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Abstract 

_______________________________________________________________________ 

Oliver Carlsén & Andreas Johansson 

Klimatfrågan ur barns perspektiv – En litteraturstudie om elevers uppfattningar om klimatförändringen, 

dess orsaker, konsekvenser och åtgärder 

The climate issue from children's perspective – A literature study on students' conceptions about the 

climate change, its causes, consequences and measures to reduce its effects 

     Antal sidor: 21 

_______________________________________________________________________ 

The climate issue has become more relevant in the last decade with international alarm 

reports being exposed in various media. Today's social discussions are characterized by 

this complex subject, and our way of life affects the climate both for us and for future 

generations. Therefore, it is important that our children are given the opportunity to make 

decisions concerning the climate. The school has an important role in conveying 

knowledge and answer the primary school students' conceptions of climate change and its 

causes. The purpose of this literature study is to present primary school students' 

conceptions towards causes, concequenses and actions regarding the on going climate 

change, and their information sources, according to current research. Findings from this 

study may be useful for teachers so that they could be able to meet common 

misconceptions among the students. The material we have reviewed consists of 14 

scientific studies from different parts of the world, to get a broad picture of what 

conceptions students can have about climate change. The results show that students have 

good knowledge of certain aspects of the climate issue, for example, that carbon dioxide 

emissions are a contributing factor to the increasing greenhouse effect and global 

warming, but at the same time there are many misconceptions about what the greenhouse 

effect, global warming and climate change entails. The students showed many 

conceptions about how we can reduce the on going climate change, but the willingness to 



 
 

implement these actions was low if they had to change their way of life. 

_______________________________________________________________________ 
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1 Inledning  

I december 2018 stod en femtonårig tjej framför världens ledare på Förenta nationernas 

klimatkonferens i Polen. Hennes budskap var tydligt: klimatförändringen är ett faktum 

och det görs inte tillräckligt för att bromsa den. 

 

”You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in 

front of their very eyes” (Thunberg, 2018). 

 

Dessa ord förmedlade aktivisten Greta Thunberg när hon höll tal inför världens ledare på 

FN:s klimatkonferens i Polen i december 2018 (Thunberg, 2018). Greta blev 

uppmärksammad av medier runtom i världen när hon valde att sittstrejka utanför 

Sveriges riksdag inför riksdagsvalet 2018 för att Sveriges politiker skulle inse allvaret 

med de pågående klimatförändringarna (Derblom Jobe, 2018). 

 

Anledningen till hennes aktion är att klimatet på jorden håller på att förändras i en takt 

som vi inte tidigare har upplevt. Den globala medeltemperaturen har stigit med 1,1°C 

sedan förindustriell tid och temperaturen förväntas öka ytterligare 0,5°C inom loppet av 

11 till 33 år, om vi inte hinner bromsa den globala uppvärmningen (Lescarmontier, 2018, 

s. 8). 

 

Greta är inte ensam om att känna oro inför klimatförändringarna. Maria Ojala gjorde en 

enkätundersökning på uppdrag av Energimyndigheten där 371 svenska elever i 

tolvårsåldern svarade på frågor gällande deras känslor kring klimatproblematiken 

(Statens energimyndighet, 2010). Av de tillfrågade eleverna beskrev 8% att de inte 

känner någon oro i frågan alls, medan 34,2% av eleverna uppgav att de känner en ganska 

stor till mycket stor oro över klimatproblematiken (Statens energimyndighet, 2010, s. 

43). Ett liknande resultat framgick i en enkätundersökning som genomfördes i Sverige 

(Degerman, 2016, s. 7). I den studien framgick det att eleverna hade en oro för den 

pågående klimatförändringen och dess följder, men samtidigt fanns det några elever som 

ansåg att klimatproblematiken var överdriven.  

 

Det ligger därför ett ansvar hos lärare att hjälpa sina elever att tillägna sig verktyg att 

kunna bilda sig en uppfattning så att de kan ta välgrundade beslut som bland annat rör 
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klimatfrågan. Redan i det första kapitlet i Läroplan för grundskolan (Lgr 11), 

under Skolans värdegrund och uppdrag, lyfts detta fram:  

  

”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. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 

att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket, 2018, s. 

