörande 
klimatförändringarna återspeglades, enligt Whitmarsh, i respondenternas 
svar. 

Som ovan nämnda forskning visar påverkar de egna erfarenheterna i 
många fall de känslor och tankar som uppstår i förhållande till klimatföränd-
ringarna. Dock finns det inte många svenska studier inom området och där-
för är detta något jag bland annat kommer att lyfta i resultatdelen. 

Att hantera känslor 

Individuell coping 
Som beskrivits i föregående stycken visar studier att klimatfrågan ofta väck-
er negativa känslor som exempelvis oro inför framtiden. För att förstå hur 
människor, i detta fall barn, hanterar dessa känslor kan bland annat Lazarus 
och Folkmans (1984) teorier om coping vara till hjälp. Lazarus och Folk-
mans teorier har framförallt använts för att studera människors vardagliga 
stress, men strategierna går att överföra till mer samhällsinriktade känslor.  
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Detta visar bland annat Ojala (2012c) som undersökt om dessa övergripande 
strategier går att hitta hos unga då det gäller klimatfrågan. Hennes resultat 
visar att barnens hantering av känslor i relation till klimatproblematiken går 
att tolka utifrån dessa copingteorier.  För att hantera stressen eller utmaning-
en finns det inom copingteorin tre huvudsakliga strategier (och flera mer 
specifika) att använda sig av: problemfokuserad strategi, emotionsfokuserad 
strategi och en meningsskapande strategi (Lazarus & Folkman, 1984, Park & 
Folkman, 1997, Folkman & Moskowitz, 2000, Folkman, 2008). 

Med hjälp av den problemfokuserade strategin försöker personen hitta 
sätt att lösa problemet på och därmed indirekt göra sig av med negativa 
känslor. I samband med barns oro för klimatförändringarna kan problemfo-
kuserad coping ta sig uttryck i form av att man cyklar till skolan istället för 
att åka bil eller letar efter tips på vad man kan göra för att bromsa eller för-
hindra klimatförändringarna i böcker och på Internet. Man kan även hantera 
det genom att planera och/eller prata med andra om vad man kan göra för att 
hjälpa till med att lösa klimatfrågan. Ytterligare ett sätt kan vara att man 
försöker att påverka andra att agera mer miljövänligt (Ojala, 2012c). I studi-
er, genomförda med vuxna, visade det sig att de problemfokuserade strategi-
erna hade en positiv relation till miljövänligt beteende (Homburg, Stolberg, 
& Wagner, 2007, Van Zomeren, Spears & Leach, 2010).  

Den emotionsfokuserade strategin handlar i första hand om att fokusera 
på att göra sig av med de negativa känslorna genom exempelvis att förneka 
eller distansera sig från problemet (Lasarus & Folkman, 1984). För individen 
som försöker göra sig av med de negativa känslorna som klimatförändring-
arna väcker handlar det till exempel om att denne avdramatiserar allvaret 
med klimatfrågan, klimatförändringarna existerar inte eller ses som någon-
ting positivt för personlig del eller för samhället. Det kan även ses som något 
som inte berör individen och därför finns det ingen anledning att oroa sig. 
En annan del av den emotionsfokuserade strategin som framkom i Ojalas 
studie (2012c) visade att distansering var ett sätt att hantera oron. Genom att 
undvika att tänka på klimatförändringarna eller göra något annat då tankarna 
kom hanterades oron. Ytterligare sätt var att söka socialt stöd genom att 
prata med andra om problemet (Ojala, 2012c).  Enligt Kolmuss och Agye-
man (2002) hindar strategier som förnekande och distansering människor 
från att utveckla ett miljövänligt beteende. De filtrerar bort den information 
de inte vill ta del av (Mindell, 1988) eller tillåter sig inte att känna de negati-
va känslorna. Liknande resultat har framkommit i två svenska, empiriska 
studier av Ojala (2012a, 2013) där förnekande och distansering visade sig 
vara ett hinder för engagemang hos barn och ungdomar. 

När det kommer till den meningsfokuserade copingen handlar det i första 
hand inte om att göra sig av med negativa känslor utan om att uppväcka po-
sitiva känslor som exempelvis hopp (Folkman, 2008, Larsen et al., 2003). De 
positiva känslorna kan sedan buffra hög grad av till exempel oro från att leda 
till lågt välmående och hjälpa personer att konfrontera och hantera hotet i 

23 



fråga. I Ojalas (2012c) studie tog sig detta uttryck i form av att barnen hyste 
stor tilltro till olika sociala aktörer såsom teknik, vetenskap och politiker. 
Oron kunde även hanteras genom kognitiv omstrukturering, vilket innebär 
att barnen är medvetna om hotet men kan vända på perspektivet och se posi-
tiva trender som att till exempel kunskapen inom detta område ökar. Ytterli-
gare ett sätt var att känna existentiellt hopp, man har en tro på mänskligheten 
eller sätter sitt hopp till någon högre makt med hjälp av religiös tro. Ojala 
(2012a, 2013) har i sina studier visat att meningsfokuserad coping är positivt 
relaterat till miljövänliga handlingar.  När det gäller meningsfokuserad co-
ping går det även att dra paralleller med en strategi som används då barn 
hanterar risk i det offentliga rummet. I van der Burgts studie (2013) undvek 
barnen negativa känslor som exempelvis obehag och rädsla genom att aktivt 
inta platsen och fokusera på känslor av mod. En strategi som av Koskela 
(1997) benämns empowerment and boldness (egenmakt och mod).   

Coping i ett socialt sammanhang 
Strategierna ovan handlar framför allt om den enskilde individens sätt att 
hantera stress, oro eller risk, men studier visar även att detta inte enbart sker 
på ett individuellt plan utan också i sociala sammanhang, människor använ-
der sig av kollektiva strategier. Klimatförändringarna är en av mänsklighe-
tens största utmaningar. De utgör inte enbart ett framtida hot utan är något 
som redan hotar livet på vår planet bland annat genom översvämningar och 
torka (Whitmarsh, 2008). Fattiga länder är mer utsatta, men även Europa har 
drabbats och kommer att drabbas av konsekvenserna (Giorgio, 2006). Trots 
detta ser människor (i västvärlden) inte klimatförändringarna som ett priori-
terat område och inte heller som ett personligt hot. Det är få människor som 
vidtar några åtgärder (Whitmarsh, 2008). Liknande resultat kom van der 
Linden (2014) fram till i sin studie där exempelvis en extrem väderhändelse 
som en orkan väckte många känslor, men påverkade inte människors upp-
fattningar om klimatförändringarna i någon högre grad. Det gjordes inga 
kopplingar mellan den extrema vädersituationen och klimatförändringarna.  
Detta är ett dilemma för forskarvärlden. De flesta förklaringar som fram-
kommit lägger tonvikten på brist på information (människor har för lite kun-
skap, klimatforskningen är för komplex, media missleder) och på bristande 
delaktighet (människor är giriga och självupptagna eller fokuserade på mer 
närliggande problem) (Norgaard, 2011). Kolmuss och Agyeman (2002) me-
nar att det krävs att ett antal faktorer samspelar för att människor ska anta ett 
miljövänligt beteende. Det handlar om kunskap, värderingar och attityder 
tillsammans med känslomässigt engagemang. Dessa faktorer påverkas av 
både externa faktorer (som samhällsfunktioner, ekonomi, sociala och kultu-
rella faktorer) och interna faktorer (som motivation, kunskap, värderingar 
och attityder). Det räcker inte att en individ har stor kunskap om klimatför-
ändringarna för att agera miljövänligt utan det krävs också ett känslomässigt 
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engagemang och att det omgivande samhällets kulturella normer stödjer 
beteendet.  

Norgaard (2011), som tillbringade åtta månader i en norsk by med syftet 
att försöka få en förståelse för hur människor hanterar klimatförändringarna i 
vardagen, menar att det råder en kollektiv tystnad runt frågan, en socialt 
organiserad förnekelse. Människor är medvetna om problemet, men gör ing-
enting av sin kunskap utan fortsätter att leva sina liv som vanligt. Då ämnet 
lyftes i sociala sammanhang gav det oftast uttryck för maktlöshet och hopp-
löshet. Att problemet inte diskuteras menar Norgaard (2011) beror på den 
rådande samhällsnormen. I det norska samhället fanns inga offentliga platser 
där det ansågs lämplig att tala om klimatförändringarna. Känslor av hopp-
löshet, som denna fråga ofta väcker, är obehagliga att känna och inte heller 
kulturellt accepterat att uttrycka. I sin bok kommer Norgaard (2011) fram till 
att de kulturella normerna bland annat innebär att man förväntas behålla 
kontrollen, att inte offentligt visa osäkerhet eller maktlöshet, att vara smart 
och alltid ha ett svar, men även att vara ”cool” (speciellt vanligt hos ungdo-
mar), att bry sig om saker i privatlivet och inte om världsproblem. Paralleller 
kan dras med resonemanget om two –track-thinking (Leahy et al, 2010)  där 
människor  har en medvetenhet om klimatförändringarna, men ändå inte 
förändrar sitt sätt att leva. Socialt organiserad förnekelse liknar även vissa av 
de individuella emotionsfokuserade copingstrategier som Ojala (2102c) 
identifierat, men sägs alltså uppkomma i kollektiva, interaktiva processer. 

Gifford (2011) har i sin studie visat att många människors bristande enga-
gemang i ett aktivt miljövänligt beteende bland annat orsakas av strukturella 
problem som till exempel ekonomiska begränsningar (elbilar är dyrare än 
bensindrivna bilar, solcellsanläggningar är dyra att investera i) eller bristan-
de infrastruktur (det finns ingen kollektivtrafik). Gifford visar även på att 
barriärer kan handla om att klimatförändringarna ses som ett globalt problem 
och inget den enskilde individen kan påverka, men även att det kan  handla 
om vanans makt (Hobson, 2003), att förändra beteenden tar tid och kräver 
påtryckningar. 

Känslor kan, som även nämnts tidigare, vara en källa till samhällsenga-
gemang, men även en kraft som leder till ett motstånd mot att engagera sig 
om känslorna upplevs som obehagliga. Att undvika frågor rörande den glo-
bala uppvärmningen kan vara ett sätt att hantera osäkerheten och känslorna 
av skuld och hjälplöshet. Om frågorna lyfts ställs många saker på sin spets, 
vilket kan ses som ett hot mot den kollektiva identiteten och det västerländs-
ka sättet att leva (Norgaard, 2006, 2011).  

Känsla av att kunna påverka 
Hur barn och unga hanterar känslor i relation till klimatproblematiken har 
också visat sig ha samband med om de känner att det kan påverka klimat-
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problematiken själva eller inte (Ojala, 2012a, 2013). Barn som i hög ut-
sträckning använde sig av problemfokuserad eller meningsfokuserad coping 
upplevde att de kunde påverka klimatförändringarna i en positiv riktning 
medan de barn som använde sig av en emotionsfokuserad coping inte upp-
levde att de kunde påverka. Just att kunna påverka och ha kontroll över hän-
delser som berör det egna livet är en central strävan för de flesta människor. 
Genom att påverka de områden man i viss utsträckning kan kontrollera ökar 
förutsättningarna för att uppnå en eftersträvad framtid eller undvika en icke 
önskad sådan (Bandura, 1995).  

Begrepp som till exempel empowerment (egenmakt) och self-efficacy an-
vänds ofta då människans känsla av att kunna påverka sin situation eller 
människans inflytande över sitt liv ska diskuteras. I van der Burgts (2013) 
studie var egenmakt en viktig faktor då det gällde att hantera risker i det 
offentliga rummet. Genom att ta makten över situationen, både mentalt och 
fysiskt, hävdade ungdomarna sin rätt till platsen. Ett begrepp som myntats av 
Bandura (1985) är self-efficacy, som på svenska oftast översätts till självtillit 
(vilket fortsättningsvis kommer att användas i denna uppsats) och anses vara 
grunden till motivation och handling.  Enligt Bandura (1985) påverkas män-
niskors beteende i en interaktion mellan yttre och inre påverkan. Han menar 
att individen själv likväl som miljön påverkar beteendet. Människor som har 
en stark självtillit ser oftast problem som en utmaning som ska lösas. De får 
ofta ett fördjupat intresse i de aktiviteter de deltar i och har ett stort engage-
mang i sina intressen samt återhämtar sig snabbt från besvikelser och miss-
lyckanden. En person med svag självtillit däremot undviker utmaningar och 
tror sig inte ha potentialen att klara av vissa handlingar. De funderar ofta på 
sina personliga misslyckanden och har låg tilltro till sin egen förmåga. Själv-
tilliten kan således sägas vara ett mått på människans tro på sin förmåga att 
hantera olika slags situationer, en värdering av den egna personliga kompe-
tensen och kapaciteten. Självtilliten påverkar de val vi gör, de beslut vi fattar 
och nivån på de ansträngningarna vi lägger ner då vi möter ett hinder eller en 
utmaning. Förändring sker i en social kontext och beroende på omvärldens 
bemötande stärks eller försvagas bemödandet och viljan till personlig för-
ändring (Bandura, 1995). 

Studier har visat att det finns ett samband mellan en stark självtillit och 
viljan till att ha ett miljövänligt beteende, till exempel i form av att återvinna 
och sortera sopor (Taberno & Hernández, 2011). Resultaten visade att den 
inre motivationen, i form av självacceptans, känsla av tillhörighet och ge-
menskap samt hälsa, var en viktig faktor för att agera miljövänligt, medan 
yttre motivation som till exempel ekonomisk vinning eller popularitet vara 
av mindre betydelse. De människor som hade en stark självtillit uppvisade i 
högre grad ett miljövänligt beteende och kände en större inre motivation. 
Detta resultat stämmer till viss del överens med en liknande studie som 
gjorts bland tonåringar där miljövänligt beteende kunde kopplas till stark 
självtillit även om det inte var en avgörande faktor. Den viktigaste faktorn 
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för ett miljövänligt beteende visade sig vara ungdomarnas attityder till och 
kunskaper om miljöfrågorna (Meinhold & Malkus, 2005). Det finns även 
studier som har visat att om barn får en större medvetenhet om klimatföränd-
ringarna ökar risken för oro, men detta behöver inte vara något negativt, då 
ökad oro i kombination med kunskap och tro på att förändring är möjligt kan 
leda till hög motivation till handling (Tabor &Taylor, 2009).  

 Även vad gäller självtilliten finns det en kollektiv aspekt och Bandura 
(1995) menar att om de enskilda individerna har en stark självtillit bidrar det 
till att stärka gruppens tilltro till vad de kan åstadkomma.  Människor kan 
tillsammans arbeta för att nå de mål de eftersträvar. Ett kollektiv bestående 
av människor med svag självtillit är dömt till en dyster tillvaro. I vårt mo-
derna samhälle sker förändringar snabbt, vilket innebär en mängd möjlighe-
ter, utmaningar och begränsningar. Människans tro på sin egen förmåga har 
därför en avgörande betydelse när det kommer till hur vi skapar, organiserar 
och hanterar de omständigheter som påverkar våra liv. Många av nutidens 
problem kräver att människor arbetar tillsammans, den kollektiva självtilliten 
(collective efficacy) är av stor vikt (Bandura, 1995). 

Barns rätt att vara med och påverka 
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen (Unicef, 2014) har alla barn rätt till att 
uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem, både vad gäller personliga frågor 
och frågor som rör samhället. Vilket i praktiken innebär att vuxna ska lyssna 
till, respektera och väga in barnens åsikter i alla beslut som rör barnet. Ut-
gångspunkten är att se barns deltagande som en process och inte en engångs-
företeelse (Rädda barnen, 2014). I undersökningen ”Ung röst” genomförd av 
Rädda barnen (2014) deltog 25 000 svenska barn (år 6, år 8 och år 1 på 
gymnasiet) och svarade med hjälp av enkäter och intervjuer på frågor om 
sina rättigheter. Resultatet visade att många av barnen upplevde att de inte 
blev lyssnade till, speciellt då det gällde frågor som handlade om kommuna-
la beslut.  Andelen barn som upplevde att de kunde vara med och påverka 
minskade med ökande ålder. Ungefär hälften av barnen i år 6 (12-13 år) upp-
levde att de fick vara med och påverka i frågor som är viktiga för dem, fram-
förallt inom skolan medan en tredjedel av barnen på gymnasiet svarade det-
samma. 

Enligt forskning om barns delaktighet i samhällsfrågor ges barn sällan 
chansen eller möjligheten att utmana de dominerande konventionerna i sam-
hället och deras möjligheter att påverka samhällsfrågor är därför begränsade 
(Matthews, 2003, van der Burgt & Cele, 2013).  I relation till exempelvis 
samhällsplanering handlar hindren framförallt om att beslut som fattas ofta 
genomgår en lång byråkratisk och formell process som försvårar barnens 
deltagande. De vuxnas attityder kan också vara ett hinder då de har svårt att 
släppa in barnen och själva ta ett steg tillbaka. Vuxenvärlden förväntar sig att 
barnen ska ta till sig deras språk, vanor och regler. Ytterligare ett hinder kan 
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vara att det är svårt att nå ut till barnen. De behöver stärkas i sin tro på sig 
själva och sina möjligheter att påverka(Matthews, 2003). Matthews (2003) 
menar även att om barnen ska utveckla en känsla av gemensamt ansvar och 
utrustas med de kompetenser som krävs för att planera, hantera och designa 
sina egna fysiska och sociala miljöer måste de få en chans att regelbundet 
delta i beslutsprocesser. Vuxna måste ändra sin syn på barns kompetenser 
och släppa in dem i vuxenvärlden, på barnens villkor. Alltför ofta misslyckas 
projekt där barn ska vara delaktiga i beslutsfattandet beroende på att vuxen-
världen inte erkänner barnen som kompetenta och oberoende aktörer. Vux-
envärlden brister alltför ofta i att ta tillvara barnens förmåga och vilja att 
vara delaktiga i samhällsfrågor (van der Burgt & Cele, 2013). 

Studier har visat att barns självtillit ökar när de tillåts delta i projekt och 
blir lyssnade till. I en grekisk aktionsforskningsstudie (Tsevreni, 2011) med 
syftet att engagera barnen i miljöprojekt deltog 60 barn i åldrarna 9-12 år. 
Studiens upplägg bygger på barns vilja och förmåga att agera och delta i 
samhället och engagera sig i den omkringliggande miljön. Målet var att bar-
nen skulle komma fram till hur deras stad (Aten) kunde utvecklas och plane-
ras. I början av projektet uttryckte barnen bristande självförtroende, låg 
självtillit och visade ingen vilja att agera. De upplevde att ingen var intresse-
rad av att lyssna till deras åsikter på grund av att de var barn. Genom att de 
fick möjlighet att uttrycka sina idéer genom berättande, fotografering och 
drama kunde de skapa visioner. Samspelet mellan kunskap, handling och 
barnens självförtroende visade sig vara betydelsefullt. Under projektet ut-
vecklade barnen förmågor som att tänka kritiskt, vara engagerade, vara del-
aktiga och ta ansvar. Deras självtillit stärktes och de gick från passivitet till 
att ha en vilja att agera och engagera sig. Projektet resulterade i en bok som 
skickades till de styrande i Aten samt en presentation för föräldrar, övriga 
elever, lärare och utbildningsnämnden. Dock fick barnen ingen respons från 
de grekiska myndigheterna. Tsevreni (2011) menar att trots att problem och 
begräsningar som detta kan uppstå i demokratiska processer, bör barnen 
uppmuntras att vara delaktiga genom att uttrycka och kommunicera sina 
erfarenheter, tankar och känslor om närmiljön och om sitt vardagsliv. Dessa 
tankar är inte unika utan delas med många andra forskare ( till exempel 
Hungerford and Volk , 1990, Barratt Hacking, Barratt & Scott, 2007,  Brei-
ting et al. 2009 ). 

Ojala menar, med stöd i Colby, Beaumont, Ehrlich & Corngold (2007), 
att det är viktigt för unga att förstå komplexiteten och svårigheterna med 
klimatfrågan, men att de också behöver ges möjlighet att möta människor 
som tagit sig an utmaningen och kämpar för ett bättre klimat. Att låta barn ta 
ansvar och vara delaktiga i små miljöprojekt på lokal nivå främjar barns 
”sense of agency”, vilket har visat sig vara en viktig faktor för människors 
engagemang i miljöfrågor (Hugerford &Volk, 1990). 

Tanner (2010) visar i sin studie att barn, i detta fall från El Salvador och 
Filipinerna, kan ha en aktiv roll när det gäller att agera och fatta beslut för att 
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anpassa sig till klimatförändringar och förhindra katastrofer. Barnen kunde 
utifrån sina erfarenheter och villkor, i kombination med kunskap de fått från 
skola och media, göra riskbedömningar utifrån en annan vinkel än den de 
vuxna såg. Barnen deltog till exempel i projekt där de planterade träd för att 
förebygga jordskred och bildade opinion genom att uttrycka sina åsikter med 
hjälp av drama, musik och diskussioner. För att ge barnen detta utrymme, 
menar Tanner (2010) att det är viktigt att förstå barnens sätt att kommunicera 
med kamrater, föräldrar och andra vuxna. 
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Metod 

Eftersom uppsatsens syfte är att nå barns tankar och känslor rörande klimat-
förändringarna har jag valt att använda mig av kvalitativa, individuella inter-
vjuer. Då materialet analyserades använde jag mig av en tematisk analys. I 
detta kapitel redogör jag för tillvägagångssätt gällande urval, genomförande 
av intervjuer och analys, men även för etiska ställningstaganden. Kapitlet 
inleds med några reflektioner runt den speciella hänsyn och respekt man 
behöver visa då respondenterna är barn, men också runt att intervjuer med 
barn kräver ett lite annat tillvägagångssätt än då vuxna intervjuas.  

Barn som respondenter 
Historiskt har barn setts som objekt som ska studeras snarare än sociala aktö-
rer som besitter mycket kunskap om sin egen livssituation (Barker & Weller, 
2003). Barn ansågs, i jämförelse med vuxna, vara inkompetenta, opålitliga 
och utvecklingsmässigt bristfälliga (Mayall, 2000), något som det idag ses 
helt annorlunda på. Emellertid är det fortfarande många forskare som undvi-
ker att fråga barn direkt eftersom de anser att man som vuxen inte kan förstå 
barnens värld. Detta är dock, enligt Aragão-Lagergren (1997), ett sätt att 
upprätthålla vuxnas auktoritet över barn. Idag är synen på barn och barns 
kunskaper och förmågor annorlunda och att fråga efter barns åsikter är att 
synliggöra dem i en värld som domineras av vuxenvärldens kunskap och 
perspektiv. 

Då många barn och ungdomar är ovana vid att delta i intervjuer kan det 
skapa en känsla av osäkerhet. Därför är det viktigt att som intervjuare ställa 
öppna frågor och uppmuntra dem till att prata fritt (Valentine, 2005). För att 
skapa trygghet för barnen som ingick i denna studie valde jag att inleda in-
tervjuerna med en fika tillsammans med tre eller fyra barn åt gången. Just att 
inleda intervjuer med en gemensam fika under lugna förhållanden är något 
som rekommenderas av bland annat Flowerdew och Martins (2005). Under 
fikat fick vi tid att lära känna varandra lite och jag fick en chans att på ett 
lättsamt sätt presentera syftet med intervjun och de hade möjlighet att få svar 
på eventuella frågor. Tillsammans bestämde vi sedan turordningen på inter-
vjuerna. 

Tiden är en viktig faktor att ta hänsyn till då man intervjuar barn (Bushin, 
2007).  Tiden för varje enskild intervju påverkas av en rad faktorer som till 
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exempel koncentrationsförmågan hos barnet, övriga aktiviteter som pågår 
runt barnet samt hur avslappnat barnet känner sig. Detta gör att man som 
forskare behöver vara flexibel och använda sig av en mängd olika intervju-
tekniker för att fånga varje enskild individs åsikter (Bushin, 2007). Varje 
intervjusituation blir därför unik, vilket inte bara gäller barn utan intervjuer 
över lag. Innan intervjuerna inleddes var jag noga med att stämma av med 
undervisande lärare så intervjuerna inte skulle påverka barnens skoldag ne-
gativt. Jag undvek till exempel att intervjua någon under lunchraster eller då 
de hade något ämne de tyckte väldigt mycket om (för många av barnen i 
denna studie var det exempelvis slöjd). Det krävdes lite pusslande med tiden, 
men gjorde att barnen kände sig mer avslappnade. För min del innebar det 
ibland långa pauser, men det var jag förberedd från början. Det var även 
viktigt att barnen fick den tid på sig de kände att de ville ha och därför varie-
rade längden på intervjuerna. 

Urval och avgränsningar 
Då man ska genomföra undersökningar med barn finns det många ”gatekee-
pers”, vars medgivande man behöver för att få kontakt med barnen (Fargas-
Malet, McSherry, Larkin & Robinson, 2010). I arbetet med att hitta elever 
som kan tänka sig att delta i en studie under skoltid krävs det samarbete med 
skolpersonal och föräldrar (Cree, Kay & Tisdall, 2002). Min ambition var att 
genomföra studien på skolor där jag inte sedan tidigare kände någon ur per-
sonalen för att vara så neutral som möjligt. Jag valde medvetet två olika ty-
per av orter, ett mindre samhälle och en stad, för att få en spridning i mitt 
urval och få chans att möta barn med varierande bakgrund. Jag utgick från 
SCB:s (2010) definitioner av ett mindre samhälle (cirka 6000 invånare) och 
en större stad (cirka 100 000 invånare)(enligt SCB, 2010, definieras ett sam-
hälle som större stad då den har mellan 50 000- 200 000 invånare). Jag kon-
taktade ett antal skolor (rektorer) via mail, men ingen svarade. Då valde jag 
istället att utnyttja personliga kontakter jag skaffat mig genom olika utbild-
ningar och kunde med hjälp av dessa personer komma i kontakt med lärare 
som jobbade med elever i år 6.  Då lärarna givit sitt samtycke till studien 
kontaktade jag respektive rektor som då även gav sitt bifall. Slutligen hade 
jag tre skolor som tackade ja. Skolan i det mindre samhället är kommunal 
och består av cirka 170 elever fördelade på år 4-6. I staden fanns intervjuper-
sonerna på två olika skolor, en kommunal skola och en friskola. Den kom-
munala skolan är en F-9 skola med cirka 500 elever och friskolan har unge-
fär 400 elever fördelade på år 6-9.  

Nästa steg blev sedan att besöka de olika klasserna och presentera studien. 
De elever som uppgav att de var intresserade av att delta (ungefär hälften av 
barnen) fick med sig ett papper hem med information om studien (se bilaga 
1) där föräldrarna skulle skriva under att de samtyckte till att barnen fick 
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intervjuas. Det underskrivna pappret lämnades sedan till respektive klasslä-
rare. På den första skolan, som är belägen i det mindre samhället, lämnandes 
12 lappar in och från de övriga skolorna, belägna i en större stad, lämnades 
11 (kommunala skolan) respektive 4 lappar (friskolan) in. Sammanlagt blev 
det 27 lappar.  Alla som ville delta i studien och som hade fått målsmans 
underskrift fick möjlighet att göra det. Några barn som visade intresse vid 
första informationstillfället lämnade aldrig in någon lapp. Några anledningar 
som framkom var att pappret försvunnit eller att pappret saknade underskrift. 
De erbjöds nya lappar och då jag återkom flera dagar till samma skola hade 
de, om underskift ordnats, möjligheten att kunna delta. De barn som var 
tveksamma till att delta menade att det kändes lite otryggt att bli intervjuad 
och att man inte ville missa lektioner.  Mitt mål var att genomföra intervjuer 
med ett trettiotal barn och hade inte den kvoten fyllts på dessa skolor hade 
jag fått besöka ytterligare några fler, men jag valde att nöja mig med detta 
antal. Fördelningen mellan pojkar och flickor var jämn, 14 flickor och 13 
pojkar deltog. Av de 27 elever som deltog var fyra födda i ett annat land än 
Sverige och hos sju av de andra barnen hade en eller båda föräldrarna ut-
ländskt ursprung. 

 Urvalet av intervjupersoner går alltid att diskutera. I detta fall användes 
mina personliga kontakter för att komma in på skolorna, men klasslärarna 
var jag inte bekant med sedan tidigare. Alla barn var inte villiga att delta i 
studien, en del ville vara med men hade ingen underskrift från målsman. 
Vilka barn är det som tackar ja?  Finns det någon gemensam nämnare för de 
föräldrar som skriver under att deras barn får delta i studien? Har lärarna 
som är villiga att upplåta lektionstid till intervjuer ett speciellt engagemang i 
miljöfrågor och påverkar det i så fall barnens svar? Hade resultatet blivit ett 
annat om samtliga elever i klasserna deltagit? Dessa frågor får aldrig något 
svar, men är viktiga att ha med sig då man tolkar resultatet. Jag upplever att 
de faktorer som går att påverka, som skolornas geografiska läge, fördelning 
mellan pojkar och flickor och ursprungsland har tagits hänsyn till. 

Som nämnts ovan har avgränsningar gjorts när det gäller antal barn som 
intervjuats, skolor som valts ut och den geografiska spridningen. Jag har 
även varit tvungen att avgränsa mig inom området klimatförändringar, då det 
innefattar en mängd olika aspekter. Jag har i denna studie valt att inte under-
söka barnens direkta kunskaper om klimatförändringarna, utan istället foku-
serat på deras tankar, känslor och uppfattningar om ämnet. Jag har även valt 
att inte analysera barnens svar utifrån ett genusperspektiv, även om forsk-
ning visar på stora skillnader i hur kvinnor och män drabbas, i vem som be-
lastar och vem som värnar om miljön (Dankelman, 2002, Hansson, 2007). 
Forskning har visat att kvinnor är mer benägna att förändra sina levnadsva-
nor till förmån för miljön (Tikka, Kuitunen &Tynys, 2000, Söderström, Gus-
tafsson Hassain, 2008). Genusaspekten hade således varit intressant att be-
forska, men rymdes inte inom ramen för denna licentiatuppsats. 
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Etiska ställningstaganden 
Som forskare åläggs man utifrån sin profession och inför sina respondenter, 
ett ansvar för att det resultat man presenterar vilar på vetenskaplig grund, 
men också att det följer de etiska principer som är allmänt vedertagna i 
forskningssammanhang. Det berör områden som informationskrav, forskaren 
ska informera om syftet med forskningen, samtyckeskrav, deltagaren i en 
undersökning har själv rätt att bestämma över sin medverkan, konfidentiali-
tetskrav, respondenten ska ges största möjliga konfidentialitet och person-
uppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem och nyttjande-
krav, uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsän-
damål (Vetenskapsrådet, 2005).  

Då barns förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser ser an-
norlunda ut och är mer begränsad än hos en vuxen människa är det som 
forskare mycket viktigt att vara tydlig och öppen med syftet av studien. En-
ligt FN:s Barnkonvention (1989) och Europaparlamentets resolution (2008) 
är det en grundläggande rättighet för barn att få forma sig en egen uppfatt-
ning av det som berör dem och uttrycka sina åsikter fritt. Det är också viktigt 
att vuxenvärlden lyssnar till och respekterar barnens uppfattningar. Vid 
forskning som rör barn under 15 år krävs vårdnadshavarnas samtycke, men 
minst lika viktigt är att barnet självt, i den mån det är möjligt, informeras om 
forskning och ger sitt samtycke.  Den information som bör ges till barn och 
föräldrar ska ta upp den övergripande planen för forskning, syftet med studi-
en, metoderna som kommer att användas, eventuella följder och risker samt 
vem som är forskningshuvudman. Informationen som ges till barnen ska 
åldersanpassas och presenteras med ett språk som för barnet är förståeligt. 
Det är även viktigt att informera om att deltagandet är frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2012). Enligt Cen-
trala etikprövningsnämnden (2012) ska en etikprövning göras då ”forskning-
en innefattar behandling av känsliga personuppgifter”. Med ”känsliga per-
sonuppgifter” menas uppgifter om ras och etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiösa uppfattningar samt hälsa och sexuell läggning.  I denna studie har 
jag valt att inte göra en prövning till etiknämnden då frågorna inte är av spe-
ciellt känslig karaktär och då det har gått att avidentifiera individerna i upp-
satsen så väl som i bandupptagningarna och transkriberat material. Eventuel-
la namn på skolor, orter eller personnamn som nämndes av respondenterna 
har inte transkriberas utan har endast funnits med på det inspelade materia-
let. Jag har över lag varit noga med att följa riktlinjerna från Vetenskapsrådet 
(2005). 
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Kvalitativa intervjuer 
Då man genomför kvalitativa intervjuer är det, som i all forskning, viktigt att 
vara tydlig med tillvägagångssätt och upplägg av studien. Som forskare på-
verkar och tolkar man alltid resultatet och det går aldrig att bortse från den 
förförståelse man har med sig och inte heller ställa sig utanför den verklighet 
som man försöker tolka och förstå.  Därför är det viktigt att den önskade 
objektivitets- och trovärdighetssträvan kan understödjas genom tydliga be-
skrivningar av den egna bakgrunden och av studiens genomförande, analys 
och resultat (Hartman, 2004).  För att få så stor genomskinlighet som möjligt 
har jag valt att i möjligaste mån beskriva steg för steg hur intervjuer och 
analys gått till. Kvalitativa studier är inte generaliserbara i bemärkelsen att 
resultatet handlar om mängd eller frekvens och därför kan naturligtvis inga 
kvantitativa generaliseringar göras, men genom att använda sig av teorier 
och jämföra med tidigare studier som gjorts inom ämnet kan man till viss del 
generalisera även intervjustudier (Marshall & Rossman, 1999). För övrigt är 
viktigt att studien har en kvalitativ generaliserbarhet. Framförallt handlar det 
om att datainsamlingen ska ge en generaliserbar bild av ämnesområdet och 
att urvalet gjorts på ett adekvat sätt.  Ytterligare en viktig aspekt är att resul-
tatet är täckande och uttömmande i förhållande till syftet (Langemar, 2008). 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som finns bland 
barnen angående klimatförändringarna. 

Individuella intervjuer 
I denna studie har jag valt att genomföra individuella intervjuer. Den indivi-
duella intervjun är en lämplig metod då man är intresserad av individens 
meningsskapande och har fördelen att varje enskild intervjuperson har chans 
att uttrycka erfarenheter och förklara åsikter med egna ord. Intervjun blir 
snarare en dialog än en utfrågning (Valentine, 2005). En nackdel med inter-
vjuer kan vara att individer har olika förmåga att uttrycka sig muntligt, vilket 
gör att vissa barn kanske inte kan sätta ord på sina tankar under intervjun och 
därför inte ger uttryck för åsikter de egentligen har (Bryman, 2009).  Ett 
alternativt tillvägagångssätt hade varit att genomföra intervjuerna i fokus-
grupper, men då alla inte kommer till tals i samma utsträckning när man 
sitter i grupp valde jag att genomföra enskilda intervjuer. Barnen i denna 
studie hade naturligtvis olika lätt för att uttrycka sig och i några fall kunde 
begränsade kunskaper i det svenska språket orsaka lite svårigheter, men med 
tålamod, lugn och humor överkom vi dessa bekymmer tillsammans. Jag upp-
levde att intervjuerna fungerade bra och att jag som intervjuare utvecklades 
under resans gång. 
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Pilotstudie 
Under december månad 2012 genomfördes en pilotstudie där fem barn, på 
skolan där jag själv arbetar, intervjuades med en intervjuguide som grund. 
Syftet med pilotstudien var att se hur väl intervjuguiden fungerade och få en 
känsla för hur barnen upplevde intervjusituationen. De barn som deltog i 
pilotstudien informerades om studien under en lektion där hela klassen var 
närvarande och de som var intresserade av att delta anmälde sitt intresse till 
mig. Genom mailkontakt gav sedan respektive målsman sitt godkännande. 
Jag har endast vid ett fåtal tillfällen undervisat dessa elever, men vi hade 
ändå god kännedom om varandra då skolan inte är speciellt stor. 

Under intervjuerna i pilotstudien hade jag ett väldigt litet och trångt rum, 
fritt från insyn och med möjlighet att stänga dörren, till mitt förfogande. 
Rummet fanns i anslutning till klassrummet. Detta gjorde att barnen kunde 
fokusera på intervjun, men det fanns en risk att de kunde ha upplevt obehag 
av att vara ”instängda” trots att ingen av de fem gav uttryck för det. Under 
intervjuerna upplevde jag att det var lätt att hamna i en lärare – elev relation 
där eleven känner att intervjun blir något av ett läxförhör. Vid flera tillfällen 
under intervjuerna ville barnen ha bekräftelse från mig att de tänkte ”rätt”. 
Detta var något jag kände att jag måste reflektera över och hitta strategier för 
att undvika vid övriga intervjuer.  Under intervjuerna valde jag medvetet att 
inte introducera begreppet klimatförändringar speciellt tydligt i rädsla för att 
styra elevernas svar, vilket visade sig vara en felaktig strategi då det skapade 
osäkerhet hos eleverna. 

Utifrån de erfarenheter jag fick vid dessa intervjuer ändrades vissa upp-
lägg, som till exempel den inledande fikastunden och kraven på intervjuloka-
lens utformning. Dessutom skrevs intervjuguiden delvis om och ordnings-
följden på frågorna ändrades (bilaga 2). Under våren 2013 genomfördes 
sedan 27 intervjuer på tre olika skolor i de västra delarna av Sverige. Erfa-
renheter från de intervjuer som ingår studien redovisas i texten som följer. 

Intervjusituationen 

Platsens betydelse 
Platsen för intervjun har stor betydelse (Fargas-Malet et al, 2010). Att hitta 
en neutral miljö är i stort sett omöjligt, då alla platser påverkar oss männi-
skor på något sätt. Hemmamiljön har sina begränsningar liksom skolan. Sko-
lan är främst en plats för kunskapsinhämtning och kan påverka barnens upp-
levelse och ge dem känslan av att intervjun ingår som en del av skolarbetet. 
Jag var dock noga med att betona att jag inte gjorde intervjun i egenskap av 
lärare utan som forskarstuderande. Det jag personligen upplevde som posi-
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tivt med att genomföra intervjuerna under skoltid var att eleverna inte be-
hövde ”offra” sin fritid. Skolan är dessutom en bekant miljö även om skolans 
kontext kan påverka resultatet av intervjuerna. Fargas-Malet et al (2010) 
menar att problemen med att genomföra studier i skolan är att det kan vara 
svårt att hitta tider som stämmer med barnens schema samt att hitta lämpliga 
lokaler. Schemafrågan var, som nämnts tidigare, inget stort problem utan 
barnens behov fick styra och lärarna var mycket samarbetsvilliga. Oavsett 
var intervjun äger rum är det viktigt att hitta en plats där man kan tala ostört 
och barnet känner sig tryggt. Barnen hade själva ingen möjlighet att påverka 
var intervjun skulle äga rum eftersom tillgången till lediga rum var mycket 
begränsad, men de informerades innan intervjun skulle börja om var vi skul-
le sitta och hade då möjlighet att avstå från att delta. 

Då intervjuerna ägde rum skedde det under ordinarie lektionstid i samför-
stånd med undervisande lärare. För att undvika känslan av att vara instängd 
såg jag till att lokalerna var relativt stora och hade fönster med insyn, men 
med en dörr som gick att stänga. Jag fick på två skolor tillgång till luftiga 
och ljusa konferensrum, vilket skapade rymd och en behaglig atmosfär. Des-
sa rum användes vanligtvis mest av lärarna, men var inte obekanta för bar-
nen. På den tredje skolan fick jag låna ett grupprum, som inte var lika rym-
ligt som rummen på de övriga skolorna, men som även det var lämpligt för 
intervjuer och ett rum där barnen var vana att vistas. 

Maktposition och socialt samspel 
Att genomföra bra intervjuer är en färdighet som det tar tid att öva upp. Det 
finns inga bestämda regler utan varje intervju är unik och sker i ett samspel. 
Även saker som utseende, klädsel och personlighet påverkar samspelet. Som 
intervjuare är det viktigt att vara väl påläst om hur barn tänker och upplever i 
frågor som rör klimatförändringarna för att få ut mesta möjliga av intervjun. 
Att ställa relevanta och öppna frågor är av största vikt, men minst lika viktigt 
är det att verkligen lyssna till de svar respondenterna ger. Genom att lyssna 
aktivt och kritiskt kan tankar och nyanser hos respondenten fångas upp och 
nya kunskaper vinnas (Valentine, 2005). Enligt Valentine (2005) är det även 
viktigt att vara medveten om maktförhållandena och att de påverkar interak-
tionen. För att inte hamna i en lärare – elev roll valde jag därför medvetet att 
bara kort nämna att jag två dagar i veckan arbetar som lärare då jag presente-
rade mig för barnen och lade istället tyngdpunkten på min roll som forskar-
studerande. Mycket av problematiken med lärare – elev rollen försvann till 
följd av detta och under intervjuerna upplevde jag att samspelet fungerade 
bra. Givetvis påverkar jag barnen i min roll som intervjuare och vuxen, men 
barnen sökte inte någon bekräftelse på att de ”svarade rätt” utan talade mer 
fritt. 
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Genomförande av intervjuer 
Vid inledningen av intervjun passade jag på att åter igen förklara syftet med 
intervjun och att det bara kommer att vara jag som lyssnar till det inspelade 
materialet. De informerades även om att deras, skolans och kommunens 
namn inte kommer att nämnas någonstans och att de när som helst fick avbry-
ta intervjun. För att skapa trygghet och undvika missförstånd valde jag att 
under fikastunden kort informera och ha en dialog om vad klimatförändringar 
innebär och visa en bild som förtydligar växthuseffekten, vilken vi tillsam-
mans diskuterade (bilaga 3). Den inledande diskussionen gjorde snarare att de 
blev motiverade till att dela med sig av sina tankar och funderingar. Då fikat 
var avklarat stannade en elev kvar, diktafonen startades och själva intervjun 
började. Övriga elever gick tillbaka till ordinarie lektion. Intervjuerna bestod 
av semistrukturerade frågor där utgångspunkten fanns i en intervjuguide (bi-
laga 2), vilken lämnar stort utrymme för intervjupersonen att utforma sitt 
svar. Intervjuguiden bör stå i logiskt samband med och vara en konkret till-
lämpning av frågeställningarna för att nå ett resultat (Langemar, 2008).  

För att hålla fokus under intervjuerna och inte fastna på olika sidospår 
hade jag gjort upp en lista med teman som skulle avhandlas, både med frågor 
och med följdfrågor. Jag valde att ha med lite mer allmänna och breda frågor 
i inledningen av intervjuguiden för att sedan göra frågorna mer specifika.  
Denna teknik benämns ofta som tratt-teknik (Kruuse, 1998).  

Jag valde att spela in intervjuerna på en diktafon då inspelat material har 
många fördelar jämfört med att enbart föra anteckningar. Framför allt gör 
diktafonen att man som intervjuare kan fokusera på lyssnandet och slippa 
koncentrera sig på att skriva anteckningar. Det gör det även möjligt att lyss-
na till intervjuerna vid upprepade tillfällen, något som underlättar vid analy-
sen av resultaten (Valentine, 2005). Efter varje intervju gjorde jag anteck-
ningar om hur intervjun fungerat och om något speciellt framkommit. Jag 
noterade även om jag upplevt att barnet varit spänt eller avslappnat. Dessa 
anteckningar var till hjälp då jag tolkade barnens svar. 

Som inledning till intervjun bad jag barnen berätta lite om sig själva – ål-
der, familj och fritidsintressen. Som intervjuare är det även av största vikt att 
man är helt fokuserad och koncentrerad på det barnet säger för att kunna 
fånga upp ämnen och ställa följdfrågor, men också för att kunna avbryta 
intervjun om man misstänker att barnet upplever obehag. Lyhördhet och 
flexibilitet är ledord för en bra kvalitativ intervju, men inlevelsen och förstå-
elsen måste hålla sig inom ramen för rollen som intervjuare för att inte på-
verka intervjupersonens svar och styra intervjun i en viss riktning. Trost 
(1997) menar att man som intervjuare ska visa empati (inlevelse, fånga och 
förstå en annan människas känslor utan att värdera dem), men inte sympati 
(medkänsla, dela någon annans känslor). Dessutom är det viktigt att använda 
sig av icke-verbal kommunikation (nickar, ögonkontakt, ljud som till exem-
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pel m.m.) för att visa att man lyssnar till och är intresserad av det barnet har 
att berätta (Cameron, 2005). 

 Då intervjun var avklarad fick de barn som ville lyssna en liten stund till 
det inspelade materialet för att höra sin egen röst, vilket var något som upp-
skattades mycket. Varje intervju, exklusive den inledande fikastunden, tog 
mellan 20- 50 minuter. På en dag genomfördes mellan tre och sex intervjuer 
beroende hur elevernas schema såg ut. Även om det i vissa fall varit möjligt 
att göra ytterligare några intervjuer ansåg jag det inte lämpligt då min kon-
centration och förmåga att fokusera försämrades då jag genomfört fler än 
fyra intervjuer. För att vara en god intervjuare krävs det att man är fokuserad 
och lyhörd.  

Bearbetning och analys av material 
Den största utmaningen med att göra en kvalitativ analys ligger i att skapa 
mening ur en stor mängd data. Svårigheten är att kunna urskilja det betydel-
sefulla från det ointressanta och identifiera betydelsefulla mönster (Fejes & 
Thornberg, 2009). Eftersom forskaren själv är ett centralt redskap vid kvali-
tativa studier kommer även det analytiska arbetet påverkas av forskaren som 
människa (Patton, 2002). De flesta kvalitativa analyser brukar innehålla tre 
olika processer: tolkning, strukturering och komprimering (Langemar, 
2008), vilket även denna gör.  För att förstå kommunikation måste någon 
form av tolkning göras, innebörden i till exempel handlingar, talat språk och 
kroppsspråk måste översättas. Då en tolkning görs översätter forskaren sin 
livsvärld eftersom förståelse är beroende av människors egna kunskaper, 
erfarenheter och känslor. Materialet från intervjuer tolkas en första gång 
redan då det transkriberas. Strukturering innebär att materialet ordnas och 
sorteras på ett sätt som ger bästa möjliga förståelse och mening. Då forska-
ren utarbetar en ny struktur ger denne ”möjlighet att se saker som inte var 
möjliga att se i den ursprungliga strukturen”(Langemar, 2008, s. 93). Efter 
att materialet strukturerats sammanfattas innebörden i de olika utsagorna.  
Jag har i denna studie valt att använda mig av en tematisk analys, och arbets-
sättet med analysen kommer att beskrivas i nästa stycke. 

Tematisk analys 
Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och upptäcka te-
man (mönster) i undersökningsresultatet. Metoden är flexibel och kan förse 
forskaren med en stor mängd information som både är detaljerad och kom-
plex (Braun & Clarke, 2006). Ett tema innefattar något viktigt som fram-
kommit i datainsamlingen i förhållande till forskarfrågan. Eftersom metoden 
är kvalitativ och inte kvantitativ måste det inte alltid vara det som är vanli-
gast förekommande i den insamlade data som bildar teman, utan snarare 
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mångfalden av sätt fenomenet kan ses på.  En tematisk analys är inte en lin-
jär process där man går från fas till fas utan snarare en rekursiv process där 
man hela tiden rör sig mellan de olika faserna. Tematiska analyser kan 
genomföras på en mängd olika sätt och lämnar stor valfrihet åt forskaren. 
Teman kan vara av väldigt olika karaktär, de kan variera från att vara kon-
kreta och deskriptiva till att vara abstrakta och tolkande (Langemar, 2008). 
Jag har valt att använda mig av en beprövad analysmodell som omfattar sex 
olika faser enligt följande (Braun och Clarke, 2006): 
 

1. Bekanta sig med materialet 
2. Skapa initiala koder 
3. Söka efter teman  
4. Granska teman 
5. Definiera och namnge teman 
6. Sammanställa resultatet 

 
Nedan kommer de olika faserna att beskrivas utförligare. 
 
I fas ett handlar det framförallt om att bekanta sig med materialet. I mitt fall 
inleddes arbetet med att samtliga intervjuer transkriberades.  Varje intervju 
tog mellan tre och fyra timmar att skriva. Hur exakt en text ska transkriberas 
beror på syftet med studien (Valentine, 2005). I mitt fall skrevs intervjuerna 
ut ordagrant där pauser markerades för att förtydliga det barnen sa.  Varje 
barn fick ett ”nytt” namn och då orter eller andra personer nämndes skrev jag 
bara en versal. Då transkriberingen var gjord väntade ett flertal genomläs-
ningar av materialet. Läsningen skedde aktivt, vilket innebar att jag hela 
tiden sökte efter mönster och mening. Detta var en tidskrävande process, 
men hade fördelarna att jag lärde känna materialet, vilket är av största vikt 
vid tematiska analyser. 

Fas två inleds då materialet är genomläst ett flertal gånger och ett första 
utkast med idéer om vad som är intressant i materialet är skriven. Därefter 
tar själva kodningen vid. Koder identifierar egenskaper som är av intresse 
för studien utifrån den ursprungliga forskarfrågan. Jag har använt mig av 
både deduktiv och induktiv analys. Det vill säga att jag både har använt mig 
av teorier och tidigare studier för att identifiera teman, men också låtit mate-
rialet tala till mig för att hitta nya teman. Uttalanden sammanfattas och 
skrivs ner som koder. Se exempel nedan. 
 
Uttalande från intervjun Kod  
Jag vill inte tänka på det för då blir jag 
orolig och kan inte fokusera på saker 

Att undvika klimatförändringarna 

Om man måste, måste man ju sluta att 
äta så mycket kött och det kanske man, 
jag kan göra. 

Saker man kan göra för att påverka 
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Kodning kan ske med hjälp av dataprogram eller manuellt. I mitt fall skedde 
det manuellt. Jag använde mig av överstrykningspennor i olika färger för att 
markera uttalanden i texten och även göra anteckningar i marginalen. Ko-
derna, med barnens citat, skrevs därefter in i ett Word dokument. 

När datan kodats och samlats in en första gång tar fas tre vid. Här identi-
fieras potentiella teman och koderna sorteras in under ett lämpligt tema. I 
detta skede arbetade jag med post-it lappar där barnens citat var nedskrivna 
för att få en överblick över materialet och placera in citaten under rätt rubrik. 
Målet var att urskilja ett antal teman och underteman samt att sortera in ko-
derna under en passande rubrik. Under fas fyra bearbetades och förfinades 
de olika temana genom att de återigen granskas. Vissa teman togs bort, andra 
slogs samman med ett annat tema och något eller några behövde delas upp i 
fler teman. I slutet av fas fyra hade jag en någorlunda klar bild över vilka de 
olika temana var, hur de passade ihop och vilken övergripande bild de gav 
av det insamlade materialet. 