8).  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva vad forskning visar om elevers uppfattningar om 

klimatförändringen, med fokus på studier utförda med elever i årskurs 4–9. 

 

• Vad ser eleverna som tänkbara orsaker till klimatförändringen, och 

vilka konsekvenser medför det enligt eleverna?  

  

• Vad är elevernas uppfattningar kring åtgärder för att bromsa klimatförändringar 

och vad är eleverna själva villiga att göra?  

  

• Var får eleverna information om klimatfrågan?  

 

3 Bakgrund   

 3.1 Växthuseffekt, global uppvärmning och klimatförändringar 

Klimat och väder beskrivs som variationer i atmosfärens nederbörd, temperatur och 

molnighet. Klimatsystemet interagerar med världshaven, landytan, atmosfären 

och kryosfären (glaciärer, havsis och snö). När det pratas om klimat är det mer än bara 

atmosfären som menas. De väderrelaterade händelser som sker i atmosfären påverkas av 

markytan, havet och kryosfären. Yttre faktorer påverkar även alla dessa delar. 

Förändringar i haven och i övriga system förändras långsammare och det innebär längre 

tid som klimatvariationer måste observeras till skillnad från vädrets variationer (Sveriges 
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Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI], 2009b).  

 

Jordens globala medeltemperatur är 15°C och det beror till största delen på den naturligt 

förekommande växthuseffekten. Gaser i atmosfären, bland annat vattenånga, koldioxid, 

metan och dikväveoxid (lustgas), fungerar som glaset i ett växthus. Växthusgaserna 

släpper in solljus och förhindrar att värmestrålningen försvinner ut i rymden igen. 

Ungefär 30% av solstrålningen reflekteras tillbaka ut i rymden. Av de återstående 70% 

av den solstrålning som når jorden absorberas det mesta av haven och landmassorna och 

resten absorberas av atmosfären. Det är den absorberande solenergin som värmer upp 

jorden, vilket medför att liv kan existera här. Utan växthuseffekten beräknas jordens 

medeltemperatur ha varit -18°C istället för 15°C som den är i dag, en skillnad på 33 

grader. När vi människor genom olika aktiviteter släpper ut växthusgaser ökas 

koncentrationen i atmosfären, vilket leder till en ökad växthuseffekt som driver på den 

globala uppvärmningen (World Meteorological Organization [WMO], 2019; Riebeek, 

2010).  

  

Global uppvärmning och global nerkylning i form av istider har skett flera gånger under 

jordens historia och forskare har kunnat kartlägga hur atmosfärens koncentration av 

växthusgaser har varierat under de senaste 800 000 åren genom att bland annat undersöka 

luftbubblor i inlandsisarnas lager på Grönland och Antarktis (Riebeek, 2010). 

Det har visat att den temperaturökning som har skett under det senaste seklet har gått tio 

gånger så snabbt som tidigare temperaturökningar och det nästkommande seklet beräknas 

temperaturen öka 20 gånger så snabbt som tidigare (Riebeek, 2010). 

Den globala medeltemperaturen har National Aeronautics and Space Administration 

[NASA] (2019) mätt sedan år 1880 och kan därigenom visa hur temperaturen har ändrats 

över en längre tid. Mätningarna har visat att 18 av de 19 varmaste åren under dessa 138 

år har inträffat sedan 2001 och de fyra senaste åren har varit de fyra varmaste åren sedan 

mätningarna startades. Genom sina mätningar har NASA dessutom kunnat visa att 

polarisarna smälter med i snitt 12,8% för varje decennium och att havsnivåerna ökar med 

3,2 mm varje år (NASA, 2019). 

 

Den globala uppvärmningen är ett begrepp som syftar till den temperaturökning som har 

skett till följd av den ökande växthuseffekten som orsakas av mänsklig påverkan sedan 

industrialismens framfart i mitten av 1700-talet. Människor började då förbränna fossila 
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bränslen såsom kol, olja och naturgas i större omfattning och frigjorde därigenom stora 

mängder växthusgaser som ledde till en förstärkt växthuseffekt (Riebeek, 2010). 