I fas fem definierades och försågs varje tema med en rubrik.  För varje in-
dividuellt tema skrev jag en detaljerad analys där jag reflekterade över vilken 
relation temat hade till den övergripande forskningsfrågan. Slutligen, i fas 
sex, gäller det att sammanfatta analyserna och övertyga läsaren om dess va-
liditet. Mitt mål var att sammanställa en kortfattad, logisk och sammanhäng-
ande analys som en redogörelse för den insamlade datan. Citat från det tran-
skriberade materialet förstärker det resultat som redovisas samt bäddar in det 
i en analytisk berättelse. Då alla steg i analysen var genomförda och sam-
manställda vävdes resultatet ihop med teorierna och slutsatserna av studien 
drogs. 
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Resultat och analys 

I resultat- och analysdelen kommer resultatet att presenteras utifrån de fyra 
frågeställningarna. Det övergripande temat kommer att stå som rubrik för 
stycket och sedan kommer resultaten utifrån den tematiska analysen att delas 
in i teman och underteman som kursiveras för att förtydliga för läsaren. I 
slutet av varje tema görs en koppling till teorier och tidigare forskning. Efter 
redovisningen av varje forskningsfråga görs en analys av resultaten. Inled-
ningsvis kommer frågan om hur barn upplever och förhåller sig till klimat-
förändringarna att redovisas för att sedan följas av i vilka sammanhang bar-
nen möter diskussioner om klimatförändringarna, hur de hanterar de känslor 
som väcks individuellt och i sociala sammanhang för att avslutas med frågan 
om de upplever att de kan påverka i frågor som rör klimatförändringar och 
miljö. 

Hur barn uppfattar och förhåller sig till 
klimatförändringarna 
Den första fråga jag var intresserad av att undersöka var hur barnen uppfattar 
och förhåller sig till klimatförändringarna. Vad har de för tankar och känslor 
rörande vår planet och livet som finns på den, både nu och i ett framtidsper-
spektiv. Fyra huvudteman framkom: Människan och planeten i framtiden, 
Djur och natur i ett förändrat klimat, Tidsperspektiv och Optimism eller 
pessimism. 

Människan och planeten i framtiden 
Tidigare studier visar att barn har många tankar och känslor rörande miljö 
och klimat. Under intervjuerna med barnen diskuterade vi bland annat hur de 
tror att världen kommer att se ut i framtiden, vad de tror kommer att hända 
med vår planet till följd av klimatförändringarna. Frågan har naturligtvis 
inget enkelt svar och ingen kan med säkerhet veta vad som kommer att hän-
da då klimatfrågan i allra högsta grad är abstrakt, komplex och mångfasette-
rad, men barnen har utifrån sina perspektiv många tankar och funderingar. 
Tänkbara framtidsscenarion som barnen nämner är bland annat smältande 
isar, översvämningar, torka och naturkatastrofer. Dock skiljer sig barnens 
tankar åt när det gäller vilka platser på jorden som kommer att drabbas. Ett 
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tema som framkom utifrån intervjuerna var att klimatförändringarna kom-
mer att äga rum någon annanstans (tema 1). För några av barnen ses klimat-
förändringarna som något avlägset som kommer att drabba länder som ligger 
långt borta från Sverige och där det redan är problem med torka eller över-
svämningar.  

 
Nej, jag tror mer att det (klimatförändringarna) kommer att vara i 
Afrika, Spanien och ner mot Kurdistan (Maria). 
 
De säger ju att det finns en sådan där mittlinje på jorden (ekvatorn) 
och där är det ju ofta varmast. Sara (en klasskompis) pratade om 
Gambia, Somalia och USA och det ligger ju precis där. Alltså vid 
den linjen, där kommer det att bli lite större problem. (Andrias). 
 
Alltså jag tror inte att det händer så mycket, inte här i alla fall, men 
kanske i andra länder (Jennifer). 
 
Speciellt de i Kina, ja det håller ju på nu och det kanske blir ännu 
värre sedan och i Thailand, det brukar ju vara översvämningar där 
(Linn). 
 

De barn som upplever det som att klimatförändringarna är något avlägset 
som äger rum någon annanstans uttrycker att de inte känner något speciellt 
när de tänker på det. Det väcker inte några direkta känslor, då det är något 
abstrakt som inte berör deras egna liv, där allt kommer att fortsätta som van-
ligt. 
 

Alltså det känns ju inte så mycket eftersom det bara är så där van-
ligt hela tiden (Maria). 
 
Det känns som att det kommer att vara som det är nu (Jennifer). 

 
Ett annat, mycket närrelaterat tema, som framkom var att Sverige kommer 
inte att drabbas i någon större utsträckning (tema 2). Bland barnen fanns 
åsikten att Sverige som land, i förhållande till många andra länder på jorden, 
kommer att klara sig relativt bra. Anledningarna till varför hade lite olika 
karaktär. Det fanns de barn som menade att Sveriges geografiska läge (tema 
2a) bidrar till att vi kommer att klara oss bra. Sveriges nordliga position gör 
att torka och värme inte kommer att påverka oss i samma utsträckning, möj-
ligtvis kan vintrarna bli mildare och snömängden minska, men några större 
förändringar kommer inte att äga rum. 
 

Man kommer bara att kunna bo i typ Sverige och kallare länder 
nu. För det kommer att bli väldigt varmt. Det blir kanske mind-
re vinter och inte lika mycket snö i Sverige, men inte jättevarmt 
tror jag (Sebastian). 
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Sebastian menar att det inte påverkar hans känslor speciellt mycket, men han 
tycker att det är tråkigt att det kanske inte kommer att vara lika mycket snö i 
framtiden. Han jämför vintrarna som är nu med de som var när hans pappa 
var liten och konstaterar att det inte finns lika mycket snö nu. Då kunde man 
åka pulka och skidor i större utsträckning än vad han själv upplever att han 
kan göra idag.  
 

Jag brukar inte oroa mig över att det är lite snö, men det blir 
inte lika kul. Som när min pappa var liten, då var det jätte-
mycket snö vissa vintrar (Sebastian). 

 
Förutom att det geografiska läget påverkar finns det också de barn som har 
en tilltro till att rika länder kan lösa problemen med hjälp av pengar (tema 
2b) och det är anledningen till att Sverige kommer att klara sig bra. De me-
nar att klimatförändringarna kommer att drabba de flesta länder på något 
sätt, men Sverige är ett rikt land som har möjlighet att lösa många av pro-
blemen som klimatförändringarna orsakar medan länder med en stor andel 
fattig befolkning kommer att drabbas mycket hårdare. Bland barnen fanns 
det även de som menade att det finns en risk att de olika förutsättningarna 
och orättvisorna skapar brist på förståelse och klyftor mellan människor. 
 

Man kan räkna ut hyfsat om det fortsätter så här eller blir värre om 
isen har smält, då kan ju forskare gissa och så och i och med att 
Sverige är ett rikt land så kan de fixa så att alla kommer med en 
sådan där stor båt och att man bor på den. Fast samtidigt, nere i 
Afrika så kommer det bara att vara de jätterika som skaffar en båt 
och åker. Det finns ju många mer fattiga än rika i Afrika och då 
kommer de ju att dö, drunkna och så. Det är ju fruktansvärt orätt-
vist (Oliver).  
 
Det kommer ju att bli sådana där stora naturkatastrofer och när 
andra har det svårt och vi har det bra så kan det ju bli jättestora 
klyftor mellan, man förstår inte hur andra har det och så (Matilda). 
 

Även om dessa barn tror att Sverige kommer att klara sig förhållandevis bra 
tack vare att det är ett rikt land så väcker det ändå känslor av både oro och 
frustration. Oron berör inte den egna tillvaron utan handlar mer om en oro 
över förhållandena i världen.  
 

Man känner sig ju ganska orolig för det känns ju konstigt att det 
kan bli jättesvårt för människor, att det inte finns så mycket mat 
och så (Oliver). 
 
Jag tycker ju att det är lite oroande eller vad man ska säga, jag blir 
lite frustrerad för det är ju så många som inte bryr sig (Matilda). 
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Man känner sig ju så där sorgsen när man tänker på här männi-
skorna (som drabbas av klimatförändringarna), hur mår de nu 
liksom? (Jennifer). 
 

I studien finns det även de barn som är av helt motsatt åsikt och menar att 
Sverige kommer att drabbas extra hårt (tema 3)av klimatförändringarna. De 
anser att Sverige på grund av sitt förhållandevis korta geografiska avstånd 
till Arktis kommer att vara ett av de länder som drabbas extra hårt av över-
svämningar. De menar även att vi redan nu har rikligt med nederbörd i form 
av regn i vårt land och om det ökar i omfattning kommer vattennivåerna att 
stiga.  
 

Sverige är ju väldigt långt upp så vi kommer väl att drabbas mer än 
de som är längre ner, närmare ekvatorn. Sverige kommer ju att få 
allt vatten då, det kommer att bli översvämningar så (Filip). 
 

För Filip känns detta scenario trovärdigt, men också mycket avlägset, vilket 
gör att det inte väcker så mycket känslor. Han menar att det vore klokt av oss 
människor att ändra vårt beteende för att förhindra att det sker, men eftersom 
det enligt honom inte kommer att hända på flera tusen år berör det honom 
inte känslomässigt. Bland barnen fanns det fanns också de som ansåg att 
oavsett var i världen man bor så kommer man att drabbas av klimatföränd-
ringarna (tema 4) på något sätt. De menade att klimatfrågan är global och 
inget som enstaka länder eller personer kan skydda sig mot. Konsekvenserna 
kan se olika ut, men drabbar på något sätt hela planeten. 
 

Eftersom hela jordklotet har en global uppvärmning och det gäller 
ju även Sverige. Det är ju inte så att Sverige har ett skydd för det 
här. Vi har ju inte en stor glasbur runt oss (Natalie). 
 

Johannes tror också att hela vår planet kommer att drabbas, men har en mer 
apokalyptisk syn på framtiden och menar att det finns en risk att hela plane-
ten kommer att bli täckt av vatten, vilket medför att varken djur eller växter 
kommer att överleva. Han kan se en bild framför sig där människor tvingas 
att simma omkring och att små barn inte kommer att klara sig eftersom de 
inte kan simma. 

 
De som inte kan simma kommer nog att dö och de som kan simma 
kommer kanske inte att klara sig heller (Johannes). 

 
De barn som menar att hela planeten kommer att drabbas uttrycker både oro 
och rädsla när de tänker på klimatförändringarna. Även om de menar att 
klimatförändringarna inte kommer att drabba dem själva personligen utan 
äga rum i en avlägsen framtid så väcker det starka känslor. Dessa barn kan 
leva sig in i hur en sådan framtid skulle kunna te sig. 
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Jag tycker det är hemskt att behöva känna så. Jag hoppas att jag 
inte finns när det händer för jag vill inte se (Natalie). 
 
Jag blir orolig och känner stackars de, stackars alla barn, för de kan 
inte simma så mycket (Johannes). 

 
Som exemplen ovan visar har barnen varierande åsikter om hur olika platser 
på jorden kommer att drabbas av klimatförändringarna, men de är relativt 
överens om att de flesta länder, om man ser det i ett långt framtidsperspektiv 
kommer att påverkas på något sätt. Däremot tror de flesta att Sverige inte 
kommer att påverkas speciellt mycket inom den närmsta framtiden. Något 
som stämmer väl överens med Wibecks (2012) studier där klimatförändring-
arna framförallt ses som ett globalt problem. Det geografiska läget anser 
barnen har betydelse för konsekvenserna av en stigande temperatur. Resulta-
tet i denna studie stämmer väl överens med tidigare nationell och internatio-
nell forskning som bland annat visat att barn tror att det kommer att bli 
ökande problem med översvämningar, smältande isar och naturkatastrofer 
(Alerby, 2012, Barazza, 1999, Hicks & Holden, 2007, Huh, 2008, Stife, 
2012).  

I de studier som gjorts tidigare har det framkommit att barn oroar sig för 
olika saker rörande klimatförändringarna beroende på var i världen de bor. 
Australiensiska barn var till exempel bekymrade över att de inte skulle ha 
tillräckligt med vatten i framtiden (Tucci et al, 2007) medan de koreanska 
barnen var oroade över stigande havsnivåer och luftföroreningar (Dean, 
2008). I denna studie är det snarare så att de flesta av barnen tror att klimat-
förändringarna framför allt kommer att äga rum på andra platser i världen 
och att Sverige inte kommer att drabbas lika hårt, men att vi också har eko-
nomiska förutsättningar att hantera problemen som uppstår. Det några barn 
nämner som en risk för Sverige är översvämningar på grund av smältande 
isar, men det är inget som de tror kommer att hända i en nära förestående 
framtid. Att klimatförändringarna ses som något avlägset gör att känslorna 
som väcks varierar mycket bland barnen. Några av dem menar att de inte 
känner något alls, allt känns ju som vanligt, klimatförändringarna märks inte 
i vardagen. Oro är annars den känsla som tydligast framkommer, oro över 
risken för motsättningar mellan människor till följd av svåra förhållanden 
och oro över mänsklighetens överlevande. Enligt Lazarus (1991) uppstår en 
känsla av oro bland annat då den existentiella meningen störs eller rubbas, 
men om faran inte upplevs vara ett hot mot den egna tillvaron uppstår endast 
lite obehag. 

Djur och natur i ett förändrat klimat 
Under intervjuerna diskuterades inte bara vad barnen tror kan hända med 
människor och jorden väder- och klimatmässigt utan även konsekvenserna 
för djur och natur. Gränsen mellan människa, djur och natur är hårfin, allt 
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har ett samband, vilket många av barnen ger uttryck för. Dock är djurens 
situation (tema 1) något som känslomässigt berör de flesta barn lite extra. 
Något som barnen oftast nämner tidigt under intervjun är isbjörnarnas situa-
tion till följd av smältande isar (tema 1a). Isbjörnen förknippas tydligt med 
klimatförändringarna och många av barnen är medvetna om dess utsatta 
situation. 
  

Jag brukar ofta tänka på att isarna smälter och då tänker jag på is-
björnarna, pingvinerna och sälarna och så, som behöver kallt (Na-
talie). 
 
Det blir svårt för djuren, speciellt när isen smälter, då blir isbjör-
narna utan hem och sådant (Jennifer). 
  

Att isbjörnen hotas av utrotning väcker känslor av både sorg, oro och medli-
dande. Höijer (2010) har i sin studie visat att just medkänsla är en av de fem 
känslor media förankrar budskapet om klimatförändringarna med. 
 

Jag gillar djur väldigt, väldigt mycket. Jag älskar verkligen djur 
och om isbjörnarna försvinner då blir jag lite orolig. Jag gillar de 
djuren väldigt mycket (Natalie). 
 
Jag tänker på isbjörnarna på Nordpolen [ ]Då känner jag att vi har 
förlorat en hel djurart och ingen gjorde något för att rädda dem och 
då blir jag lite ledsen och irriterad (Robert). 
 
Det känns typ så sorgligt att man kan behandla någon så. Hur kan 
man göra något sådant? Blir det för varmt då dör ju isbjörnarna 
(Alva). 

 
Förutom isbjörnarnas situation framkom även ett tema om djur i allmänhet 
(tema 1b). Enligt många av barnen kommer följderna av klimatförändringar-
na att drabba djuren hårt. Det kommer att vara svårt för dem att hitta platser 
att leva på och tillgången till föda påverkas av ett förändrat klimat. Om tem-
peraturen stiger kommer flera av djuren att få problem med att klara ett var-
mare klimat. De är anpassade till kyla och har svårt för att förändra sina för-
utsättningar. 
 

Djuren kommer ju att påverkas väldigt mycket. De kan bli stressa-
de och till och med fly och dö (Melvin). 
 
Alltså djuren kommer ju att få det väldigt svårt eftersom de inte få 
föda lika lätt (Alva). 
 
Det finns ju sådana djur som blir för varma. Det finns ju sådana 
djur här i Sverige som inte klarar så hög värme så (Andrias). 
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Flera av barnen menar att djuren har rättigheter precis som vi människor, 
men också att de är mer utsatta eftersom, de till skillnad från oss människor 
inte kan påverka sin situation. De blir offer för klimatförändringarna.  Käns-
lorna hos barnen handlar framför allt om frustration över människans bete-
ende, vi bär ansvaret för djurens situation, men också en sorg över att en del 
av världen riskerar att försvinna. 

 
Det känns dåligt för är precis exakt som oss människor. De le-
ver, de äter och de dricker. Alltså vi människor har lite, vi vet 
lite mer. Djuren kanske inte har exakt samma kunskap (Mel-
vin). 
 
Det är ju typ dåligt för det är ju typ djur ändå. De är ju inte far-
liga, de skadar ju inte oss så varför ska vi skada dem? (Maria). 
 
Jag blir ledsen. Det känns typ som att en del av världen försvinner 
(Sarah). 

 
Ytterligare ett tema som framkom under intervjuerna anknyter både till djur 
och till natur och handlar om människans agerande (tema 3), där barnen 
menar att klimatförändringarna förvärras av att vi människor gör ingrepp 
som förstärker de negativa följderna. Ett tema handlade om skog som avver-
kas eller skövlas (tema 3a). Barnen som uttalade sig om detta menade att 
träd och växter behövs för att ta upp koldioxid och producera syre till djur 
och människor. Om allt för mycket av växtligheten försvinner från jorden, på 
grund av oss människor, kommer det att få negativa konsekvenser för allt 
levande. 
 

Alltså om man tänker på att träden rivs ner så får vi ju inte lika 
mycket luft för träden gör ju så att vi kan andas mycket bättre och 
det finns ju blommor som ger oss molekyler som vi behöver i 
kroppen och så (Melvin). 
 
Alltså regnskogen samlar ju koldioxid och sådant klimat finns ju 
inte på så många andra ställen och det är ju väldigt många speciella 
arter (Matilda). 
 
Jag tycker att det är så dumt och man säger att man har en global 
uppvärmning, det blir för mycket koldioxid, de vet ju redan att 
växterna tar upp koldioxid och de vet att man skövlar ner så himla 
mycket skogar. Hur svårt kan det vara? (Natalie). 

 
Skövling av skog väcker i första hand ilska och frustration. När människan 
vet att vi behöver skogen varför skövlas den då? När vi har kunskapen borde 
det inte vara så svårt att göra någonting för att förändra situationen enligt 
dessa barn. Låt träden växa och plantera nya. Matilda uttrycker sina känslor 
enligt följande: 
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Jag tycker det är så absurt att man hugger ner för att odla! (Matil-
da). 

 
Ett annat tema som barnen pratade om och som upprörde flera av dem hand-
lade om tjuvjakt (tema 3b), som de menade kan leda fram till utrotning av 
vissa djurarter. Tjuvjakt är kanske inte direkt kopplad till klimatförändring-
arna, men är en följd av bristen på hållbar utveckling både ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Matilda sörjer att till exempel ele-
fanten hotas av utrotning på grund av tjuvjakt, men menar att det inte är så 
enkelt som att bara anklaga tjuvjägarna. De har familjer som behöver mat 
och ofta är det någon annan som vill tjäna de stora pengarna. 
 

De där tjuvjägarna då, hur tänker de? Döda så många djur! Men 
det finns ju en baksida också. Det kan ju kanske vara för att ens 
familj ska överleva. De är ju inte de själva som säljer, ofta finns 
det ju någon högre person (Matilda). 
 

Lukas ser det ur ett annat perspektiv och menar att hans barn kanske aldrig 
kommer att få se exempelvis noshörningar eftersom tjuvjakten på dem är 
omfattande. Han uttrycker att det känns både konstigt och lite sorgligt. 

 
Det känns lite konstigt för just nu håller de där noshörningarna 
på att tjuvjagas och då tänker jag att när jag blir vuxen och får 
barn så kanske jag säger att sådana fanns när jag var liten, om 
de inte finns då längre. Det känns inte kul! (Lukas). 

 
Flera av barnen menar även att det inte går att skilja det ena från det andra, 
natur, djur och människan har ett samband och det fjärde temat som fram-
kom handlar just om att vi hör alla ihop och kommer alla att drabbas (tema 
4). Barnen visar en förståelse för den komplexa väv livet på jorden består av. 
Om det blir brist på vatten kan inte växterna leva, vilket leder till att det inte 
finns mat till djuren och detta påverkar i sin tur människans tillgång till när-
ing. För att livet på vår planet ska fungera måste alla delar samspela. 
 

Det växer ingenting och djuren kommer att dö för de har ingenting 
att äta och då har inte människorna någonting att äta (Benjamin). 
 
Vattnet kommer att förändras och finns det inte så mycket vatten 
kommer det inte att finnas så mycket djur och då får man inte i sig 
kött och om kossorna inte blir bra får man ingen mjölk och så hål-
ler det på (Hanna). 
 

Denna grupp av barn ger uttryck för lite olika känslor. För Benjamin är det 
mest ett konstaterande hur det kan bli, men inget som berör honom känslo-
mässigt. Han oroar sig inte och tror inte att det är någon risk att det kommer 
att hända i Sverige. För Hanna däremot väcker det känslor av sorg. Det är 
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ledsamt att djur och människor riskerar att dö på grund av klimatförändring-
arna. 
 

Oroligt, tråkigt och ledsamt att det kanske kommer att försvinna 
så många djur och människor (Hanna). 

 
Det fanns även de barn som var av den åsikten att försvinnandet av vissa 
växt- och djurarter är en del av en naturlig process (tema 5)och att klimat-
förändringarna i detta fall inte gör så stor skillnad. De menade att temperatu-
ren på jorden alltid har varierat och att vissa arter försvinner och ersätts av 
andra är naturligt, vår planet har en ständigt pågående evolution. Detta är 
inget man behöver oroa sig över utan naturen har en förmåga att anpassa sig. 
Sebastian kände ingen oro över detta utan förlitade sig på att naturen ordna-
de detta utan människans inblandning. 
 

Ekosystemet kommer att ändras. Det kanske är något djur som äter 
något annat djur och så blir det jättemycket av ett djur. Allting 
måste ändra på sig. Ett nytt djur måste göra samma grej. Ja, men så 
har det ju funkat i flera miljarder år (Sebastian). 

 
Att vara bekymrad eller upprörd över utrotandet av djur och avverkning av 
skogar är inte unikt för barnen i denna studie. Tidigare forskning har visat att 
barn tror att problemen kommer att öka inom dessa områden i framtiden 
(Littledyke, 2004, Wilson & Snell, 2010, Stife, 2012). Just isbjörnarnas situ-
ation och de smältande isarna menar Wibeck (2012) har blivit en social re-
presentation för klimatförändringarna, ett ”prototypisk exempel” som ofta 
får representera de komplexa klimatförändringarna. Isbjörnarna och den 
smältande isen (även torka och översvämningar nämns) är det första Wi-
becks fokusgrupper nämner i samband med klimatförändringarna och de 
säger även att det är media som givit dem dessa bilder. Barnen i denna och i 
Wilson och Snells studie (2010) uppvisar samma mönster som de vuxna 
gjorde i Wibecks studie. Studier (Höijer, 2010) har visat att media kan för-
ankra budskapet om klimatförändringarna med hjälp av känslomässig för-
ankring och objektifiering där ett antal känslor kopplas samman med ett visst 
fenomen. Här har även bilder visat sig ha en stor betydelse. Barnen i denna 
studie uttrycker medkänsla med djurens situation, framför allt vad det gäller 
hotade djurarter som isbjörnar, tigrar och noshörningar, men även djur i all-
mänhet.  

Förutom isbjörnarna är det ingen mer enskild djurart barnen specifikt har 
en gemensam oro över, utan snarare djur i allmänhet. Tjuvjakten är något 
som nämns av några av barnen, vilket egentligen inte har något samband 
med klimatförändringarna, men forskning har visat att barns uppfattningar 
om den globala uppvärmningen kan blandas ihop med andra fenomen (Boy-
es and Stanisstreet 1997, Kilinc, 2009, Rye et al. 1997). I denna studie kan 
man se liknande tendenser då vissa fenomen som till exempel tjuvjakt kopp-
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las samman med klimatförändringarna. Att just djurens situation berör bar-
nen så starkt känslomässigt handlar, enligt Kolmuss och Agyeman (2010), 
om att det är något konkret och synligt i förhållande till klimatförändringar-
nas annars mer komplexa och abstrakta natur. 

Tidsperspektiv  
I inledningen av detta kapitel lyftes barnens tankar och känslor om planetens 
framtid, en redogörelse för vad de tror kommer att hända med djur, natur och 
människor. Gemensamt för samtliga barn är att de inte upplever att klimat-
förändringarna som något som pågår här och nu. Klimatförändringarna 
kommer framförallt att äga rum i framtiden (tema 1) och kommer inte att 
påverka barnens egna liv i någon större utsträckning, i de flesta fall inte alls. 
Detta beror, enligt dem, delvis på att förändringarna främst kommer att ske i 
andra länder, men också på att det inte kommer att hända inom en överskåd-
lig framtid. Tidsperspektivet för när klimatförändringarna kommer att äga 
rum varierar mycket hos barnen, men ingen tror att de själva kommer att 
drabbas. Klimatförändringarna ses som ett avlägset problem, både i tid och i 
rum, av de flesta barnen. 

 
Jag tror inte att det händer under min livstid och inte under, jag 
tror faktiskt inte att det händer innan mina barnbarn får barn kan-
ske (Alva). 
 
Ja, det kommer ju att ta väldigt lång tid. Det kommer ju gå ett par 
hundra är, tre, fyra, femhundra år innan det händer något i Sverige 
(Natalie). 
 
Jag tror faktiskt att min generation, typ och 95:or och ganska 
många år upp, kommer att klara sig, det är kanske om femtusen, 
tiotusen år det blir sämre (Johannes). 
 
Nej, jag tror alltså inte att det kommer att bli under min tid, men 
om typ 150 år kanske (Hanna). 

 
Barnen har, vilket visats tidigare i kapitlet, många tankar och känslor rörande 
människor, djur och natur i samband med diskussioner om klimatförändring-
arna. Givetvis har barnen lika mycket tankar och känslor när det gäller den 
personliga framtiden, men då den personliga framtiden kopplas samman med 
klimatförändringarna uttrycker barnen ingen oro utan ser med tillförsikt på 
sin egen framtid, något jag återkommer till i nästa kapitel. En anledning är 
säkerligen att barnen ser klimatförändringarna som något avlägset och ab-
strakt, något som för dem inte är en del av vardagen. Att problemet ses som 
avlägset både i tid och i rum hos de flesta barnen bidrar till att klimatföränd-
ringarna inte ses om ett hot mot den egna tillvaron och därför hos de flesta 
inte heller väcker så mycket känslor av oro/ångest (Lazarus, 1991). 
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Optimism eller pessimism 
Då barnen pratade om sina tankar och känslor rörande framtiden visade det 
sig vara en stor skillnad på hur de såg på den globala framtiden och den per-
sonliga. Alla barnen såg optimistisk på sin egen framtid, men då det gäller 
den globala framtiden fanns en större spridning av uppfattningarna och 
många var ambivalenta och menade att vi människor har ödet i våra händer. 
Nedan följer en redogörelse för barnens tankar och känslor rörande framti-
den. 

Samtliga barn som intervjuades i denna studie uttryckte en positiv syn på 
den egna personliga framtiden (tema 1). Även de barn som har en pessimis-
tisk syn på jordens framtid tror att deras egna liv kommer att bli bra. De fles-
ta gör ingen koppling mellan det egna livet och den globala tillvaron. Delvis 
beror det säkert på tidsperspektivet, eftersom klimatförändringarna ses som 
ett framtida problem, kommer dessa barn inte att få uppleva dem, men även 
på att klimatfrågan ses som ett avlägset och globalt problem och inget som 
påverkar barnens vardagsliv. De kan uttrycka oro för djur, natur och männi-
skor både här i Sverige och i andra länder, men det är ingen oro som berör 
den egna tillvaron. 
 

Det kommer kanske att bli annorlunda, men på ett bra sätt annor-
lunda (Melvin). 
 
Jag oroar mig inte om jag tittar på min egen framtid, men jag oroar 
mig liksom i så fall för de som kommer att leva efter mig. (Nata-
lie). 
 
Jag tror att mitt liv kommer att bli bra. Jag vill jobba som ljudtek-
niker och med ljus också helst, på olika scener och så (Filip). 

 
När det kommer till den globala framtiden (tema 2) skiljer sig dock barnens 
tankar åt. Några av barnen har en positiv syn på framtiden(tema 2 a). De 
uttrycker en stor tilltro till teknik och vetenskap och deras tankar har ofta 
inslag av science fiction. Med hjälp av modern teknik kommer nya, smarta 
lösningar göra livet på jorden enklare och lösa problemen med klimatföränd-
ringarna. Flera av dem tror att tillvaron på jorden kommer att bli bättre än 
vad den är nu. 
 

Jag tror att det kommer att vara bättre. Bilar kan flyga, man kan gå 
i luften, datorer och TV – allt kommer att bli bättre (Bamik). 
 
Jag tror att det kommer att bli bättre i framtiden, jag tror att de 
kommer att fixa det här med miljön (Andrias). 
 
Man kommer på mera uppfinningar och sådant, grejer, nya teknis-
ka grejer som är bra och roliga (Sebastian). 
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De barn som, i denna studie, har en positiv syn på den globala framtiden 
känner framförallt glädje och förväntan när de tänker på framtiden, både den 
globala och den personliga. De ser en ljus framtid gå dem till mötes och 
känner bara glädje och förväntan. 
 

Jag känner mig ganska glad när jag tänker på framtiden (Edona). 
 
När jag tänker på framtiden så känner jag mig glad. Det kommer 
att bli häftigt! (Chan). 
 

Det finns även de barn som är av rakt motsatt åsikt och har en pessimistisk 
syn på framtiden (tema 2b). De tror att klimatförändringarna kommer att 
skapa många problem i framtiden, att jorden kommer att förstöras och att 
mycket kommer att förändras. De menar att människan måste ändra sitt sätt 
att leva, men tror att vi är alltför egoistiska för att det ska ske. 
 

Jag tror att allt typ kommer att dö ut, för typ olja kommer ju inte 
att finnas kvar efter några år och så, allt finns ju inte för evigt (Ma-
ria). 
 
Jorden kommer säkert att bli förstörd för det är så många männi-
skor som inte bryr sig. De tänker inte på det (Filip). 

 
Om typ 150 år tror jag att det kommer att bli riktigt dålig miljö och 
att man får gå med sådana där masker. Jag tror att ingen kommer 
att må så bra och att jättemånga kommer att dö av det (Hanna). 

 
Den pessimistiska framtidssynen gör att barnen i första hand uttrycker oro 
över den globala framtiden. Människors obetänksamhet och sätt att leva 
kommer att leda till stora problem. 
 

Alltså jag känner mig orolig inför framtiden, för att varje dag så 
förstör vi miljön, även om man inte tänker på det (Maria). 
 
Jag känner mig bekymrad (Filip). 
 
Jag känner mig orolig för att ja, miljön kommer att bli sämre, att 
klimatet kommer att bli torka, kallt, översvämning och så (Hanna). 

 
De flesta barn har emellertid en mer ambivalent syn på den globala framti-
den (tema 2c). De menar att människans agerande har en avgörande roll för 
hur framtiden kommer att te sig. De anser också att en förändring är tvungen 
att äga rum. Fortsätter vi att leva som vi gör nu så kommer jorden inte att 
klara sig eller så kommer tillvaron på jorden att bli mycket sämre. Intressant 
att notera är att synen på vem som ska göra något är lite olika. Vissa barn 
inkluderar inte sig själva i begreppet människa utan uttrycker att det är andra 
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som ska göra något, medan andra menar att vi alla har ett ansvar för att en 
förändring ska ske. 
 

Jag tror faktiskt både och. Om människor inte bryr sig om jorden 
så blir det sämre, men om de är rädda om jorden så blir det bättre 
(Nadja). 

 
Alltså det är lite mitt emellan. Det kan ju gå, men det kan ju vara 
så att människorna blir äldre och äldre och då kommer det ju fler 
hela tiden som köper nya bilar och så, så det är lite både och fak-
tiskt (Lukas). 
 
Jag känner så här att om ingen ställer sig upp och säger att nu gör 
vi någonting åt det här pronto, nu gör vi det och inte bara säger 
det, då kanske det går bra, men om ingen någonsin gör det då 
kommer världen inte att klara sig (Alva). 
 
Alltså om vi inte gör någonting om något år eller så eller om det 
inte händer någonting snart så tror jag att det kan bli riktigt illa 
(Klara).  
 

De barn som har en ambivalent syn på jordens framtid ger uttryck för ett 
antal olika känslor. De är hoppfulla, irriterade och uppgivna. Hoppet sätter 
de till att människor börjar förstå allvaret i frågan och agerar, irritationen 
uppstår på grund av att barnen upplever att det inte görs någonting, att för-
ändringarna går för långsamt. Uppgivenheten handlar mycket om att männi-
skan är girig och inte beredd på att förändra sitt sätt att leva. 
 

Jag är nog hoppfull kan man säga. Jag hoppas att alla förstår att 
man måste göra någonting (Klara). 
 
Man blir så där irriterad, varför kan ingen förstå att man inte kan 
göra så där. Man måste ju vara dum i huvudet helt enkelt. [ ]De 
tänker ju bara på pengar!(Alva). 
 
Alltså det är ju lite så att folk är, vad ska jag säga, bekväma. De 
åker ju i bilar som drar i 300 km/h fast de egentligen släpper ut jät-
temycket avgaser så och det är ju bara fler och fler som köper bilar 
(Lukas). 

 
När det gäller den personliga och globala framtiden skiljer sig barns tankar 
och känslor åt och deras resonemang påminner mycket om det Leahy et al. 
(2010) benämner two-track –thinking. Barnen är i stor utsträckning medvet-
na om klimatförändringarna, men kopplar inte samman det med sina egna liv 
och sin egen framtid. De två världarna löper parallellt med varandra, men 
möts aldrig. Klimatfrågan ses som ett globalt och avlägset problem utan 
några enkla och snabba lösningar (Norgaard, 2011, Wibeck, 2012).  
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I vissa fall har barnen en mörk syn på den globala framtiden, men ser ljust 
på sin egen personliga framtid. Detta är något som även visat sig i flera 
andra studier (Dean, 2008, Hicks & Holden, 2007, Huh, 2008, Holden, Jol-
doshalieva & Shamatov, 2008, Naval & Reparaz, 2008). Flera av barnen 
menar att tekniken kommer att lösa många av problemen som följer i klimat-
förändringarnas spår och detta är något som stämmer väl överens med natio-
nella och internationella studier. Tilltro till tekniken är något som gör att 
barn och unga känner hopp inför framtiden (Ojala, 2012 a). Barnen i Fleers 
(2002) och Barazzas (1999) studier hade en hög tilltro till tekniken och tänk-
te sig lösningar som till exempel maskiner som kan rena luft eller återuppli-
va döda djur. Barns ambivalenta tankar är något som även återfinns i Aler-
bys (1998) studie där barnen med hjälp av teckningar symboliserade både 
den goda (ren och vacker natur) och onda (miljöförstörning och nedskräp-
ning) världen. Enligt barnen symboliserade den goda världen ett önsketän-
kande, medan den onda symboliserade realiteten där vi människor förstör 
naturen (Alerby, 1998). Det finns en misstro mot människans förmåga och 
vilja att agera. Känslorna som väcks täcker över ett brett spann och innefattar 
allt från oro, frustration och uppgivenhet till glädje och hopp. Enligt Lazarus 
(1991) finns det en allmän fara med att vara alltför optimistisk. Risken är att 
en alltför stor optimism kan avgränsa oss från den sannolika verkligheten 
och om vi fattar beslut på bedömningar som är allt för optimistiska kan det 
leda till dyrköpta erfarenheter. Här är det dock viktigt att skilja på vad hop-
pet baserar sig på. Studier (Ojala, 2012a, 2013) har visat att då hopp bygger 
på meningsfokuserade eller problemfokuserade strategier är det positivt rela-
terat till miljövänliga handlingar medan hopp som bygger på förnekelse av 
klimatfrågan istället är negativt relaterat till engagemang i frågan. Då opti-
mism och hopp grundar sig på förnekelse eller distansering finns en risk att 
vi avgränsar oss från verkligheten, vilket stämmer överens med de risker 
Lazarus menar finns med optimism. 

Sammanfattande analys 
Under intervjuerna framkom ett flertal teman som kan knytas till studiens 
första fråga. Framförallt utkristalliserade det sig fyra övergripande teman: 
Människan och planeten i framtiden, Djur och natur i ett förändrat klimat, 
Tidsperspektiv och Optimism eller pessimism. I det första temat framkommer 
barnens tankar och känslor rörande konsekvenser av klimatförändringarna 
och de olika sätt det kan ses på. Konsekvenser som översvämningar, torka, 
bränder och orkaner nämns av barnen, men de menar också att konsekven-
serna ser olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Dessa resultat 
stämmer väl överens med tidigare studier som gjorts (Alerby, 2010, Dean, 
2008, Hicks & Holden, 2007, Huh, 2008, Holden, Joldoshalieva & Shama-
tov, 2008, Jonsson, Sarri & Alerby, 2012,  Naval & Reparaz, 2008). Det 
finns de barn som menar att Sverige kommer att drabbas extra hårt på grund 
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av sitt geografiska läge, men också de barn som menar att Sveriges läge gör 
att vi kommer att klara oss bra. Förutom geografiskt läge påverkas konse-
kvenserna även av sociala förutsättningar där rika länder kommer att klara 
sig bättre. Det finns även de barn som menar att oavsett var på jorden man 
bor kommer man att påverkas, klimatförändringarna är globala och inget 
man kan komma undan.  

I det andra temat, Djur och natur i ett förändrat klimat, visade det sig att 
isbjörnarnas situation och de smältande isarna var något som i stor utsträck-
ning fanns i barnens medvetande. Isbjörnarna sammankopplades i hög ut-
sträckning med klimatförändringarna. Wibeck (2012) menar att bilden av en 
isbjörn sittandes på ett omkringdrivande isflak har blivit en representation 
och symbol för klimatförändringarna. Djurens utsatta situation spelar direkt 
på barnens känslor och blir till något konkret och synligt (Kolmuss & Agy-
eman, 2010). Barnen pratade även om tjuvjakt som ett problem och det visar 
att det kan vara svårt att skilja på vad som är en konsekvens av klimatföränd-
ringar och vad som är en konsekvens av andra miljöproblem (Boyes and 
Stanisstreet 1997, Kilinc, 2009, Rye et al. 1997) Några av barnen menade att 
den naturliga evolutionen gör så att vissa växt- och djurarter försvinner, men 
att de ersätts av nya. De anser att detta inte är något att oroa sig över utan är 
en ständigt pågående process. Det fanns även de barn som menade att om 
djur och växter försvinner hotas även människans existens. Livet består av 
en komplex väv där alla behövs. Många av barnen uttryckte sorg över att 
djur hotades av utrotning. Sorg uppstår då man upplever att man förlorat 
något, speciellt när det inte finns någon som är direkt ansvarig för det som 
hänt (Lazarus, 1991). 

Tema tre handlar om barnens tidsperspektiv vad det gäller klimatföränd-
ringarna. Gemensamt för samtliga barn är att klimatförändringarna ses som 
något avlägset, både i tid och i rum, vilket i andra studier också visat sig vara 
vanligt förekommande (Wibeck, 2012). Att klimatförändringarna ses som 
något avlägset av många barn gör att ämnet inte väcker speciellt starka käns-
lor. Barnen upplever inte att klimatförändringarna utgör en fara mot den 
egna tillvaron och känner därför ingen personlig oro, vilket stöds av Lazarus 
(1991) teori om känslor. Dock kan oro även uppstå då en situation är svår att 
tyda och innefattar osäkerhet, vilket klimatförändringarna kan sägas göra, 
speciellt uttrycker barnen en oro över hur det ska gå för människorna på 
jorden. 

Det fjärde och sista temat handlade om optimism eller pessimism. Det 
framkommer tydligt att barnen skiljer på sin egna personliga framtid och 
planetens framtid. Oavsett vad de tror om planetens framtid så menar de att 
den egna personliga framtiden ser ljus ut. De två världarna löper parallellt 
med varandra, men möts aldrig riktigt. Detta fenomen kan enligt Leahy et al 
(2010) benämnas two-track – thinking. Barnen är medvetna om klimatför-
ändringarna, men fokuserar på sina egna liv. Förutom att det finns barn som 
är optimistiska eller pessimistiska finns det även en grupp som är ambivalen-
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ta och menar att planetens framtid kan bli mörk eller ljus, det beror på hur vi 
människor agerar. Tar vi tag i problematiken och ändrar vårt sätt att leva kan 
jorden gå en ljus framtid till mötes, om inte så ser det mörkt ut inför framti-
den. I Alerbys studie (1998) finns det en tydlig uppdelning mellan den onda 
och den goda världen, framtiden är antingen ljus eller mörk, men i denna 
studie menar barnen att det är vi människor som har avgörandet i våra hän-
der, vilket inte framkommit lika tydligt i tidigare studier. 

I vilka sammanhang möter barnen 
klimatförändringarna?  
Den andra frågan, som jag i denna uppsats är intresserad av att undersöka, 
handlar om barns möte med diskussionen om klimatförändringarna. I vilka 
sammanhang får de information om, lär de sig om och diskuterar de frågor 
som rör klimatförändringarna? Kapitlet består av fyra huvudteman: media, 
diskussionen om klimatförändringarna i skolan, diskussionen om klimatför-
ändringarna i hemmet och egna erfarenheter.  

Barnens möte med klimatförändringarna i media 
Media (tema 1)är en viktig källa för information och underhållning i dagens 
moderna samhälle. Många barn är ständigt uppkopplade till Internet och har 
stor tillgång till medias utbud. I intervjuerna nämner barnen TV (tema 1a) 
som en viktig källa för information i frågor som rör miljö och klimat. Fram-
förallt pratar barnen mycket om nyhetssändningar (tema 1a.a). 
 

Man tänker ju på det när man ser det på nyheterna. Till exempel 
när den där tsunamin träffade Thailand, då påverkade det många 
människor (Robert). 
 
Jag lär väl mig mycket när jag ser på TV och så där (Oliver). 
 
Jag kollar ganska mycket på nyheterna (Johannes). 
 

Barnen nämner i första hand nyhetssändningarnas rapporteringar om natur-
katastrofer, som tsunamis, orkaner och översvämningar som ägt rum runt om 
i världen. Dessa katastrofer väcker känslor av medlidande och sorg hos bar-
nen.  

 
Först blir jag chockad av naturkatastrofer och sådant sedan börjar 
jag tänka på hur det är för de människorna. Hur kommer de att re-
parera skadorna? (Robert). 
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Det är tragiskt och hemskt och så, att det blir tsunamis och så, när 
man ser bilder på TV:n (Klara). 

 
Förutom nyhetssändningarna nämner några av barnen också att de tittar på 
dokumentärer (tema 1a.b) på TV. Barnen hade sett olika slags naturprogram 
där till exempel filmer om utrotningshotade djur visats, men också reportage 
som handlat om exempelvis smältande isar. En pojke vittnar om ett program 
han sett som handlat om jordens undergång och som väckte starka känslor 
hos honom.  
 

Jag såg ett exempel på ett naturprogram på TV om att det fanns 
många tigrar så, men att det bara var typ 300 tigrar kvar eller nå-
gonting och då försvinner ju de (Hanna). 
 
Jag kommer ihåg första gången jag såg det på TV och det var en 
gubbe som sa att jorden kommer att gå under klockan 02.00. Jag 
bara skakade. Jag hatar det! (Oliver). 
 

Film (tema 1b) var något som flera av barnen berättade om och som visade 
sig ha påverkat deras tankar och känslor. I denna studie berättar barnen fram-
förallt om filmen 2012, som är en amerikansk katastroffilm från 2009, vilken 
hämtat inspiration från Mayakalenderns spådom att jorden skulle gå under 
2012. Det är apokalyptisk film där jorden ödeläggs av enorma översväm-
ningar. Filmen har berört de barn som sett den och den har väckt känslor 
som rädsla och oro. Dessutom har den påverkat barnens uppfattningar om 
konsekvenser av klimatförändringarna, till exemplen talar både Melvin och 
Shirin om stora översvämningar Även andra filmer i science fiction genren 
har påverkat barnen. 

 
Alltså personer som före de kollar på filmen 2012 tycker att, nej 
det är bara skitsnack, fast när man sedan har kollat på det så kan-
ske man inte tror på det, men man blir fortfarande rädd för man vet 
att sådana saker som det kan hända för att vi inte tar hand om vår 
natur (Melvin).  
 
Jag vet att jorden kommer att gå under någon gång. Du vet den 
filmen, 2012, den gjordes 2010 eller något. När jag såg filmen då 
tänkte jag aldrig på det, men den sista veckan innan 2012 så tänkte 
jag på det. Tänk om jorden går under! (Shirin). 
 
Jag tänker på en massa filmer som jag har sett, att det har varit sådan 
torka så att det bara finns låtsasgräs och konstgjorda träd och sådant . 
Fast det är mer så att man sett det på film och tror att det händer se-
dan, längre fram i verkligheten (Jennifer). 

 
Ytterligare ett tema som framkom var att barnen möter klimatförändringarna 
i tidningar och böcker (tema 1c).det var inte lika vanligt förekommande som 
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TV och film, men nämndes av några barn. Framförallt användes det som en 
källa till kunskap inom området. 
 

Jag läser ganska mycket tidningar och så (Johannes). 
 
Min bror han ger böcker till mig, sådana som de har haft i skolan, 
så jag läser i dem (Sarah).  
 
Jag kan ganska mycket om det här, vi har ju lite böcker och sådant 
hemma (Lukas). 

 
Även radio (tema 1d) uppgavs av några barn vara en källa till information 
och kunskap när det gäller klimatförändringarna. I första hand nämnde bar-
nen radions nyhetssändningar och ofta var radion påslagen i hemmen eller i 
bilen och nyhetssändningarna hördes lite i förbigående. Om det hänt något 
speciellt fångade det barnens intresse och ibland ledde det till att ämnet dis-
kuterades med föräldrarna. 

 
När vi sitter hemma och jag kanske grejar med någonting så hör vi 
något på radion då och då brukar vi prata om det ibland (Alva). 

 
Jag lyssnar inte så mycket på nyheterna men jag hör ju lite grann 
och det jag hör brukar oftast vara att isen smälter och att isbjörnar-
na dör, att det blir mycket vatten så (Jennifer). 

 
Radions nyhetssändningar fungerar delvis som en källa till information, men 
av barnens svar kan man utläsa att känslorna hos några av barnen påverkas 
vid de tillfällen då de diskuterar innehållet i det som sägs med någon annan. 
Speciellt då det har varit någon naturkatastrof som exempelvis en orkan eller 
en översvämning. 
 

Man känner dig så där sorgsen och man känner, tänk de här männi-
skorna, hur mår de nu liksom? (Jennifer) 
 

Ett sista tema som framkom handlade om Internet (tema 1e) där barnen i 
första hand sökte information för att fördjupa sin kunskap om ämnet. Det är 
ett sätt att hålla sig informerad om vad som händer och fördjupa sina kun-
skaper inom ett specifikt område. Sarah hade till exempel sökt på Internet för 
att lära sig mer om pingvinernas situation. 
 

Jag kollar på Internet och så, jag har googlat på pingviner någon 
gång så (Sarah). 
 
Det finns ju på väldigt många hemsidor, Wikipedia och NE och så 
och där kan man lära sig mycket (Natalie). 
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Jag kollar alltid på nyheterna och på datorn för att se vad jag har 
missat (Wilma). 
 

I samband med Internet uttrycker barnen inte att det är några speciella käns-
lor som väcks utan Internet verkar i första hand vara en källa för informa-
tion. Bland medias olika uttrycksformer verkar det framförallt vara TV- pro-
gram och fiktiv film som väcker mest känslor. Barnen i Stifes (2012) studie 
pratar mycket om filmen The day after tomorrow, en amerikansk film där 
New York översvämmas efter plötsliga klimatförändringar. I denna studie 
handlar det istället om filmen 2012, vars budskap dock påminner mycket om 
The day after tomorrow. Tidigare studier har visat att just filmer och nyhets-
sändningar är en stor källa för information för barnen vad det gäller klimat-
förändringarna och att det som visas ofta är negativt och pessimistiskt (Bon-
net & Williams, 1998, Chan, 1996, Morris & Schagen, 1996, Stife, 2012). 
Det finns en risk att media på detta vis bidrar till att barnen känner sig pes-
simistiska och hjälplösa (Sobel, 1996). Höijer (2010) har i sina studier visat 
att media förankrar budskapet om klimatförändringarna med hjälp av fem 
olika känslor var av rädsla och medlidande är två. Dessa känslor uppstår 
även bland barnen i denna studie då de tittar på nyhetssändningar eller film 
som berör det aktuella ämnet. 

Barnens möte med diskussionen om klimatförändringarna i 
skolan 
I läroplanen för den svenska grundskolan (Skolverket, 2011) är miljöper-
spektivet något som ska genomsyra all undervisning och i flera ämnen står 
hållbar utveckling med i mål och syfte. Detta gör att man kan utgå från att 
barnen möter undervisning om klimatförändringarna i skolan (tema 2). I 
denna studie berättar barnen om att de möter undervisning om klimatföränd-
ringarna i naturorienterade ämnen (tema 2a), framförallt i ämnet biologi. 
Det handlar mycket om faktakunskap och begrepp som exempelvis växthus-
effekt och ozonskikt.   
 

Vi pratade om växthuseffekten (Shirin). 
 
Vi pratar om att det blir översvämningar och så på NO:n och kan-
ske lite på andra lektioner också (Tindra). 
 
När vi jobbar med NO:n så brukar vi prata om det här, typ solens 
strålar och ozonskiktet (Maria). 
 

I samband med att vi talar om skolans undervisning i NO nämner inte barnen 
några specifika känslor. Ämnesinnehållet upplevs snarare som ett lärande av 
fakta. Barnen möter även undervisning om klimatförändringarna i samhälls-
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orienterade ämnen (tema 2b). Då handlar undervisningen mer om männi-
skan situation på jorden med en betoning på ämnet geografi.  
 

Vi håller på med ett grupparbete i SO:n nu tror jag och vi ska byg-
ga en ö och hur, det ska vara 100 stycken och så ska man typ, hur 
vi ska överleva. Hur vi ska göra när vi kommer till ön och så 
(Hanna). 
 
Vi har ju ett sådant där ämne, SO tror jag att det heter och då hade 
vi ju geografi i 5:an och då pratade vi om hur isen smälter och så 
(Andrias). 
 
Vi jobbade med hållbar utveckling. Hur man ska göra för att det 
inte ska förstöra (Sebastian). 

 
Inte heller här ger barnen uttryck för några direkta känslor. För många av 
barnen sker även mötet med klimatförändringarna i undervisning som är 
ämnesövergripande (tema 2c). I studien fanns det de barn som hade deltagit i 
en musikal som handlade om hållbar utveckling då många av skolans ämnen 
ingick. De finns också de barn som berättar om att skolan arbetar med ”Grön 
flagg”, ett verktyg från Håll Sverige Rent, där man arbetar ämnesövergri-
pande med hållbar utveckling. Några av barnen har, genom skolan, även 
deltagit i tävlingar för att till exempel minska på matsvinnet. 
 

Vi hade ett sådant där tema, det var en musikal och då berättade vi 
eller alltså det var olika teman som vi hade, om att moder jord har 
fått feber (Sarah). 

 
Vi pratar om det i skolan, att vi inte ska slänga så mycket mat och 
så finns det olika tävlingar. Nu ska vi vara med i en att man inte 
ska slänga så mycket mat och då kan vi vinna pengar till skolan. 
Så jag har tänkt på att inte slänga så mycket mat (Sarah). 
 
Vi pratar ju om det i skolan. Vi jobbar ju med det här med grön 
flagg och så (Matilda). 

 
I skolan ska alla elever möta undervisning om klimatförändringar och håll-
bar utveckling då ett övergripande mål är att all undervisning ska genomsy-
ras av ett miljöperspektiv (Skolverket, 2011). Hur mycket utrymme ämnet 
får i skolan varierar och det finns de barn i denna studie som uttrycker att de 
aldrig pratar om det. Det behöver inte betyda att de inte fått undervisning om 
det, men ämnet är inget som berört dem. Enligt Norgaard (2011) råder det en 
kollektiv tystnad runt klimatförändringarna. Ämnet är komplext och olustigt 
att tala om och undviks därför. Studier (Cross, 1998, Norgaard, 2011) visar 
att också lärare kan uppleva det som svårt att tala om klimatförändringarna, 
dels på grund av sin egen kluvenhet, men också på grund av rädsla att 
skrämma eleverna istället för att ge dem framtidshopp. Ojala (2012a) menar 
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att det är viktigt att barnen får hjälp med att förstå komplexiteten och svårig-
heterna med klimatförändringarna just för att kunna bära oron och inte drab-
bas av pessimism. 

I Rickinsons (2001) sammanställning visade det sig att undervisningen 
om miljö och klimat framförallt ägde rum inom naturorienterade ämnen och 
geografi. Detta stämmer delvis in med det barnen i denna studie berättar, 
men de uttrycker även att det förekommer en del ämnesövergripande och 
tematiskt arbete. I samband med att skolan diskuteras i intervjuerna nämner 
barnen inte några känslor utan berättar mer om faktarelaterade kunskaper, 
något som stödjer Hicks och Bords (2001) studier där de menar att de exis-
tentiella och känslomässiga dimensionerna ofta glöms bort i skolan och att 
undervisningen fokuseras på det kognitiva när det gäller miljö- och klimat-
frågor.  

Barns möte med diskussionen om klimatförändringar i hemmet 
Hemmet och familjen har en central roll i barns liv och påverkar i hög grad 
barns tankar och åsikter. Hur mycket klimatförändringarna diskuterades och 
var ett aktuellt ämne i hemmen varierade stort i denna studie. I vissa familjer 
var det ett återkommande tema, hos vissa pratades det om det vid enstaka 
tillfällen och hos andra nämndes det aldrig. Därför ser mötet i hemmet(tema 
3) mycket olika ut och då materialet analyserades framkom ett antal sam-
manhang i vilka frågan blev aktuell. Blandat visade det sig att barnen pratade 
om miljö och klimat i samband med inköp av mat (tema 3a). En pojke näm-
ner att han ibland diskuterar med sin mamma i samband med att de är och 
handlar mat. Han menade att det bästa för både hälsa och miljö är att köpa 
ekologiskt men att de inte alltid har råd att göra det.  

 
Ja, för att man odlar bananer och så i andra länder, som inte är 
ekologiskt och det finns ju sådana där giftsaker och då kan man ju 
bli sjuk och dö av det tidigt, det brukar vi prata om och så om att 
kött är billigt om man inte köper ekologiskt kött (Johannes). 
 

En flicka, Klara, brukar också diskutera mat med sin mamma och vad som är 
bra och mindre bra att äta ur miljösynpunkt. 
 

Mamma brukar säga till mig att vi inte ska äta så jättemycket kött 
och så och säga att kan vi typ inte köra vegetariskt idag eller något 
sådant. Fast pappa gillar kött (Klara). 
 

För en del uppstår en diskussion om miljön då det gäller transporter (tema 3b). En 
diskussion som ofta uppstår på grund av att föräldrarna tycker att barnen är bekväma 
och bortskämda och tycker att de istället för att bli skjutsade kan gå eller cykla, men 
även kan bottna i ett miljöengagemang . Matilda kommer från en familj där det ofta 
talas om miljöfrågor och hennes mamma tycker att hon borde bli bättre på att ta 
miljöhänsyn.  
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Min mamma tycker att jag är lite dålig på det, just det när man 
åker till ett kalas eller någonting, om flera ska till samma ställe så, 
då kanske man inte eller då är det ju onödigt att fem bilar åker 
istället för en (Matilda). 

 
Det finns även de familjer där miljöfrågan genomsyrar de flesta handlingar 
och är en naturlig del av vardagen(tema 3 c). Familjen gör aktiva, medvetna 
val i vardagen, vilket leder till många diskussioner. 
 

Hemma så är det, brukar vi, så tänker vi väldigt mycket. Vi brukar 
källsortera och så där och mamma brukar säga att nej, vi cyklar 
och möter dig istället för att köra och mamma hon går och fyndar 
på second hand och så. Så vi försöker att tänka ganska mycket och 
då blir det ju att man pratar mer om det också (Matilda). 

 
För de flesta barnen uppstår dock diskussionerna och samtalen om klimat-
förändringarna i samband med nyhetssändningar(tema 3d) på TV och radio, 
oftast då det hänt något speciellt som exempelvis någon naturkatastrof. 
 

Nej, alltså ibland pratar vi om det, men inte ofta. Nej, vi tar inte 
upp exakt sådana grejer och snackar om, men typ ibland, inte ofta. 
När vi snackar om det är det mer efter att det är något vi hört eller 
efter någon nyhet så (Melvin). 

 
Konstateras kan att barns möte med diskussionen om klimatförändringarna i 
hemmet ser mycket olika ut och varierar från att genomsyra mycket av var-
dagslivet till att inte diskuteras alls. Familjen och i första hand föräldrarna 
har stor betydelse för barns åsikter och värderingar (Fuhrer et al, 1995, Moc-
coby, 2007), vilket även märks bland dessa barn. I de familjer där klimat- 
och miljöfrågor är en del av vardagen har barnen ett större engagemang för 
dessa frågor, något som stämmer väl överens med tidigare studier av till 
exempel Grönhöj och Thörgersen (2009).  Forskning har även visat att barn i 
all högre utsträckning påverkar familjens konsumtion (Tufte, 2004) och även 
om det inte framkommer tydligt i denna studie kan man räkna med att även 
barnen har inflytande över familjens konsumtion av exempelvis matvaror 
och kläder(Flurry & Burns, 2005, Lytton, 1990). 

Barnens egna erfarenheter 
Något som blev mycket tydligt under intervjuerna med barnen var att deras 
tankar och känslor påverkades av de egna erfarenheterna (tema 4). De barn 
som ingår i denna studie har en varierad bakgrund. De flesta är födda i Sve-
rige, men några har levt sina första år i något annat land. Några har rest till 
olika platser i världen och någon har tillsammans med sin familj bott utom-
lands under en period. Ett tydligt tema som framkom var just betydelsen av 
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de direkta erfarenheter i ett globalt perspektiv (tema 4a), vilka tog sig flera 
olika uttryck. Något som i många fall visade sig påverka barnens tankar och 
känslor var om de hade erfarenhet av att bo i ett annat land (tema 4.a). De 
barnen kunde på ett annat sätt leva sig in i och förstå vad klimatförändring-
arna i de specifika länderna kan leda till. Matilda, som under en period levt 
med sin familj i ett afrikanskt land, har med egna ögon sett hur torkan för-
stört grödor och orsakat prishöjningar, vilket försvårat för fattiga människor 
att ha råd att köpa mat. Erfarenheten har skapat en frustration hos henne över 
att vi människor bryr oss för lite. Hon menar att det finns så mycket samhäl-
let skulle kunna göra och utveckla i form av energiframställning, konsumtion 
och alternativ till bilism för att förhindra klimatförändringarna, men att ing-
enting görs. 

 
Det var ju mycket mer torka, speciellt nu var det så, alltså det reg-
nar på tok för lite, alltså inte alls som det brukar göra och majs-
skördarna var ju helt, på vissa ställen hade de ju torkat helt och 
majspriserna hade ju liksom tredubblats (Matilda). 
 

Hon fortsätter: 
 
Alltså det är så många som liksom inte bryr sig riktigt, de tänker 
inte på det, alla de där som bara fortsätter som vanligt. Nu finns 
det ju väldigt mycket alternativ till att ta bil eller så, många sätt att 
framställa energi och så. 

 
Melissa, som är född och har levt det mesta av sitt liv i ett asiatiskt land, har 
själv upplevt hur vattnet stiger och översvämmar marken i hennes hemby 
varje år. Att vattnet stiger är en naturligt årlig, återkommande händelse, men 
under senare år har det stigit allt högre och fått allt värre konsekvenser. Hon 
berättar om hur situationen förvärras av att skog avverkas och de träd som 
skulle hjälpa till att hålla kvar jorden när vattnet kommer är borta. Detta är 
något som upprör henne och skapar ilska och frustration. 
 

Jag kommer från ett land i Asien och varje år stiger vattnet där, det 
kommer högre och högre och dränker marken. Det händer varje år, 
men nu stiger vattnet högre och högre och spolar med sig jorden. 
Jag blir så arg för att människor hugger ner träden, utan träden 
spolas jorden bort, men det är ingen som lyssnar (Melissa). 

 
Dessa flickor har med sina sinnen upplevt vad ett förändrat klimat kan leda 
till på de platser de tidigare bott och det påverkar hur de talar om klimatför-
ändringarna. De uttrycker under intervjun även en oro för vad det kan leda 
till. Melissa är oroad över att hon inte ska få vara tillsammans med sin 
mamma och kunna ta hand om henne då hon blir äldre. 
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Jag tycker ju att det är oroande eller vad man ska säga. Man påver-
kar ju vädret alltså! (Matilda) 
 
Jag har sagt till min mamma att jag hoppas att vattnet inte stiger 
mera för jag vill vara med henne och ta hand om henne när hon 
blir gammal (Melissa). 
 

 Ett annat tema som framkom var erfarenheter av resor till andra länder 
(tema 4a.b). Flera av barnen hade besökt semesterorter med ett varmare kli-
mat än Sverige eller besökt föräldrarnas hemländer som också ligger på syd-
ligare breddgrader. De hade med hjälp av sina sinnen erfarit hur det känns då 
det är riktigt varmt ute. De drog paralleller med svensk sommarvärme och 
konstaterar att Sverige, rent värmemässigt, kan klara ytterligare några gra-
der, men om det skulle drabba länder som redan har en hög temperatur skul-
le det troligtvis vara svårt att leva där.  
 

Alltså jag tänker på att man åker på semester till kanske Turkiet 
och här blir det kanske 23-25 grader på sommaren och då kanske 
det blir 32 helt plötsligt. Alltså då tänker jag på Turkiet kanske. 
Där är det ju redan 35 grader sommaren, kanske 40 som varmast. 
Hur varmt blir det då? Blir man typ inte bara stekt? Kan man ens 
vara där? (Alva). 

 
Med sina egna erfarenheter av värme menar Alva att det kommer att sluta i 
kaos om vi inte gör någonting åt klimatförändringarna. Människor kommer 
att tvingas flytta och det kommer inte att finnas plats för alla. Alva uttrycker 
mer en upprördhet än oro eller rädsla. 
 

Alltså det skulle kunna bli så om vi inte gör någonting åt det. Allt-
så det kommer att sluta i kaos! (Alva). 

 
Shirin, är född i Sverige, men har föräldrar som kommer från ett arabiskt 
land, vilket familjen regelbundet besöker. Hon förklarar utförligt hur hon 
upplever värmen i hemlandet och menar att en stigande temperatur skulle 
göra det omöjligt att leva där.  
 

Alltså, om det skulle bli varmare där så skulle man typ inte kunna 
leva, det blir för varmt i så fall, för det blir verkligen jätte, jätte-
varmt där (Shirin). 
 

Shirin tycker mycket om värmen och bekymrar sig inte för att det eventuellt 
kan bli varmare i Sverige, men situationen är redan lite problematisk i för-
äldrarnas hemland då hon inte får vistas utomhus så mycket som hon vill. 
 

Man kan inte vara ute på dagarna, så jag får typ inte gå ut där eller 
typ jag får gå ut efter klockan 18 (Shirin). 
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Barnens uttalanden visar att direkta erfarenheter från andra länder och plat-
ser kan vara en faktor som påverkar hur klimatförändringarna uppfattas. Med 
hjälp av sina egna erfarenheter kan de leva sig in i vilka konkreta konse-
kvenser ett varmare klimat kan leda till på ett annat sätt än de barn som inte 
har dessa erfarenheter kan göra. Trots att de flesta barn menar att konsekven-
serna av klimatförändringarna kommer att äga rum någon annanstans kopp-
lar det ändå ihop det med egna klimatrelaterade erfarenheter från miljöer de 
är väl bekanta med. 

De egna erfarenheterna kan även leda till att man blir inspirerad och läg-
ger märke till saker som skulle gå att förändra även här i Sverige. En pojke, 
Lukas, har varit på semester i Danmark och reagerade på hur många männi-
skor det var som cyklade istället för att åka bil. Han anser att bilismen är ett 
stort hot mot klimatet och tror att om fler valde cykeln skulle det få positiva 
konsekvenser för miljön. Genom sina erfarenheter från Danmark fick han 
nya tankar om hur man kan påverka miljön till det bättre. 
 

Jag var i Köpenhamn för några år sedan, alltså jag såg inte många 
som var ute och åkte bil alltså, det var många fler som cyklade och 
det kanske är mer i USA och typ Göteborg som de kör väldigt 
mycket bil. Så om de skulle cykla lite mer i de större länderna 
skulle det nog kunna gå. 
 

De barn som inte refererar till upplevelser från andra länder och platser hän-
visar även de till egna erfarenheter, men då handlar det om direkta erfaren-
heter ur ett lokalt perspektiv (tema 4b) som berör platsen där de bor. I stor 
utsträckning handlar det om reaktioner på nedskräpning i den omkringlig-
gande miljön. Skillnaden är att dessa barn snarare kopplar problematiken till 
miljöproblem istället för klimatförändringar. De jämför inte heller olika plat-
ser med varandra. 
 

Jag blir arg, till exempel när det har varit marknad här och jag går 
ut och går med min hund, så ligger det jättemycket skräp överallt. 
Folk tänker inte på att det finns papperskorgar och så (Jennifer). 
 
Många slänger skräpet här i vattnet, i floden som är här jämte par-
ken, där slänger många skräp. Jag har sett en cykel, massor av bur-
kar och så (Chan).  
 

Nedskräpningen väcker framförallt ilska och irritation hos barnen. De blir 
irriterade över att människor inte bryr sig utan kastar skräp överallt. 
 

Om jag och min familj ser någon som slänger något ute brukar vi 
säga till dem. Jag blir irriterad när folk inte bryr sig (Nadja). 
 
Ibland så när vi är ute, blir jag lite arg, för vi ser att människor har 
kastat massa skräp (Edona). 
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Jag skulle vilja plocka upp allt skräp, fast det kan jag ju inte göra, 
men folk kan inte hålla på att slänga saker så (Wilma). 

 
Det finns också några enstaka barn som menar att det inte är ordentliga vint-
rar nu längre och att det kan vara ett tecken på klimatförändringar. Deras 
föräldrar har berättat hur det var när de var små och vintrarna var mycket 
mer snörika. 
 

Det är ju vintern jag tänker på mest, det blir ju inte lika mycket 
snö. Man kan inte åka lika mycket skidor och snowracer och så 
där. Som när min pappa var liten, då var det jättemycket snö vissa 
vintrar (Sebastian). 
 

Snöbristen gör inte att Sebastian blir oroad över klimatförändringarna utan 
snarare leder det till en viss irritation, Han tycker det är tråkigt att det inte 
går leka ute i snön på samma sätt som när hans pappa var liten. 

Barns identitet skapas i samspel med den plats de lever på och de platser 
de upplevt med sina sinnen. Tankar och känslor uppstår i relation till specifi-
ka platser (Buttimer& Seamon, Holloway & Hubbard, 2001), vilket gör att 
man kan utgå från att även känslor och tankar rörande klimatförändringarna 
påverkas av de platser barnen upplevt. Barazza och Walford (2002) och Mat-
thews (1992) menar att barns egna, direkta erfarenheter har stor betydelse 
när det gäller barns tankar och känslor, vilket är något man kan se även i 
denna studie. De barn som har erfarenhet från andra länder och platser har 
ett mer globalt perspektiv och ser de tänkbara konsekvenserna ur en annan 
synvinkel. De kan jämföra olika platser med varandra i större utsträckning 
än de barn som har mer lokala erfarenheter. I en mexikansk (Aguirre et al, 
2012) studie delades barns tankar rörande klimatförändringarna in i två kate-
gorier, en global och en lokal. De barn som tillhörde den globala kategorin 
uttalade sig om platser och händelser över hela jorden, medan de barn med 
ett mer lokalt perspektiv snarare refererade till saker och platser i närmiljön. 
De barn som hade ett lokalt perspektiv i denna studie uttalade sig även om 
tänkbara miljömässiga konsekvenser på andra platser på jorden, men kunde 
inte på samma vis leva sig känslomässigt in i de tänkbara konsekvenserna. I 
en studie av Whitmarsh (2008), som nämns i inledningen av denna uppsats, 
deltog både människor som drabbats av översvämningar och de som inte 
hade det. De som drabbats av översvämningar tyckte i högre grad att klimat-
frågan var viktig, men hittade förklaringar till orsakerna till översvämning-
arna i lokala händelser. Detta visar på vikten av att klimatförändringarna 
görs till något konkret som tydligt kan kopplas ihop med olika fenomen. Det 
räcker inte med en översvämning, utan den måste på något sätt tydligt kunna 
kopplas samman med klimatförändringarna för att människor ska engagera 
sig. 

Båda grupperna av barn uttrycker ilska och irritation. Just dessa känslor 
uppstår då det finns någon att skylla på, någon som är ansvarig (Lazarus, 
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1991). Melissa anklagade de som högg ner skogen i hennes hemby, andra 
beskyller människor över lag att situationen ser ut som den gör. Oro där-
emot, som är förknippat med osäkerhet och fara för den egna existensen 
(Lazarus, 1991) förekommer bara bland de barn som har mer globala erfa-
renheter. Melissa är orolig över att hon inte ska kunna ta hand om sin mam-
ma och Matilda över att vi människor påverkar klimatet så att det leder till 
torka. 

Att barns egna erfarenheter påverkar och har betydelse för deras tankar 
och känslor är inget nytt (Barazza &Walford, 2002, Matthews, 1992) men i 
tema tre, egna erfarenheter, visar denna studie att barns egna erfarenheter 
även påverkar hur de ser på klimatfrågan. De barn som hade erfarenhet av att 
ha bott i andra länder, där klimatet redan påverkar vardagslivet i stor ut-
sträckning, uttryckte en bredare förståelse för de konsekvenser klimatföränd-
ringarna kan leda till. Även de barn som besökt andra platser och länder och 
upplevt, framförallt höga temperaturer, hade ett mer globalt perspektiv och 
kunde jämföra olika platser med varandra. Det globala perspektivet visade 
sig även påverka i vilken grad barnen oroade sig över klimatförändringarna. 
De barn som hade ett globalt perspektiv oroade sig mer än de barn som hade 
ett mer lokalt perspektiv. Barn med ett lokalt perspektiv talade mer om ex-
empelvis nedsmutsning av närmiljön. Liknande resultat framkom i en mexi-
kansk studie (Agiurre et al, 2012).  

Sammanfattande analys 
I intervjuerna framkommer det att barnen möter klimatförändringarna i ett 
flertal olika sammanhang. Fyra teman utkristalliserade sig: media, diskussio-
ner i skolan, diskussioner i hemmet och de egna erfarenheterna. Genom 
medias olika kanaler kommer barnen i kontakt med klimatförändringarna. 
Framförallt visade sig fakta- och nyhetsprogram i TV och radio samt fiktiva 
filmer vara de källor som bidrar till barnens möte med klimatfrågorna, vilket 
stämmer väl överens med tidigare studier (Bonnet & Williams, 1998, Chan, 
1996, Morris & Schagen, 1996, Stife, 2012). Dels får de information och 
faktakunskaper och dels står de fiktiva filmerna för underhållning. Internet 
och böcker används i första hand för att ta reda på mer fakta inom området. 
Enligt Höijer (2010) förankrar media sitt budskap om klimatförändringarna 
med hjälp av fem olika känslor, var av rädsla och medlidande är två som 
även återfinns bland barnen i denna studie. Framförallt visade sig den fiktiva 
filmen 2012 väcka känslor av rädsla och oro. 

Skolan är också ett sammanhang där barnen möter klimatförändringarna, 
framförallt i ämnen som tillhör de samhälls- och naturorienterade ämnena, 
vilket stämmer överens med Rickinson (2001) resultat. I intervjuerna fram-
kommer att skolans undervisning i första hand handlar om faktakunskap, de 
lär sig om olika begrepp och förhållanden, men pratar inte mycket om käns-
lor i relation till klimatförändringarna. Några barn har deltagit i ämnesöver-
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gripande teman som arbete med Grön flagg och någon hade deltagit i en 
musikal där miljö och klimat var temat. Hicks och Bord (2001) kom i sina 
studier fram till att det fokuseras på det kognitiva i undervisning om klimat-
förändringarna och att de känslomässiga aspekterna ofta glöms bort, vilket 
verkar gälla även för barnen som ingår i denna studie. Flera av barnen ut-
trycker en önskan om att tala mer om klimatförändringarna i skolan, men 
upplever även att det kan vara socialt obekvämt att lyfta ämnet. Man riskerar 
att upplevas som tjatig eller lite annorlunda. 

Hemmet och familjen är för många, men inte alla, av barnen ett samman-
hang där man diskuterar och förhåller sig till klimatförändringarna. Ämnet 
kommer upp i olika sammanhang som vid inköp av mat, vid diskussioner om 
transporter och i samband med nyhetssändningar på radio och TV, men det 
finns också de familjer där miljöfrågorna är en naturlig del av vardagen.  
Hos de barn som uttrycker ett starkt engagemang har familjens värderingar 
och åsikter en central roll, vilket visar att familjen och den närmsta kretsen 
har stor påverkan på barns åsikter (Fuhrer et al, 1995). Det finns även de 
familjer där frågan aldrig diskuteras. 

Något som också visar sig vara viktigt för barns uppfattningar om klimat-
förändringarna är deras egna erfarenheter. De platser barnen har erfarenhe-
ter från påverkar deras tankar och känslor, den rumsliga kontexten spelar en 
betydande roll. De barn som har rest till eller bott på andra platser i världen 
har ett mer globalt perspektiv på klimatfrågan och kan referera till andra 
platser. De kan också med hjälp av sina sinnliga erfarenheter beskriva hur 
exempelvis ett varmare klimat skulle kunna kännas. De barn som hämtar 
sina erfarenheter från ett mer lokalt perspektiv pratar i första hand om ned-
skräpning av den närliggande naturen eller av bostadsområdet där de lever 
sina liv. Liknande resultat har framkommit i en jämförande studie från Mex-
ico och Nya Zeeland (Aguirre-Bielschowsky et al, 2012) där forskarna dela-
de in barnens tankar och känslor i två kategorier, en global kategori och en 
lokal. De känslor som uppstår handlar i första hand om ilska och frustration. 
Känslor som kommer till uttryck då det finns någon att skylla på eller ankla-
ga för den uppkomna situationen (Lazarus, 1991). Hos de barn som hade ett 
globalt perspektiv fanns även oro. Oro uppstår, enligt Lazarus (1991), då det 
inte finns någon att skylla på och situationen innefattar osäkerhet och ett hot 
mot den egna existensen. Whitmarsh (2008) visar även på vikten av att kun-
na koppla ett fenomen, som till exempelvis översvämningar, till klimatför-
ändringarna för att människor ska engagera sig i frågan. Hennes studie visar 
att det är lätt att hitta förklaringar i lokala händelser eftersom klimatföränd-
ringarna är komplexa till sin natur. 
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Hur hanterar barnen de känslor som väcks individuellt 
och i sociala sammanhang? 
Som konstaterades i föregående kapitel har barnen många tankar och känslor 
rörande klimatförändringarna. Många av barnen uttrycker oro över planetens 
framtid, inte minst vad det gäller djurens situation och ämnet väcker många 
känslor, både positiva och negativa. I följande kapitel kommer jag att redogö-
ra för hur barnen hanterar de känslor som väcks och vad de gör för att upp-
väcka hopp eller minska de negativa känslorna. I min studie finns det även de 
barn som inte har några negativa känslor när det kommer till klimatföränd-
ringarna och behöver därför inte heller hantera dem. De funderar aldrig på det 
och har således inget behov av att uppväcka hopp eller lindra sin oro. Hos 
många av barnen i denna studie finns det emellertid en del negativa känslor 
och de hanterar dessa på olika sätt. Följande strategier har framkommit i re-
sultatet: Att göra något åt problemet, Att göra sig av med negativa känslor 
och Uppväcka positiva känslor och känna tilltro. I kapitlet finns även en fjär-
de rubrik, Ett komplex väv av strategier, under vilken resultat, som visar att 
barnen använder sig av ett flertal strategier samtidigt, redovisas. 

Att göra något åt problemet 
Ett sätt att hantera negativa känslor och uppväcka hopp kan vara att aktivt 
göra något konkret åt problemet (tema 1). Det var inte någon vanligt före-
kommande strategi bland dessa barn, men förekom i några fall. Att på olika 
sätt spara energi nämns av några barn som en handling de kan göra för att 
uppnå välmående. Att tänka på hur man förbrukar energi gör att det känns 
bra. Framförallt pratade barnen mycket om att åka buss och tåg istället för att 
åka bil eller, när det är möjligt, cykla och gå istället för att åka bil. Energi-
sparandet är för de flesta av barnen ett sätt att påverka miljön i positiv rikt-
ning, vilket jag återkommer till längre fram, men användes av ett fåtal barn 
för att hantera de negativa känslorna. Bilen och bilåkandet ses som ett stort 
problem av barnen och genom att cykla eller gå så lindrar de dåligt samvete 
och negativa känslor. Energisparandet kan även ta sig uttryck i form av att 
man sparar el genom att till exempel vara noga med att dra ur kontakter och 
använda laddningsbara batterier. 
 

Jag tänker ju på det, att gå till fotbollsträningen och på sommaren 
använder jag cykeln mycket och det skadar ju inte alls. (Maria). 

 
Jag brukar dra ur mobilen när den är fulladdad och använda ladd-
ningsbara batterier, det känns ju mycket bättre så (Sebastian). 
 
Ibland när man känner sig lite lat, kanske på torsdagar, då brukar 
min mamma vara hemma och då frågar jag mamma ibland om hon 
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inte kan skjutsa mig till bussen, speciellt om det regnar och då 
känner jag så där att varför gick jag inte?? (Alva). 

 
Att göra något åt problemet kunde även ta sig uttryck i form av att barnen 
försökte att påverka andra (tema 2). Genom att dela med sig av sina kunska-
per och argumentera i frågor de kunde påverka hanterade barnen sina negati-
va känslor. Det visade sig genom att barnen kunde tjata på sina föräldrar om 
att de skulle ändra vissa beteenden eller att de planerade samåkning med 
kompisarna till och från olika aktiviteter. 
 

Jag berättar för andra så de också vet vad de ska göra (Maria). 
 
Alltså jag säger till mina föräldrar att inte köra bil så ofta för 
mammas jobb är rätt så nära (Jennifer). 
 
Men jag kan ju försöka att påverka andra. Lärarna säger i alla fall 
att jag är bra på att argumentera och jag försöker att prata med 
mina kompisar om att vi kan samåka och sådant. Det känns ju bätt-
re då (Matilda). 

 
Enligt Lazarus och Folkman (1984) är ett sätt att hantera negativa känslor 
och stress att försöka att hitta lösningar till det aktuella problemet, något de 
benämner som problemfokuserad coping. Ett sätt för barnen att hantera käns-
lorna som miljöfrågor och klimatförändringarna väcker är att agera, att göra 
någonting konkret åt problemet och hitta lösningar som leder till positiva 
effekter för miljön. I Ojalas (2012c) studie återfanns samma teman där just 
att åka mindre bil, att cykla mera och att spara energi hade en central roll, 
men även att temat att informera andra människor som exempelvis föräldrar 
och kompisar om vikten av att leva sitt liv på ett miljövänligt sätt identifiera-
des av Ojala. Barn styr inte över sina liv i samma utsträckning som vuxna 
gör och vissa beslut har de inte möjlighet att påverka (Taber & Taylor, 
2009), vilket gör att de inte använder problemfokuserad coping i lika hög 
grad som vuxna. Trots detta visar både denna och andra studier (Ojala, 
2012c) att det är en strategi som ändå förekommer hos barnen. 

Att göra sig av med negativa känslor 
Då klimatförändringarna många gånger upplevs relativt abstrakta och svåra 
att greppa kan ett sätt att hantera känslorna de väcker vara att helt enkelt 
undvika dem. Några av barnen i denna studie gjorde, med hjälp av olika 
strategier, sig av med de negativa känslorna. Ett sätt var att distansera sig 
(tema 1). Barnen förnekade inte klimatförändringarna, men de undvek helt 
enkelt tankemässigt de negativa känslorna genom att inte tänka på det och 
genom att inte oroa sig.  
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Jag vill inte oroa mig över det. Jag försöker att inte tänka på det för 
mycket för ja, jag hoppas att det inte kommer att hända. Jag vill 
inte tänka på det för då blir jag orolig och kan inte fokusera på sa-
ker (Robert). 
 
Jag tänker inte på det! (Sebastian). 
 
Jag tänker på att det inte kommer att hända. Jag tänker på att mitt 
liv kommer att bli bra och så (Wilma). 

 
Det kommer ju inte att hända på lång, lång tid, det kommer det ju 
inte att göra, kanske om flera hundra, flera tusen, flera miljoner år. 
(Filip). 
 

Ett annat tema som visade sig handlade om att klimatförändringarna tonades 
ner (tema 2). Klimatförändringarna i sig förnekades inte, utan snarare var det 
en förnekelse av allvaret i problematiken (tema 2a). De barn som använde 
sig av denna strategi menade att problemet inte är så stort och allvarligt som 
det påstås. Barnen menade att klimatförändringar är en naturlig del av jor-
dens utveckling och att det inte behöver få några direkt negativa konsekven-
ser. Det är en naturlig process som naturen klarar av att hantera. Det fram-
kom även åsikter om att ett varmare klimat faktiskt kan vara något positivt. 
 

Ekosystemet kommer att ändras. Det är något djur som äter något 
annat djur så blir det jättemycket av något . Allting måste ändra på 
sig. Det har ju funkat så i flera miljarder år (Sebastian). 

 
Säger man att det blir varmare så blir man ju så, eller jag tänker inte 
åh, jorden kommer att bli varmare, den kommer att förstöras bla, bla 
bla utan jag tänker mer att det är kul att det blir varmare för jag är 
van (Shirin). 

 
Shirin baserar sitt hopp i en form av förnekande, som liknar den orealistiska 
optimism Lazarus (1991) menar kan vara en fara då den kan avgränsa män-
niskor från den troliga verkligheten. Ytterligare ett undertema som framkom 
var att några barn upplevde att klimatförändringarna inte berörde dem (tema 
2b). Klimatförändringarna var inget de själva kommer att få uppleva och 
därför fanns det heller ingen anledning att oroa sig. Möjligtvis kan det hända 
i andra länder, men de menade att Sverige inte är hotat. Kontentan är att 
problemet finns, men det är inget som berör mig personligen. 
 

Jag vet inte, jag tror inte att det är så stor risk att det händer i Sve-
rige. Jag oroar mig ingenting faktiskt (Benjamin). 
 
Alltså, jag tror inte att det händer så mycket egentligen. Det känns 
som det kommer att vara som det är nu. Kanske i andra länder, 
men inte just här (Jennifer). 
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Det kommer inte att hända någonting här. Kanske för människor i 
Afrika, men inte här i Sverige (Chan). 
 

Den fjärde och sista strategin som framkom i intervjuerna då det gäller att 
göra sig av med de negativa känslorna var att barnen helt enkelt delade sina 
känslor med andra (tema 4) för att minska de negativa emotionerna. I de 
flesta fall uppgav barnen att de pratade med någon av sina föräldrar, men det 
fanns även de barn som pratade med andra vuxna i sin närhet. De barn som 
pratade om sina känslor rörande klimatförändringarna med någon var över-
ens om att kändes bra och hade en lugnande effekt. 

 
Det känns skönt att prata om det för då blir man inte lika orolig 
(Sarah). 
 
Jag brukar inte gå och grubbla på det sedan, men alltså det känns 
bra att prata om det (Linn). 
 
Jag blir lugn av att prata med min kompis pappa för då känns det 
som att det inte bara är jag som tänker så (Maria). 
 
Jag pratar med pappa om det [ ] för han är mycket lugnare och sä-
ger att Oliver, det är lugnt, det kommer inte att hända (Oliver). 

 
Enligt Lazarus och Folkmans (1984) copingteorier tillhör detta sätt att hante-
ra negativa känslor emotionsfokuserad coping och innebär att man på något 
vis reglerar eller gör sig av med de negativa känslorna. Ojala (2012c) kom i 
sin studie fram till ett flertal strategier barnen använde sig av för att hantera 
de negativa känslorna varav de ovan nämnda temana var några. Den vanli-
gaste strategin inom den emotionsfokuserade copingen i hennes studie var 
att barnen distanserade sig både tankemässigt och rent fysiskt genom att till 
exempel flytta sig från TV:n då det visades reportage om klimatförändring-
arna eller genom att bläddra blad i tidningen om det stod något om klimat-
frågan. Just att distansera sig fysiskt var inget som något av barnen i denna 
studie uppgav att de gjorde, men tankemässig distansering förekom däremot. 
Till skillnad från resultaten i Ojalas (2012c) studie var strategin att söka stöd 
hos någon annan mer vanligt förekommande bland dessa barn. Många upp-
gav att de pratade med någon, en förälder eller annan vuxen, om klimatför-
ändringarna då de kände sig oroliga. Intressant att notera är att då Oliver 
söker stöd hos sin pappa för att minska oron använder han sig av förnekelse 
för att lugna Oliver genom att säga att det inte finns något att oroa sig för då 
inget kommer att hända.  Kanske bottnar sättet att hantera sonens oro i en 
egen oro, men pappans sätt att bemöta oron kan leda till att Oliver förmins-
kar allvaret och problematiken runt klimatförändringarna. Det sätt, på vilket 
föräldrar reagerar på barnens oro, kan möjligtvis påverka hur barnen själva 
hanterar känslorna som väcks nu, men även senare i livet.  
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Strategierna ovan handlar i första hand om individens sätt att hantera 
känslor som klimatförändringarna väcker, men de individuella strategierna 
påverkas av ett större, socialt sammanhang (Norgaard, 2011). Norgaard 
(2011) menar att det i samhället idag finns en socialt organiserad förnekelse 
runt klimatförändringarna. Denna förnekelse påminner om de individuella 
emotionsfokuserade strategier Ojala (2012c) identifierat i sina studier, men 
sker då på ett kollektivt plan. Den rådande samhällsnormen styr vad som är 
tillåtet att prata om eller vad som inte är socialt accepterat att diskutera. Då 
svaren, i denna studie, analyserades visade det sig att de barn som använder 
sig av strategierna att distansera sig eller tona ner problemet hade få förslag 
på vad de själva kunde göra för att påverka. Det gav inte uttryck för något 
stort engagemang i frågan. Att på olika sätt undvika frågan kan vara ett sätt 
att hantera känslorna. Om känslorna upplevs som oangenäma kan det leda 
till brist på engagemang i frågor som rör klimatförändringarna, vilket påver-
kar samhället negativt (Norgaard, 2011).   

Uppväcka positiva känslor och känna tilltro 
Det framkom också under intervjuerna att några av barnen uppväckte positi-
va känslor vid sidan av de negativa känslorna som uppstod i samband med 
klimatförändringarna. En strategi som fanns bland barnen var att försöka 
fokusera på det som är positivt (tema 1). Även om mycket av den rapporte-
ring som sker runt klimatförändringarna är relativt negativa och pessimistis-
ka så sker det ändå positiva saker. Barnen menade att man måste tänka att 
det går att förändra, att det inte är för sent att göra någonting. Med hjälp av 
de positiva känslorna konfronterade de det som var negativt. 

 
En person påverkar kanske inte så mycket, men det kanske hjälper. 
Man ska ju klart försöka ändå och inte tänka att det inte går. För då 
händer det ju ingenting. (Filip) 

 
Jag är nog hoppfull. Om vi gör någonting nu så kan vi liksom, kla-
ra oss ända fram tills att solen dör.(Natalie) 

 
Att fokusera på positiva saker genom att ha tilltro till teknik och vetenskap 
(tema 2) var en strategi som användes av relativt många barn. De menade att 
forskarna kommer att uppfinna många nya, tekniskt avancerade lösningar 
som kommer att rädda planeten. Bilar och olika typer av miljövänliga bräns-
len kommer att utvecklas liksom elektronik och teknik över lag. Bland flera 
av barnen finns något som kan liknas med ett science fictions tänk. De talar 
bland annat om flygande bilar och möbler som kommer att förändra och 
förbättra människans tillvaro på jorden. 

 
Jag tror att det blir bättre sedan, jag tror att de [forskarna] kommer att 
försöka att fixa det här med miljön (Andrias). 
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Material kommer att förändras så bilar kommer att kunna flyga, det 
kommer inte att behövas några flygplan och det kommer att uppfinnas 
typ sådana kläder som ”Superman” har och robotar kommer att städa 
och laga mat (Chan). 

 
Jag tror att det som utvecklas mest är då alla de här miljövänliga, 
eller att man får mer tillgång till miljövänliga bränslen så och se-
dan så tror jag att elektroniken, för den utvecklas typ varje dag, att 
det utvecklas typ något nytt varje år (Linn). 

 
Det finns ju många smarta, intelligenta personer som kan komma 
på saker som man inte kommit på än och de gör ju typ, uppdaterar 
allting till en ny nivå (Melvin). 
 

Förutom att många av barnen hade stor tilltro till tekniken fanns det också de 
som hyste stor tilltro till andra aktörer (tema 3). När människor med makt 
tar sitt ansvar och engagerar sig i frågan eller när engagerade människor över 
lag agerar inger det barnen hopp. Bland annat visade det sig att det fanns en 
tilltro till politiker och politiska partier, framförallt sådana med en tydlig 
ståndpunkt i klimatfrågan som exempelvis miljöpartiet och internationella 
organ som exempelvis FN. När klimatfrågan kommer upp på dagordningen 
kommer positiva saker att ske. 
 

Om Barack Obama ställde sig upp och sa det då skulle ju faktiskt 
någon lyssna på det eftersom han är president i Vita huset (Alva). 

 
Det verkar ju vara så att några börjar prata om det så, till exempel 
så finns det ju ett miljöparti i regeringen och så (Klara). 
 
Det är ju typ FN[som gör att han känner sig hoppfull], de håller ju 
på att ta tag i allt det här, om klimatfrågor och allting (Oliver). 
 
Det är ju de här som syns, till exempel politiker. [ ] Det är ju lik-
som stora, de som bestämmer. De kan säga och visa hur man ska 
göra (Matilda). 
 

Barnen menade att politikerna dels hade makt eftersom de satt i regeringar 
och fattade olika beslut, men också att de hade möjlighet att påverka genom 
lagstiftning, något som många av barnen ansåg vara ett bra sätt att påverka 
miljön i en positiv riktning. Genom lagar får man människor att ändra bete-
enden och att agera mer miljövänligt. Flera av barnen nämner en relativt ny 
lag i Sverige om att man kan bli bötfälld om kastar skräp ute och den lagen 
menar de har gjort stor skillnad. De kastar själva mindre skräp ute och har 
märkt en skillnad i sin närmiljö. 
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De som styr FN typ, de borde kanske göra lite fler lagar. Att man 
inte får slänga så mycket saker, att använda saker mera (Sarah). 
 
Man skulle sätta upp lagar! Det har ju till exempel blivit så nu att 
om man slänger skräp så kan man få böter och den som får böter 
gör nog inte om det (Filip). 
 
De har ju gjort lagar, att om man slänger skräp och en polis ser det 
så får man böter och då har ju människor slutat att slänga så myck-
et [ ] så de kanske kan göra fler lagar om bilar och så (Andrias). 
 

Tilltron till politiker och organisationer och framförallt till de lagar de kan 
stifta fanns hos många av barnen. Däremot var det inte lika vanligt att om-
vandla de negativa känslorna till positiva tankar även om det förekom i någ-
ra fall. Samtliga teman: att fokusera på det som är positivt, att ha tilltro till 
teknik och vetenskap samt att ha tilltro till andra aktörer återfanns även i 
Ojalas (2012c) studie där hon benämnde det som meningsfokuserad coping 
(Park & Folkman, 1997). Det har visat sig att det är av stor vikt att använda 
sig av meningsfokuserad coping då det handlar om frågor rör som klimatför-
ändringarna eftersom det är ett problem som inte har någon snabb lösning 
och dessutom kräver ett aktivt engagemang (Ojala 2012c, Folkman, 2008). 
Det är viktigt att individen känner hopp eftersom studier har visat att just 
hopp är en viktig faktor för att förhindra lågt välmående samt bidrar till att 
främja ett miljövänligt beteende (Ojala, 2008, 2012a,b). I denna studie visa-
de sig tilltron till teknik och vetenskap vara hög, något som även framkom-
mit i tidigare studier (Barazza, 1999, Fleer, 2002, Stife, 2012). 

En komplex väv av strategier 
Något som inte framkommit i tidigare studier är den komplexa väv av strate-
gier barnen använder sig av för att hantera de känslor som väcks. Klimatfrå-
gan omfattar många aspekter och går att se ur många olika synvinklar, vilket 
gör att känslorna kan hanteras på ett flertal olika sätt.  Konstateras kan att 
många av barnen i denna studie använder sig av flera olika strategier. För att 
förtydliga för läsaren upprepar jag här de citat som nämnts tidigare i resulta-
tet. Chan, till exempel, han använder sig av strategin att tona ner problemen 
med klimatförändringarna. Han tror inte att klimatförändringarna kommer att 
drabba Sverige, kanske sker det i andra länder, men inte här (emotionsfoku-
serad coping). Samtidigt hyser han stor tilltro till tekniken och tror att forsk-
ningen kommer att leda fram till många lösningar som gör att bland annat 
material och transporter kommer att förändras till något som är bättre för 
miljön och klimatet (meningsfokuserad coping). 

 
Det kommer inte att hända någonting här. Kanske för människor i 
Afrika, men inte här i Sverige. (Chan) 
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Material kommer att förändras så bilar kommer att kunna flyga, det 
kommer inte att behövas några flygplan och det kommer att uppfinnas 
typ sådana kläder som ”Superman” har och robotar kommer att städa 
och laga mat (Chan). 
 

Sarah, är ett annat exempel på hur barnen i denna studie använder sig av 
olika strategier. Hon uttrycker att hon pratar med någon för att minska de 
negativa känslorna (emotionsfokuserad coping) samtidigt som hon har tilltro 
till andra aktörer, i detta fall FN och deras möjligheter att stifta lagar (me-
ningsfokuserad coping).  

 
Det känns skönt att prata om det för då blir man inte lika orolig 
(Sarah). 
 
De som styr FN typ, de borde kanske göra lite fler lagar. Att 
man inte får slänga så mycket saker, att använda saker mera 
(Sarah). 

 
Det finns även exempel där barn använder sig av flera strategier inom sam-
ma kategori. Sebastian, till exempel, han distanserar sig från känslorna som 
klimatförändringarna väcker genom att inte tänka på det samtidigt som han 
tonar ner frågan och menar att det inte är så allvarligt utan en naturlig del av 
jordens föränderlighet. 
 

Jag tänker inte på det! (Sebastian) 
 
Ekosystemet kommer att ändras. Det är något djur som äter något 
annat djur så blir det jättemycket av något . Allting måste ändra på 
sig. Det har ju funkat så i flera miljarder år (Sebastian). 
 

Barnens sätt att resonera om och hantera de känslor som väcks rörande kli-
matförändringarna reflekterar den komplexitet det innebär att vara människa. 
Det finns inga enkla, generella svar. Denna väv av strategier skapas utifrån 
den enskilde individen och de känslor, tankar och erfarenheter han eller hon 
har med sig. Hur känslorna hanteras varierar från individ till individ. Ett sätt 
att komma fram till hur enskilda individer hanterar känslorna är genom in-
tervjuer där varje person kan få uttrycka sina unika tankar och känslor som 
formats i samspel med omgivningen. 

Sammanfattande analys  
Då barnens uttalanden i intervjuerna analyserats visar det sig att det finns en 
stor variation i hur barnen hanterar de känslor som väcks. Vissa av barnen 
upplever inte att de behöver någon strategi för att hantera känslorna som 
klimatförändringarna väcker. De tänker aldrig på det och är inte speciellt 
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oroade. De andra barnen har olika strategier för att hantera känslorna. Några 
väljer att aktivt göra något åt problemet som att till exempel sortera sopor, 
cykla till skolan istället för att åka bil eller försöka att påverka föräldrar och 
kompisar till mer miljövänliga val. Detta är något som Ojala (2012c) utifrån 
Lazarus och Folkmans (1984) copingteorier benämner problemfokuserad 
coping. Några av barnen använde sig av emotionsfokuserad coping (Lazarus 
& Folkman, 1984, Ojala 2012c) där de på olika sätt distanserade sig, förne-
kade eller tonade ner problemen med klimatförändringarna. De fanns också 
de barn som pratade med andra för att minska de negativa känslorna. Den 
emotionsfokuserade copingen i form av förnekelse och distansering före-
kommer, enligt Norgaard (2011), även på ett kollektivt plan, en socialt orga-
niserad förnekelse, vilken i denna studie tog sig uttryck i att Olivers pappa 
använde sig av förnekelse för att lindra sonens oro . Människor undviker 
ämnet då det inte är socialt accepterat att prata om och väcker negativa käns-
lor. 

Ett annat tema som framkom var att barnen uppväckte positiva känslor el-
ler satte sin tilltro till teknik, vetenskap eller andra aktörer som politiker och 
organisationer. Något nytt som framkom i denna studie var att många av 
barnen ansåg att lagstiftning är ett bra sätt att få människor att bli mer miljö-
vänliga. De drog paralleller till den lag som nyligen instiftats som innebär att 
man kan bötfällas om man kastar skräp utomhus. De menade att den lagen 
haft effekt och menade att det är rätt väg att gå om vill förändra beteenden. 
Att ha tilltro till andra aktörer och på olika sätt uppväcka positiva känslor 
benämner Park & Folkman (1997) meningsfokuserad coping, vilket använts 
av bland annat Ojala (2012c) i samband med forskning om barns känslor 
rörande miljö- och klimatfrågor. Den meningsfokuserade copingen har visat 
sig vara extra viktig då det gäller att uppväcka hopp, vilket leder till enga-
gemang och känsla av att kunna påverka (Ojala, 2010, 2012a, b). Paralleller 
går att dra med känslan av empowerment som barnen i van der Burgts (2013) 
studie använde sig av då de omvandlade platser de tidigare haft negativa 
känslor inför till sina egna. 

Konstateras kan att många av barnen använder sig av flera olika strategi-
er, vilket återspeglar klimatfrågans komplexitet. Varje individ är unik i sitt 
sätt att hantera känslorna som väcks. Något som Lazarus (1991) menar beror 
dels på att varje individ har olika personlighetsdrag och olika bakgrund, vil-
ket leder till att vi känner olika känslor i samma situation och dels på att det 
finns en stor variation i vad som är viktigt för individen. För att få en förstå-
else för hur olika situationer kan upplevas och tolkas är det därför viktigt att 
genomföra intervjuer där varje individ får chansen att ge uttryck för sina 
unika kombinationer av erfarenheter, tankar och känslor. 
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Upplever barnen att de kan påverka i frågor 
som rör klimatförändringarna och miljön? 

På grund av sin ålder har barnen begränsade möjligheter att påverka vissa 
situationer i sitt vardagsliv. De kan till exempel inte påverka var de geogra-
fiskt bor eller energikällorna i boendet. De har även begränsat inflytande 
över inköp och liknande, men det finns många små saker i vardagen där bar-
nen kan påverka. I detta kapitel redovisas de områden barnen känner att de 
kan påverka, men också det de upplever hindrar dem från att påverka. I slutet 
på kapitlet görs en jämförelse mellan två olika grupper av barn, en grupp 
som ger uttryck för ett stort engagemang och en grupp som är förhållandevis 
oengagerad i frågan. 

Områden där barnen känner att de kan påverka 
I intervjuerna framkommer det att det framförallt är små, enkla vardagsnära 
saker barnen känner att det kan göra. Sopsortering och återvinning (tema 1) 
visade sig vara en vardagshandling barnen gjorde utan att reflektera speciellt 
mycket över det. Det var en naturlig sak att göra och något de varit delaktiga 
i under hela sin uppväxt. Många av barnen nämnde det spontant som en 
handling de kunde göra för att påverka miljön positivt, men några först efter 
att de fått frågan om de sopsorterade hemma. Det var något som alla gjorde 
och som alla visste var en handling som var positiv för miljön, men för alla 
var det inte något de direkt tänkte på i samband med klimatförändringarna. 
Däremot kunde de grundligt redogöra för hur de gick till väga då de sortera-
de sina sopor. 

 
Vi sorterar inte jättemycket, men vi sorterar burkar och flaskor, 
plast och metall. (Erik) 
 
Glas lägger vi i typ en sådan där påse och samlar och burkar och i 
svarta och vita påsar lägger vi papper och matrester och så. (Chan) 
 

Att sortera och återvinna sopor var en naturlig del av vardagen. Ett annat 
område som berörde barnen mycket och som ofta nämndes i samband med 
lagar och böter handlade om att slänga skräp på rätt ställe (tema 2). Ned-
skräpning av naturen och närmiljön skapade engagemang och många av 
barnen menade att de var noga med att slänga skräpet där det ska vara, även 
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om de inte alltid följde sina övertygelser. Flera av de barn som i övrigt inte 
uttryckte något stort engagemang i miljö- och klimatfrågorna reagerade 
mycket på skräp som slängdes i utomhusmiljön.  
 

Jag brukar ju lägga mitt skräp i fickan och så slänga det sedan. Om 
alla gjorde så skulle det ju inte vara något skräp ute. Fast ibland 
kastar jag det ute också (Shirin). 
 
Jag slänger inget skräp ute och om vi ser någon som slänger något 
ute så säger vi till den (Nadja). 

 
Nedskräpning av det offentliga rummet har inte mycket med klimatföränd-
ringarna att göra, men förknippades av många barn med just detta och visar 
på att klimatförändringarna ofta blandas ihop med andra fenomen (Boyes & 
Stanisstreet, 1997, Kilinc, 2009, Rye et al, 1997, Taber& Taylor, 2009). 
Ytterligare ett område där barnen kände att de kunde påverka, som även 
nämndes i föregående kapitel, handlar om att förflytta sig (tema 3). Några av 
barnen menade att de negativa känslorna minskade då de till exempel valde 
att cykla eller att gå istället för att åka bil. Att medvetet välja färdmedel var 
ett sätt att hantera känslorna, men för de flesta av barnen var det snarare ett 
sätt att påverka, att kunna göra skillnad, vilket i sig också kan fungera lug-
nande och minska oroskänslor. Genom att välja miljövänliga transporter i 
den mån det är möjligt kände barnen att de kunde göra något positivt för 
miljön. Att gå eller cykla till skolan och träningen, att ta bussen eller tåget 
istället för bilen och samåka när det är möjligt. 
 

Jag cyklar mycket istället för att åka bil, det tar bara en kvart till 
träningen (Sebastian). 

 
Buss och tåg brukar jag åka ju åka. För en buss rymmer ju fler än 
en bil och tåg gör ju ingenting för det är ju bara lite ström som det 
går på. (Filip) 

 
Genom att inte låta sladdar och kontakter sitta i längre än nödvändigt och 
genom att stänga av elektrisk utrustning när den inte används kände barnen 
att de kunde påverka i form av att spara energi (tema 4). Precis som vid val 
av förflyttning kunde energisparandet dels vara ett sätt att lindra oro, men 
också ett sätt att direkt påverka. 
 

Inte ha kontakter i överallt, inte alltid ha tänt alla lampor utan an-
vända timer (Alva). 
 
Jag brukar dra ur mobilen när den är fulladdad och använda ladd-
ningsbara batterier. (Sebastian) 
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Några av barnen nämner också att de kan påverka med hjälp av den mat de 
äter och köper, framförallt genom att inte slänga mat (tema 5). Detta är något 
som de även kommit i kontakt med via skolan då de haft projekt med syftet att 
minska matsvinnet. 
 

Vi brukar typ laga det som behövs bara. Alltså vi har ju råd med 
allting så där, men vi brukar inte köpa så himla mycket utan det vi 
behöver bara (Maria). 

 
Att handla saker på second hand (tema 6) var något som endast en flicka 
nämnde som något hon upplevde att hon kunde göra för att påverka miljön i 
en positiv riktning, men jag tycker ändå att det är intressant att nämna efter-
som det för denna flicka var lite skamfyllt att tala om att tröjan hon hade på 
sig var köpt på second hand. Hon upplevde att det inte var riktigt accepterat i 
hennes omgivning att använda begagnade kläder. 
 

Det känns ju bra. Det känns ju ändå som att … det är ju bättre! 
Men det är ju ingenting jag går och säger, att den här köpte jag på 
Erikshjälpen. Det är inte så. Det känns fortfarande lite pinsamt 
(Matilda). 

 
Det framkommer även att det finns vissa saker barnen upplever att de inte 
kan påverka på egen hand, men med hjälp av andra och som en del av sam-
hället menar de att de genom kollektiva handlingar (tema 7) kan vara med att 
påverka. Kontentan av deras resonemang handlar om att på olika sätt vara 
återhållsam med de resurser vi har, vilket kan innebära att välja byggmaterial 
med omsorg, frakta varor med förnuft och fundera över den mat man kon-
sumerar. 
 

Vi bygger så många saker som är gjorda av sådant vi inte behöver. 
Visst man får gärna bygga trähus, bara det om man ska bygga ett 
hus i trä så kanske man ska tänka på att inte bygga ett jättestort, för 
då går det åt så många träd (Natalie). 
 
Det här med att frakta saker fram och tillbaka, man blir så irriterad. 
Varför kan ingen förstå att man inte kan göra så här? Visst kan 
man frakta saker, men man behöver inte frakta lika mycket (Alva). 
 
I fall man har balkong kan man ju odla saker, till exempel tomater. 
Vi behöver inte importera så mycket heller. Tomater, jordgubbar, 
apelsiner och så där. Ok, vissa frukter kan man behöva importera, 
typ apelsiner och så, för det kan vi ju inte odla, men jag tycker det 
är helt onödigt att äta jordgubbar som kommer från Spanien. De vi 
har på sommaren i Sverige är bland de bästa som finns! (Alva). 

 
Tidigare studier (Skamp, 2008, Stife, 2012, Wilson &Snell, 2010) har visat 
att just små, vardagsnära saker som till exempel sopsortering och att på olika 
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sätt spara energi är sådant barn upplever att de kan göra för att ha en positiv 
påverkan på miljön. Sopsortering och återvinning är extra intressant att re-
flektera över. Alla barn i denna studie nämner att de sopsorterar, men då 
svaren analyseras ser de bakomliggande orsakerna lite olika ut. Det faktum 
att flera av barnen inte spontant nämner sopsortering och återvinning som 
något de kan göra för miljön, trots att det är något samtliga aktivt deltar i, 
stödjer teorin om objektifiering (Moscovici, 2000, Chaib & Orfali, 1995). 
Objektifiering i det avseende att något som från början var en aning okon-
ventionellt och okänt har blivit en konkret handling. Fenomenet sopsortering 
har blivit en naturlig del av vardagen, något man gör utan att reflektera över 
det. Barnen är medvetna om varför det är bra för miljön, men eftersom det är 
en naturlig och vardaglig syssla tänker alla inte på det direkt i samband med 
positiva handlingar de kan göra för miljön. Dessa barn har vuxit upp med 
återvinningsstationer, pantautomater och avfallssortering då lagen om exem-
pelvis producentansvar för förpackningar stiftades 1993 (Sveriges Riksdag, 
1993). Värt att notera är även att bland de barn som pratar om att de åker 
buss, cyklar eller går mycket handlar det inte alltid om ett frivilligt och mil-
jömedvetet val. De kan se de miljömässiga vinsterna, men eftersom familjen 
inte har någon bil på grund av olika anledningar (varav ingen uppgav att det 
var miljön), har barnen inget direkt val att göra. 
 

En känsla av att inte kunna påverka 
Bland barnen finns det även de som känner sig relativt uppgivna och menar 
att det inte finns så mycket de kan göra för att påverka. Anledningarna till 
varför de känner så varierar. Några upplever att de inte blir lyssnade till på 
grund av att de är barn (tema 1). Deras röster blir inte hörda och de upplever 
inte att de har någon möjlighet att påverka.  
 

Vad kan jag göra för att, jag menar jag är ett barn så jag kan inte 
göra så mycket. Om jag lägger upp det på en blogg eller någon-
ting, hur många tittar på det? Och Instagram? Nej! (Natalie) 
 
Alltså, jag skulle nästan någon gång bara vilja ställa mig på torget 
och bara säga, skrika ut att vi borde verkligen tänka mer på miljön. 
Men det kan jag ju inte göra, någon skulle kanske ringa polisen 
och säga att det står ett galet barn på torget. (Matilda) 
 

Intressant är att flickorna som citeras i ovanstående citat för övrigt har ett 
stort engagemang i frågor som rör miljö och klimat och har många tankar 
och idéer om vad som kan göras. De uttrycker en frustration över att inte bli 
lyssnade till på grund av att de är barn. Andra upplever snarare att de inte har 
någon möjlighet att påverka eftersom de bara är en ensam individ, en person 
kan själv inte påverka (tema 2). De spelar i detta fall ingen roll om man är 
barn eller vuxen, eftersom man behöver vara flera för att ha inflytande. 
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Nej, det finns väl inget jag kan göra direkt, inte så att det skulle 
påverka. En person påverkar ju inte så mycket. Hade det funnits 
möjlighet så hade jag ju gjort det (Filip). 

 
Det finns även de barn som känner sig osäkra och inte vet vad de kan göra 
(tema 3). De kan vara medvetna om att det krävs en förändring, men kan inte 
komma på något område inom vilket de skulle kunna vara med och påverka. 
 

Vi borde ju kunna göra något, men jag får en känsla av ibland att 
jag inte vet vad jag ska göra. Vissa bara skickar 20 kr till WWF. 
Det är ju något i alla fall. (Robert) 
 
Jag vet inte om det finns något jag kan göra, kanske, jag vet inte 
(Wilma). 
 
Jag kommer inte på något jag kan göra, men de vuxna kanske kan 
göra så att de inte kör bil så himla ofta, de kan ju hjälpa till (Tind-
ra). 

 
För att skapa motivation och vilja till handling är det viktigt att känna att 
man kan påverka i frågor som berör den egna tillvaron (Bandura, 1995). 
Några av barnen i ovannämnda citat upplever inte att de kan påverka och de 
uttrycker för övrigt inget stort engagemang i klimatfrågan, vilket stödjer 
Banduras (1995) teori om att för att vara motiverad och engagerad krävs det 
att man känner att man kan påverka. Några av barnen uttrycker frustration 
över att inte bli lyssnade till på grund av att de är barn. De har för övrigt ett 
stort engagemang, men känner att de inte når ut med sina tankar och idéer. 
Taberno och Hernández (2011) visade i sin studie att viljan till att ha ett mil-
jövänligt beteende har ett samband med självtillit. 

Hinder för miljövänliga handlingar 
Barnen är duktiga på att nämna saker de/man kan göra för att vara rädd om 
miljön och förhindra eller i alla fall minska effekterna av klimatförändring-
arna. Som tidigare nämnts handlar det mycket om att sortera sopor och spara 
energi. Flera av de saker barnen nämner att man kan göra, gör de också själ-
va, men det finns även företeelser som uttrycks i termer av att man skulle 
kunna eller man borde kanske göra. De har en medvetenhet om att det aktu-
ella beteendet inte främjar miljön, men fortsätter ändå med det, ibland med 
dåligt samvete som resultat. I vissa fall handlar det om att de är barn och har 
begränsat inflytande över sina liv, men ibland rör det sig mer om bekvämlig-
het och vanor eller ovanor. I stort sett alla barn pratar om miljövinsterna med 
att åka buss, cykla eller gå istället för att åka bil, men de har också en insikt 
om att bekvämligheten (tema 1)ofta får styra. En annan faktor kan också vara 
att man känner att några mil i en bil ändå inte påverkar miljön i rätt riktning 
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speciellt mycket. Alla måste ändra sitt beteende om det ska göra någon skill-
nad.  
 

Alltså det känns ju ganska svårt i och med att det inte känns som 
att en individ kommer att kunna stoppa alltihop, för man tänker ju 
att det inte är bra, men alla som bor i Sverige är ju delaktiga för de 
flesta har ju bil och min pappa han säger typ på morgonen när han 
är jättetrött, nej, Oliver det är onödigt att köra dig. För jag bor ju 
bara en kilometer här ifrån ungefär och då bli man ju så där att äh, 
kom igen du kan väl köra mig till skolan, det är ju jättekallt typ 
(Oliver). 
 
Ibland känner man sig lite lat så där som på torsdagar, då brukar 
min mamma vara hemma och då frågar jag mamma ibland om hon 
inte kan skjutsa mig till bussen, speciellt om det regnar. Då känner 
man så här att år, varför gick jag inte? (Alva). 
 

Ytterligare en sak som flera av barnen nämner handlar om att det är svårt att 
ge upp lustfyllda saker (tema 2). De har en medvetenhet om att vissa saker 
de gör inte är bra för miljön och klimatet, men de vill ändå inte avstå från 
det. En debatt som påverkat barnen är den om konsumtionen av nötkött. 
Flera av dem menar att de borde ändra sina matvanor genom att äta mindre 
kött men de känner att det skulle vara en stor uppoffring. 

 
Om man måste, måste man ju sluta att äta så mycket kött och det 
kanske man, jag, kan göra, men det känns inte jättekul för jag 
tycker mycket om kött (Johannes). 
 
Jag är faktiskt en köttman. Jag har typ ätit på McDonalds tre gång-
er i rad nu och jag vet inte, jag älskar verkligen kött (Melvin). 

 
Lustfyllda saker kan även handla om intressen som barnen har. En pojke kör 
mycket motorcross och fyrhjuling, vilket han vet orsakar mycket utsläpp, 
men han vill inte ge upp sitt intresse eftersom det är något han verkligen 
uppskattar att göra. 
 

Jag kör ju cross och fyrhjuling och så och det skulle jag ju inte be-
höva köra så ofta, men det är ju svårt att sluta med något man 
tycker är roligt (Oliver). 

 
Ett hinder som nämndes av några av barnen handlade om brist på 
kunskap (tema 3). Dessa barn kände att de kunde för lite om klimat-
förändringarna för att kunna göra någonting och uttryckte en önskan 
om att diskutera och lära sig mera om ämnet. Framförallt uttrycktes 
denna önskan av de barn som uppgav att de inte pratade om miljö och 
klimat hemma. Även om informationen kan leda till oro och olust-
känslor tyckte många ändå att det borde pratas mera om det, dels för 
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att människor ska förstå, men också för att få kunskap om vad man 
konkret kan göra för att förbättra situationen. 
 

Vi borde prata lite mer om klimatet eftersom det inte är alla som 
tänker på det så där direkt. Vi borde prata mer om det så alla för-
står hur viktigt det är att ta hand om miljön (Filip). 
 
Jag skulle vilja att typ ni som jobbar med sådant här kunde gå till 
skolorna och lära oss vad man kan göra för att det ska bli bättre 
(Bamik). 
 
Jag tycker att vi skulle prata mer om det i skolan, lyssna lite mer 
på nyheter och så. så kan man ju diskutera det efteråt, göra grupp-
övningar och sådant (Jennifer). 

 
Ytterligare ett hinder som framkom och påverkade individens möjlighet till 
handling var omgivningens reaktioner (tema 4). Även om flera av barnen 
uttrycker att de skulle vilja prata mer om frågor som rör miljö och klimat och 
vara mer aktiva upplevde några av dem emellertid att det inte är helt okom-
plicerat. Det kan vara svårt att prata om klimatförändringarna och agera mil-
jövänligt på grund av att människor inte tar frågan på allvar. Barnen menade 
att det inte alltid kändes bra att lyfta ämnet till diskussion eftersom man kun-
de upplevas som tjatig och lite obekväm som förde ämnet på tal. 
 

Vissa tycker nog att man tjatar om det, så det får nog inte bli för 
mycket, för då tycker nog alla att det blir för mycket och då skiter 
alla i det (Klara). 
 
Jag menar att det känns typ lite jobbigt att prata om det när det är 
vissa som inte tar det på allvar så (Johannes). 

 
Hos många av barnen finns en medvetenhet om vad de skulle kunna göra, 
men det kräver en förändring av deras livsstil och innebär någon form av 
uppoffring. Det är i detta fall intressant att titta på det Norgaard (2011) 
kommit fram till i sin forskning, där människorna uttryckte en stor medve-
tenhet om miljöproblemen, men ändå fortsatte att leva sina liv som vanligt. 
Frågan var allt för omfattande och komplex för att hantera. Liknande ten-
denser går att se i barnens svar. De har en medvetenhet, de vet vad de bor-
de eller skulle kunna göra, men tankarna leder inte till handling. Delvis 
beror det säkert på att de är barn och inte helt kan styra sina egna liv, men 
också på att handlingarna i stor utsträckning skulle påverka och förändra 
deras livsstil. Den rådande samhällsnormen uppmuntrar inte till att föränd-
ra sitt beteende (Norgaard, 2011). Att till exempel sluta äta kött eller ge 
upp ett intresse skulle förändra barnens vardag. Gifford (2011) och Hobson 
(2003) menar att just vanans makt är en av de barriärer som gör det svårt 
att förändra beteenden.  Även brist på kunskap om vad man kan göra för att 
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leva mer miljövänligt upplevs vara ett hinder för att ändra sitt beteende 
(Norgaard, 2011), vilket några av barnen även i denna studie uppger som 
ett problem. 

Barn med stort eller litet engagemang 
Enligt Bandura (1995) är självtilliten en viktig grundsten vad det gäller mo-
tivation och handling. Individer med en stark självtillit ser oftast problem 
som en utmaning som ska lösas och har ett starkt engagemang i de frågor 
och aktiviteter som intresserar dem. De barn som i denna studie uttryckte ett 
starkt engagemang i klimat- och miljöfrågan uppfyllde de kriterier Bandura 
(1995) menar kännetecknar självtillit i relation till frågor om klimatföränd-
ringarna. De påverkades positivt och lärde sig av andra (i detta faller främst 
föräldrarna) samt var känslomässigt engagerade. De var också de som hade 
flest idéer och tankar om vad man kan göra gör att påverka miljön i en posi-
tiv riktning.  Fyra flickor utmärkte sig i förhållande till de andra: Alva, Nata-
lie, Matilda och Klara. De hade många gemensamma nämnare. De hade 
mycket kunskap om klimatfrågor, föräldrarna var miljömedvetna, de pratade 
med andra om miljöproblem och klimatförändringar, de var känslomässigt 
engagerade och hade många förslag på vad som kan göras. De har även 
mycket kunskap inom området.  För att förtydliga detta resultat har jag valt 
att beskriva en av flickorna mer ingående och använder av samma anledning 
citat som förekommit tidigare i uppsatsen. 

Alva diskuterar frågor som rör miljö och klimat med sina föräldrar, fram-
förallt mamman. De pratar om saker de tycker behöver förändras och disku-
terar ofta frågorna i samband med att de tittar på TV-nyheterna eller lyssnar 
på radion, men även då det berör deras egen vardag. Hon diskuterar även 
problemet med sina vänner och försöker att komma på olika lösningar. Det 
finns ett engagemang i frågan. 
 

Hemma så där, så blir vi lite irriterade när de säger att nu ska vi 
fixa det här, men de gör ju aldrig någonting åt det utan de säger ju 
bara: Nu ska vi minska utsläppen, men de kommer aldrig med nå-
gon plan. 
 
Ja, vi (kompisarna) brukar typ sitta så här och tänk om man kunde, 
vi försöker typ att diskutera nya grejer och så där och hur man kan 
göra typ. 

 
Alva är mycket känslomässigt engagerad i frågorna. Hon uttrycker irrita-
tion och ilska över mänsklighetens beteende, men även sorg över hur vi 
behandlar djur och människor. Vårt sätt att frakta olika varor och att vi till 
exempelvis äter saker som hajfenssoppa gör henne upprörd. 
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Man blir så där irriterad , varför kan ingen förstå att man kan göra 
så där och det är så dumt! 
 
Hur kan man göra så här mot mänskligheten? Mot sig själv? 
 
Jag tycker att det är helt fel! Man förstör ju en hel kultur nästan, 
för det finns ju ingen annanstans. 
 

Hon har även en mängd olika idéer och tankar om vad hon själv och andra 
kan göra för att påverka miljön i en positiv riktning. Det handlar om små 
vardagsnära saker som att cykla istället för att åka bil, återvinna, spara på 
vatten och inte slösa med mat, men också om mer kollektiva handlingar som 
odling av grönsaker, frakt av varor och fisket i våra hav. 
 

Man kan ju göra allting själv, typ spara på vatten, återvinna flaskor 
och papper och så där. Om en radio går sönder, då måste man ju gå 
och återvinna den och inte bara låta den stå. 
 
Alltså ålen, den är ju nästan helt väck! [ ] Man borde typ låta den 
växa i fem år och sedan kollar man. Nu har den vuxit så nu kan vi 
börja fiska lite. 

 
Alva har en stor kunskap om frågorna och uttalar sig i ett flertal områden. 
Hon har åsikter om köttproduktion, fiske, grönsaksodling, kollektiv trafik 
och politik. Hos de andra tre flickorna ser bilden ungefär likadan ut. Det 
finns ett engagemang och en vilja att påverka. De är oroade över klimatför-
ändringarna, men oron leder till engagemang och hopp. De menar att det går 
att vända utvecklingen. Detta stämmer överens med resultaten i Ojalas studie 
(2007). Där framkom det att oron kan vändas till något konstruktivt och ska-
pa hopp. Meinhold och Malkus (2005) konstaterade i sin studie att inre mo-
tivation i kombination med attityd och kunskap, är viktig faktor för att agera 
miljövänligt. Dessa flickor ger uttryck för motivation, miljövänliga attityder 
och kunskap. Detta överensstämmer även i hög grad med appraisalteorins 
relationsmodell (Smith & Kirby, 2009) där tre faktorer sägs påverka indivi-
dens känslor. För att uppväcka positiva känslor krävs det att individen har 
motivation, förmågan att agera och förmågan att anpassa sig. 

Som en motpol till Alva och de andra tre flickorna finns det en grupp barn 
som i mångt och mycket uppvisar det som kännetecknar brist på självtillit 
(Bandura, 1995) i frågor som rör klimatförändringarna. När det gäller kli-
matförändringarna lär de sig inte mycket av andra, de är inte känslomässigt 
engagerade och har inte många tankar och idéer rörande vad de skulle kunna 
göra för att påverka miljön i positiv riktning. I denna grupp återfinns Benja-
min, Edona, Nadja, Erik och Filip. För att förtydliga följer här en kort pre-
sentation av Filip. Filip pratar aldrig med någon om klimatförändringarna. 
Han är medveten om att de existerar, men det är inget ämne som berörs i 

86 



hemmet eller bland vänner. Han menar att det inte finns någon i hans familj 
eller bland hans vänner som intresserad av att prata om det. Han har själv 
inget större engagemang i frågan, men om problemen blir större eller om det 
händer något speciellt skulle han kunna tänka sig att prata mer om det. 
 

Nej, jag brukar inte prata om det. Det är ingen som är intresserad! 
 
Nej, jag skulle inte vilja prata om det mer, det skulle ju vara i så-
dana fall om det händer något väldigt stort som har med det att 
göra, kanske någon väldigt stor översvämning eller någonting. 
 

Känslomässigt uttrycker inte Filip några starka känslor. Han kan känna sig 
lite bekymrad över att människor inte tänker på det här med miljön och kli-
matet, men uttrycker ingen frustration, sorg eller ilska. Han gör snarare ett 
konstaterande av hur världen ser ut. 
 

Jag kan känna mig lite bekymrad för att det är så många männi-
skor som inte bryr sig. De tänker inte på det. 

 
Filip tycker det är svårt att veta vad han skulle kunna göra för att påverka 
miljön i en positiv riktning.  De förslag han har handlar i första hand om att 
föra över ansvaret på någon annan. Han menar till exempel att politiker skul-
le kunna stifta fler lagar, men menar också att det troligtvis inte skulle funge-
ra speciellt bra då många människor bryter mot lagarna. Han uttrycker även 
en viss uppgivenhet och brist på kunskap inom området. Om han bara visste 
vad han skulle kunna göra så hade han gjort det.  

 
Nej, om det hade funnits möjlighet så hade jag ju gjort det. Det 
är ju väldigt svårt. 
 
Man skulle ju kunna sätta upp lagar, men de kan ju lätt brytas. 
 

Filip konstaterar också att även om han skulle kunna göra miljövänliga saker 
så spelar det ändå ingen roll eftersom han bara är en liten människa på jor-
den och inte har något inflytande. En person gör ingen större skillnad. 
 

Det finns inget jag känner att jag kan göra, inte så stort, inte så 
att det skulle påverka. En person påverkar ju inte så mycket. 
 

I skolan har de arbetat en del med miljöfrågor, men enligt Filip har de aldrig 
direkt diskuterat frågan utan jobbat självständigt med eget arbete genom att 
läsa i böcker och svara på frågor.  Filip redogör för de problem han tror kan 
uppstå till följd av en stigande temperatur. Han ser ett samband mellan djur, 
natur och människa och tror att Sverige kommer att drabbas extra hårt på 
grund av vårt nordliga läge. Dock tror han att problemen med klimatföränd-
ringarna är något som inte kommer att hända inom en överblickbar framtid. 
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Vi har jobbat med det i skolan, men man jobbar väl mest för 
sig själv så, läser och så. 

 
Det kommer nog att ta kanske flera hundra år, flera tusen år, 
flera miljoner år. 

 
Tidigare forskning har visat att just attityden till och kunskapen om miljö- 
och klimatfrågor påverkar de handlingar man gör (Meinhold & Malkus, 
2005), liksom den inre motivationen (Taberno & Hernandez, 2011). En bar-
riär för miljövänliga handlingar kan även vara att man upplever att den en-
skilde individen inte kan påverka eller göra skillnad (Gifford, 2011). Klimat-
frågan upplevs dessutom som ett avlägset problem med konsekvenser som är 
svåra att överblicka (Whitmarsh, 2008), vilket gör det svårt att veta hur man 
ska hantera problematiken. Filip ger uttryck för samtliga av dessa forsk-
ningsresultat och visar att det krävs många komponenter för att utveckla ett 
miljövänligt beteende där både det kognitiva och det emotionella har en cen-
tral roll (Kolmuss &Agyeman, 2002, van der Linden, 2014). Filip är inte 
ointresserad av frågan, men upplever att han inte vet vad han kan göra. För 
att han ska bli engagerad behöver han tro på sin egen förmåga att kunna på-
verka, få möjlighet att diskutera och ta del av goda exempel. 

Sammanfattade analys 
Egenmakt, att ta makten över en situation både mentalt och fysiskt, är en 
viktig faktor för människors inflytande över sina egna liv (van der Burgt, 
2013).  Att känna att man kan påverka och ha inflytande över miljöfrågorna 
är viktigt också för barnens beteende. Områden där barnen känner att de kan 
påverka handlar om små enkla vardagshandlingar som exempelvis att sortera 
och återvinna sopor, spara energi och att gå och cykla istället för att åka bil. 
De menade även att vi människor genom kollektiva handlingar kan göra 
skillnad. Ojala (2012a)visar i sin studie att de barn som använder sig av pro-
blemfokuserad eller meningsfokuserad coping i högre grad känner att de kan 
påverka klimatförändringarna i positiv riktning till skillnad från de barn som 
använder sig av emotionsfokuserad coping. Just att sortera och återvinna 
sopor är ett intressant fenomen som visar sig vara en naturlig del av barnens 
vardagsrutiner, men som inte alltid direkt förknippas med miljövänliga hand-
lingar. Sopsortering har objektifierats och förankrats enligt teorin om sociala 
representationer(Moscovici, 2000, Chaib & Orfali, 1995) och blivit något 
man göra utan att reflektera över det (Marková, 1996, Skamp, 2008). 

Det fanns även de bland barnen som kände att de inte kunde påverka. De 
menade att de inte blev lyssnade till på grund av att de var barn, att en person 
ändå inte gör någon skillnad och att de inte visste vad de skulle kunna göra. 
Denna känsla är vanlig bland barn, även i förhållande till andra samhällsfrå-
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gor (Matthews, 2003, van der Burgt & Cele, 2013). De barn som inte visste 
vad de skulle kunna göra eller menade att en person ändå inte gör någon 
skillnad uttryckte inte heller för övrigt något stort engagemang i frågor som 
rör klimatförändringarna. Intressant är att dra paralleller med studier av 
bland annat Bandura (1995) och Meinhold & Malkus (2005) som visar att 
självtillit är grunden för motivation och handling och att attityder och kun-
skaper om miljöfrågor har visat sig var viktiga faktorer för ett miljövänligt 
beteende.  

Det tredje temat under denna rubrik handlade om hinder för ett miljövän-
ligt beteende och var ett ämne som kom upp under många av intervjuerna. 
Barnen hade en medvetenhet om miljövänliga handlingar, men det fanns ett 
antal hinder för att genomföra dem. Det handlade om bekvämlighet, om 
ovilja att ge upp något som är lustfyllt och om vanans makt, men också om 
en känsla av att inte ha tillräckligt med kunskap och att de sociala och kultu-
rella normerna gör det svårt att vara den som lyfter frågan. Vanans makt är 
en av de psykologiska barriärer som gör det svårt att förändra ett beteende 
(Gifford, 2011). 

Bland barnen som deltog i denna studie fanns det ett brett spektrum av 
åsikter och engagemang, men två olika ytterligheter framkom. Det fanns en 
grupp bestående av fyra stycken flickor som utmärkte sig i förhållande till 
övriga i frågan om engagemang. De hade samtliga egenskaper som förknip-
pas med teorin om självtillit (Bandura, 1995). De var engagerade och kände 
att de kunde påverka, de var oroade ur ett globalt perspektiv, men kände 
hopp och menade att det går att förändra och de talade om frågan med andra. 
De uttryckte oro som de omvandlade till hopp, men även ilska, frustration 
och medlidande. Det fanns också en grupp barn som uttryckte en låg grad av 
engagemang i frågan och som saknade många av de egenskaper som för-
knippas med en stark självtillit. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur barn tänker om, känner 
inför och förhåller sig till frågor om klimatförändringarna. Tidigare studier 
om barn och miljö och klimat har bland annat mer specifikt tittat på barns 
oro (Ojala, 2012c), samiska barns syn på framtiden (Jonsson et al, 2013), 
barns visualiseringar av sina tankar om miljö (Alerby, 2010), barns känslor 
rörande miljöproblem (Stife, 2012) och hur barn tror framtiden kommer att 
se ut (Hicks & Holden, 2007). I denna studie har syftet varit att ge en mer 
heltäckande bild av de komplexa sammanhang som formar barns tankar och 
känslor rörande klimatförändringarna. Jag har varit intresserad av att under-
söka om klimatfrågan är något som engagerar barnen och hur detta engage-
mang eller brist på detsamma, påverkar barnens vardagsliv. En del av de 
resultat som framkommit i denna studie är samstämmiga med tidigare forsk-
ning, medan andra är nya. Nedan följer en diskussion med utgångspunkt i de 
fyra frågeställningarna som sedan avslutas med några sammanfattande tan-
kar och förslag på vidare forskning. 

För en stor majoritet av barnen i denna studie ses klimatförändringarna 
som något avlägset, både i tid och i rum. Det är inget som de anser påverkar 
deras egna liv i någon större utsträckning. De är medvetna om att klimatför-
ändringarna existerar, men de allra flesta upplever inte att det berör deras 
personliga tillvaro. Klimatförändringarna kommer framförallt att äga rum på 
andra platser och drabbar det Sverige så sker det inte inom en överblickbar 
framtid. Att klimatförändringarna redan pågår är det få av barnen som re-
flekterar över. Orsaken till detta är inte i första hand brist på kunskap eller 
förståelse för vilka konsekvenser klimatförändringarna kan leda till, utan 
snarare ser de klimatfrågan som något abstrakt och avlägset, vilket även 
tidigare studier på vuxna visat (Norgaard, 2011, Höijer, 2012, Wibeck, 
2012). Vad det gäller framtiden ser alla barn i studien positivt på sin egen 
framtid, men när det gäller planetens framtid finns det de barn som uttrycker 
pessimism såväl som optimism, men också de som är ambivalenta. Planetens 
framtid beror på oss människor och de val vi gör. Om vi bara tar tag i frågan 
och agerar kan förändringar ske. Samtidigt visar resultaten som framkom i 
studien att barnen upplever att det finns ett antal hinder för att genomföra 
miljövänliga handlingar. Många av barnen hade kunskapen om vad de skulle 
kunna och vissa fall borde göra, men genomförde inte dessa handlingar. 
Delvis beror det säkert på att de är barn och har ett begränsat inflytande över 
sina liv, men det handlade även om bekvämlighet, en ovilja mot att ge upp 
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lustfyllda saker och om vanans makt. Barns, liksom vuxnas, tankar och käns-
lor är tätt förbundna med den omgivande kulturen och de rådande sociala 
normerna (Thrift 2001, Zerubavel, 2006), vilket innebär att det som enskild 
individ inte är enkelt att förändra sitt sätt att leva. För att vi människor ska 
förändra vårt beteende och leva mer miljövänligt behöver de västerländska 
värderingarna ifrågasättas och diskuteras. Tillsammans, barn och vuxna, 
behöver vi hitta nya sociala normer för att få ett hållbart samhälle. I detta 
arbete kan barnen ha en central roll så de i stor utsträckning även påverkar 
sina föräldrar (Flurry &Burns, 2005, Lytton, 1990). 

 Barnen ger uttryck för ett brett spektrum av känslor i samband med dis-
kussionen om klimatförändringarna; allt från hopp och framtidstro till sorg 
och ilska. Att känna oro inför klimatförändringarna kan leda till apati och 
uppgivenhet om det kombineras med en känsla av att inte kunna påverka 
(Kolmuss & Agyeman, 2010), men kan även leda till engagemang och hand-
lingskraft om individen känner hopp (Ojala, 2007). Nyckeln ligger i hur 
barnen väljer att hantera eller vilka förutsättningar de har/ges att hantera de 
känslor som väcks.  Att barn använder sig av olika strategier har framkom-
mit även i andra studier (Ojala, 2012c), men inte att de kombinerar olika 
strategier som resultatet i denna studie visar. De kan till exempel använda sig 
av emotionsfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984, Ojala, 2012c) i 
form av att de pratar med någon om de negativa känslorna samtidigt som de 
även använder sig av meningsfokuserad coping (Folkman, 2008, Ojala 
2012c) i form av till exempel hysa tilltro till andra aktörer. Det visar åter 
igen på klimatfrågans komplexitet. Det finns inte ett sätt, inte en enkel lös-
ning oavsett om det gäller problemen med klimatförändringarna eller sättet 
att hantera känslorna som väcks. 

Två tydliga motpoler framkom i resultatet i denna studie, motpoler som 
fick representeras av Alva och Filip. Alva är mycket miljömedveten, hon har 
stor kunskap om frågor som rör miljö och klimat, hon diskuterar ämnet med 
andra och kommer från en miljömedveten familj. För Filip är förhållandena 
motsatta. En intressant följdfråga blir naturligtvis varför det ser ut så? Det 
finns självklart inget enkelt svar, men konstateras kan att den enskilde indi-
videns grad av självtillit är en viktig faktor. Alva uppvisar alla de egenskaper 
som Bandura (1995) menar kännetecknar en stark självtillit i relation till 
frågor om klimatförändringarna, vilket leder till motivation och handling, 
medan Filip istället ger uttryck för en svag självtillit i relation till frågor om 
klimatförändringar. Även familjens åsikter och värderingar spelar stor roll 
för barnens uppfattningar (Fuhrer et al, 1995). 

Att känna att man kan påverka är viktig del av en stark självtillit (Bandu-
ra, 1995) och i samstämmighet med ett flertal andra studier uppger dessa 
barn att det framförallt är i små vardagsnära saker de känner att de kan bidra 
(Ojala, 2012c, Skamp, 2008, Stife, 2012, Wilson & Snell 2010). Flera barn i 
denna studie ger dock uttryck för att de upplever att de inte blir lyssnade till 
eller att deras åsikter inte tas på allvar och det är en kulturell norm som be-
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höver lyftas till diskussion. Man kan argumentera för att barn bör få ett större 
utrymme i samhället, att vuxenvärlden måste lära sig att lyssna på barnen 
och väga in deras åsikter och ta vara på deras kompetenser när planer görs 
och beslut fattas, något som samhället idag är dåligt på (Matthews, 2003, van 
der Burgt & Cele, 2013). Forskning har visat att då barn görs delaktiga i 
frågor som berör klimat- och miljö blir de engagerade och kan ta ansvar 
(Tanner, 2010, Tsevreni, 2011). Inom detta område borde den svenska sko-
lan kunna göra en stor skillnad genom att arbeta ämnesövergripande och 
bedriva projekt där barnen görs delaktiga. Att få möjlighet att mötas över 
ämnesgränser och sätta sina egna kunskaper och förmågor i ett bredare 
sammanhang ses som mycket viktigt även av lärare inom gymnasieskolan 
och Pettersson (2014) menar att ett integrerat förhållningssätt är nödvändigt 
när det rör frågor om hållbar utveckling.  Barn får kunskap om klimatföränd-
ringarna genom många olika aktörer som exempelvis hemmet, media och 
skolan. Skolan har en viktig och i ett avseende en speciell roll då det är den 
enda plats där alla barn, oavsett bakgrund, möter diskussioner, kunskap och 
undervisning om miljö och klimat. Om skolan, tillsammans med andra aktö-
rer som exempelvis föräldrar och media, kan hjälpa barnen att stärka sin 
självtillit i förhållande till klimatförändringarna, som enligt Bandura (1995) 
är grundstenen för motivation och handling, kommer barnen att besitta de 
egenskaper som krävs för förändring. 

De barn som, i denna studie, hade erfarenhet av att ha bott i eller rest till 
något annat land kunde i högre utsträckning leva sig in i vilka konsekvenser 
klimatförändringarna kan få. De hade personligen upplevt exempelvis torka 
och översvämningar. Dessa barn besitter kunskap utifrån sina egna erfaren-
heter som inte alla har. Om skolan kunde ta tillvara på dessa kunskaper och 
knyta an till dem i undervisningen är sannolikheten stor att barnens engage-
mang skulle öka. De är med och skapar kunskapen och klimatförändringarna 
blir något som berör dem personligen. Barnens egna erfarenheter verkade 
dock inte påverka deras oro för den egna, personliga framtiden, som de 
samtliga såg som ljus. På det sättet skiljer sig dessa barn från de samiska 
barn (Jonsson et al, 2012) och de inuitiska barn från Kanada (MacDonald et 
al. 2013) som deltagit i studier om klimat och miljö. De barnen märker redan 
av klimatförändringarna i sitt vardagsliv och inser att de går en förändrad 
tillvaro till mötes. De uttrycker en oro och upplever ett hot mot sin kultur, 
sin framtida ekonomi och sitt välmående.  

För att vi människor ska förstå och kunna göra ämnet hanterbart kan det 
konstateras att klimatförändringarna måste göras till något som berör oss 
känslomässigt, till något konkret vi kan förhålla oss till, vilket teorin om 
sociala representationer stödjer (Moscovici, 1984). Klimatförändringarna 
måste förankras och objektifieras med hjälp av de kunskaper vi redan har 
och göras till något vardagligt (Chaib & Orfali, 1995, Marková, 1996). För 
att barnen, och alla vi andra, ska utveckla ett mer miljövänligt beteende 
krävs det kunskap, en förändring av värderingar och attityder samt ett käns-
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lomässigt engagemang (Kolmuss & Agyeman, 2010, van der Linden, 2014). 
För att det ska ske krävs det att individen känner ett personligt ansvar 
(Böhm, 2003). Så länge klimatförändringarna ses som något som äger rum 
någon annanstans eller i framtiden kommer vi inte att beröras känslomässigt 
i någon hög utsträckning och inte heller känna ett personligt ansvar.  Natur-
ligtvis är samhället och den omgivande kulturen minst lika viktig. För att en 
förändring ska ske måste det omgivande samhällets normer även de föränd-
ras. Här har staten och kommunerna en viktig roll, men det är även viktigt att 
massmedia tar sin roll på allvar. När det gäller komplexa frågor som klimat-
förändringarna har media en viktig roll att förmedla information (Beck, 
1992), men även ett ansvar för hur frågan framställs (Höijer, 2010). Media 
påverkar inte alltid vad vi tycker i vissa frågor, men de påverkar i hög grad 
vilka ämnen vi diskuterar (Olofsson & Öhman, 2011). Studier har visat att 
den bild massmedia ger av klimatförändringarna i hög grad påverkar våra 
uppfattningar (Fairhurst & Starr, 1996, Olausson, 2009). 

Min förhoppning är att denna studie har bidragit till att skapa en något 
fördjupad förståelse för barns tankar, känslor och förhållningssätt till klimat-
förändringarna. Det är en komplex fråga och mycket arbete och forskning 
kvarstår för att vi ska få en heltäckande bild, men det är i högsta grad ett 
angeläget och viktigt område. Vidare forskning behövs bland annat när det 
gäller att ta fram arbetssätt och modeller för hur skolan och samhället på 
bästa sätt kan arbeta med dessa frågor.  Denna studie visar att många barn är 
engagerade samhällsmedborgare som vill och kan vara med och påverka vår 
gemensamma framtid. Hur kan samhället på bästa sätt ta tillvara på detta 
engagemang och få fler människor att utveckla ett positivt förhållningssätt 
till klimat- och miljöfrågor där de känner ett personligt ansvar och att de kan 
vara med och påverka? Goda exempel behöver lyftas och människors (barns 
så väl som vuxnas) självtillit i relation till frågor om klimatförändringarna 
stärkas för att vi ska kunna ändra de sociala och kulturella normer som hind-
rar oss från att skapa en hållbar framtid. Jag avslutar denna uppsats med att 
citera Gary Snyder, en amerikansk poet och miljöaktivist: 
 

Find your place on the planet, dig in, and take responsibility from there. 
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Bilaga 1: Forskningsförfrågan 

Brev till föräldrar med barn i år 6 
Mitt namn är Anna Pettersson och sedan nio år tillbaka arbetar jag som grundskollärare i 
Marks kommun. I januari 2012 blev jag antagen till forskarskolan i geografi vid Kulturgeo-
grafiska institutionen vid Uppsala universitet. Mitt forskningsprojekt handlar om barns tankar 
om globala klimatfrågor. Jag kommer att genomföra ett 30- tal enskilda intervjuer med barn i 
åldrarna 11- 12 år för att ta reda på hur barnen ser på framtiden vad det gäller det globala 
klimatet. Syftet med studien är att få en större förståelse för barnens tankar och känslor röran-
de klimatfrågan för att underlätta för lärare att planera undervisning om hållbar utveckling 
utifrån där barnen befinner sig. 
 
Under vårterminen 2013 kommer intervjuerna att äga rum på barnens skola under ordinarie 
lektionstid. Varje intervju tar ca 30 minuter. Barnen garanteras fullständig konfidentialitet och 
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senteras i en licentiatavhandling och i vetenskapliga artiklar. I resultatredovisningen kommer 
ingen enskild individ att gå att identifiera, inte heller skolans eller kommunens namn kommer 
att redovisas. Det är helt frivilligt för barnen att delta. Jag kommer att informera klassen om 
min studie och barnen får då uppge om de är intresserade av att delta eller inte. Förutom 
barnens godkännande behöver jag även ett medgivande från er föräldrar. Jag har fått rektors 
och klasslärares tillstånd att genomföra studien.  
 
Hör gärna av er om ni har några frågor angående studien! 
 
Anna Pettersson, Uppsala universitet, forskarskolan   
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Institutionen för pedagogik,  Kulturgeografiska institutionen 
didaktik och utbildningsvetenskap  
 
Var snäll och kryssa i om du/ni samtycker till att ditt/ert barn deltar i studien eller inte. Ert 
barn får enbart delta i studien om vi fått ett svar från er där ni aktivt samtycker till en medver-
kan. Tack för er/din hjälp!  Lappen lämnas till klassläraren senast den 7/12. 
 
 

Ja, vi samtycker till att vårt barn deltar i intervjustudien, förutsatt att barnet 
själv vill. 
 

                       Nej, vi samtycker inte till att vårt barn får delta i intervjustudien. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

Information till intervjupersonen om ramen för intervjun: 
 

• Syftet med min studie är att undersöka vilka tankar och känslor som finns 
bland barn i 12 årsåldern vad det gäller den globala klimatproblematiken. 
Genom studien hoppas vi få kunskap om barns tankar som kan komma till 
nytta i framtiden då till exempel lärare ska planera sin miljöundervisning. 

• Du kommer att garanteras full konfidentialitet det vill säga ingen kommer 
att veta att det är du som deltagit i studien och varken ditt, skolans eller 
kommunens namn kommer att nämnas i uppsatsen. 

• Intervjun kommer att spelas in på en diktafon. Är detta ok för dig? 

• Du har rätt avbryta intervjun när som helst. Är det något du vill säga som 
du inte vill att jag spelar in så säg tills å stänger jag av diktafonen. 

• Intervjun kommer att ta mellan 30- 60 minuter. Den kan bli kortare eller 
längre, det spelar ingen roll. Det vikigaste är att du känner att du fått säga 
det du vill. 

• Resultatet kommer att användas till att skriva en uppsats och kanske också 
någon artikel. 

• Intervjun kommer att gå till på följande sätt: Jag kommer att ställa några 
bakgrundsfrågor om ålder, var du bor, fritidsintressen, o.s.v., frågor som 
går snabbt att svara på. Sedan börjar själva intervjun som mest blir som ett 
samtal där vi kommer att prata om dina tankar och känslor vad det gäller 
klimatfrågor. 

• Har du några frågor om detta? Om allt känns ok så sätter jag i gång 
diktafonen och börjar med intervjun! 

  
Syftet med den här intervjun är att jag vill prata med dig om dina känslor och tankar 
kring de globala klimatförändringarna och det är jätteviktigt att du känner att det inte 
är något ”läxförhör”. Det handlar inte om vilka faktakunskaper du har om klimatfrå-
gan utan mer om hur du känner inför den här frågan och om hur du och din familj 
och dina kompisar brukar prata om den. Det finns inga svar som är rätt eller fel!  
Känns det ok för din del? Under resten av intervjun kommer vi då att prata om kli-
matfrågan och jag tänkte bara förklara lite så att vi pratar om samma sak för klimat 
kan ju vara många olika saker. 
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Klimat kallas det som bestämmer hur vädret vanligtvis brukar vara på olika platser 
på jorden. Klimatet kan skilja sig ganska mycket beroende på var på jorden man bor. 
Att klimatet ser olika ut innebär att villkoren är olika för djur och växter (rävar, 
isbjörnar, kameler). 

 Att vi har ett klimat på jorden beror på den så kallade växthuseffekten. Man kan 
tänka sig att jorden omges av en bubbla av glas som fungerar som glaset i ett växt-
hus (visar bild). Solens värme släpps in genom glaset och träffar marken och solstrå-
larnas värme stoppas sedan av glaset så att all värme inte försvinner ut igen. Jordens 
”växthusglas” består av gaser, så kallade växthusgaser. Vattenånga och koldioxid är 
de vanligaste. Växthusgaserna ser till att luften på jorden blir varm. 
Klimatet har förändrats många gånger under jordens historia. Problemet med dagens 
förändringar i klimatet är att de sker så snabbt att man inte riktigt vet vad som kom-
mer att hända. De flesta forskare är överens om att koldioxid, som vi människor 
släpper ut, bidrar till att temperaturen på jorden stiger. Utsläppen kommer framför 
allt från olja, kol och gas (t.ex. bilar, flygplan, industrier, el-tillverkning) 
 

1. Vilka utsläpp kommer du att tänka på i första hand?  
• I vilka sammanhang förekommer utsläppen? 
• Jag tänker också på…. 

 
2. Kan du berätta lite om vad du har för tankar om klimatförändringar, det här 

med att det bli varmare på jorden? Vad är det första du tänker på? Finns det 
något mer du tänker på? 

3. Vad har du för tankar när det gäller djur och natur? Hur tror du de kommer 
att påverkas? 

• Globalt ? Lokalt?  
• Vad tror du att det kommer att få för följder? 
• Vilka känslor framkallar det? 

 
4. Hur tror du att det kommer att påverka människor som bor på jorden? 

• Globalt (i andra delar av världen)? 
• Lokalt (Sverige och där du bor)? 
• Vilka följder tror du att det kommer att få? 
• Hur känns det när du tänker på det? 

5.  
• Du nämnde x x x , hur känner du dig när du tänker på xx?   
• Hur tror du det kommer sig att du känner (ilska, oro, hopp, hjälplöshet, 

uppgivenhet, medkänsla med) när du tänker på det? 
• Kan du ge något annat exempel på om saker du (oroar dig för, känner 

ilska över, känner sig hoppfull inför, känner medkänsla inför) som har 
med klimatet att göra? 

• Vad gör du när du känner dig (arg, orolig, hoppfull, hjälplös, 
uppgiven)? 

 
6. Kan du berätta lite om hur du tror att din egen framtid kommer att påverkas 

av klimatförändringarna?  
• Är det något du oroar dig över? 
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• Om du tänker på dina ev. barn eller barnbarn – tror du de kommer 
att påverkas? Hur tror de kommer att ha det? 
 

7. Brukar du prata med någon om dessa känslor och tankar? Vem brukar du i 
så fall prata med? När pratar ni om det? 
• Du berättade att du pratade med x om det, brukar du även prata om det 

med dina föräldrar, kompisar, lärare i skolan? När brukar ni prata om 
det ( vid middagsbordet, på lektionerna, på rasterna, när ni kollar på 
nyheterna)? 

• Hur känns det att prata om de här frågorna med x? 
• Skulle du vilja prata mer om dessa frågor med någon? 

 
8.   Känner du att det finns något du kan göra för att påverka klimatföränd-

ringarna eller känner du mer att du inte kan göra någonting? 
• Vad känner du att du i så fall kan göra? 
•   Är det någonting du gör redan idag? Hur känns det när du gör dessa 

saker? 
• Känner du att det finns fler saker du själv skulle kunna göra? 
• Finns det någon annan som skulle kunna göra saker? Vem i så fall? 
• Vem har det största ansvaret? 

 
9. Är det något annat du känner att du vill berätta, som vi glömt att prata om? 

 
10. Känns det bra att ha varit med i en intervju? Något som har varit jobbigt?  

Avslut och tack! 
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Ansvarig utgivare: Johan Olsson 
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