Förbränningen av fossila bränslen har sedan ökat i takt med den globala 

befolkningstillväxten (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2015, s. 5). 

 

Ytterligare en anledning till att koncentrationen av koldioxid i atmosfären har ökat så 

drastiskt är skogsavverkning och skövling av regnskog. Träden tar upp koldioxid genom 

fotosyntesen och det reglerar klimatet. När träden huggs ner frigörs den bundna 

koldioxiden från träden och släpps ut i atmosfären. Koldioxid står för 63% av den globala 

uppvärmningen. Uppfödningen av stora mängder boskap i kött- och mjölkindustrin är en 

av flera källor som leder till ökade halter av en annan växthusgas i form av metan. De 

idisslande djurens matsmältning producerar metangas och metan står för 19% av den 

globala uppvärmningen. Konstgödsel som innehåller kväve används vid odling och 

bidrar till att dikväveoxid, alltså lustgas, släpps ut (Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut [SMHI], 2009a). 

 

United States Environmental Protection Agency 

[EPA] (u.å.) har gjort en graf med data som IPCC 

har tagit fram gällande globala CO2-utsläpp per 

ekonomisk sektor (figur 1). Den visar att 

uppvärmning och el står för en fjärdedel av de 

globala koldioxidutsläppen och att skog- och 

lantbruk står för nästan lika mycket utsläpp. 

Transporter och industrin står tillsammans för 35% 

av den totala mängden koldioxidutsläpp (EPA, 

u.å.). 

 

Klimatförändring kan förklaras som en förändring av klimatet i en specifik region eller 

en specifik plats. Det kan också vara en förändring av jordens klimat i sin helhet 

(Nationalencyklopedin, [NE], u.å.). I en rapport av IPCC (2015) så hävdar de att den 

mänskliga påverkan på klimatet är ett omfattande och växande problem. Denna påverkan 

har observerats globalt över alla oceaner och kontinenter. Många av de observerade 

klimatförändringarna är mer omfattande nu än tidigare. Efter alla observationer anser sig 

IPCC vara 95% säkra på att människan är den primära orsaken till den ökande globala 

Figur 1. De ekonomiska sektorernas bidrag till 
de globala utsläppen av växthusgaser. United 
States Environmental Protection Agency (u.å.). 
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uppvärmningen. De menar att ju längre vår negativa påverkan på klimatet får fortgå desto 

större risker finns det för oåterkalleliga konsekvenser på såväl ekosystem som på delar av 

klimatsystemet (IPCC, 2015, s. 2–8). Ju längre vi väntar med att klimatanpassa samhället 

desto större utmaningar kommer vi att stå inför, exempelvis ekonomiska och tekniska. I 

rapporten påpekar de att vi människor har medel för att minimera effekterna på klimatet 

och dess konsekvenser det medför. Det finns även möjligheter för mänsklig och 

ekonomisk utveckling trots åtgärderna (IPCC, 2015, s. 2–8). 

 

Enligt IPCC (2015, s. 12) riskerar många växt- och djurarter att utrotas på grund av 

klimatförändringarna då arterna inte hinner anpassa sig efter de nya klimatförhållandena. 

Marina organismer kan komma att drabbas av lägre syrenivåer. Tillgången på livsmedel 

kan också komma att påverkas av klimatförändringarna. IPCC hävdar att den biologiska 

mångfalden hotas av de marina arternas globala omfördelning då de förflyttar sig till nya 

områden, vilket kan resultera i försämrat fiske och andra ekosystemtjänster. För 

produktionen av spannmål kan de områdena med högre temperaturer påverkas kraftigt 

och skördarna bli mindre på grund av torka och vattenbrist. I en rapport från 2017 

utfärdat av WMO så hävdar de att de extrema händelser som skett relaterat till dagens 

klimatförändringar har påverkat människan mycket, inte minst ekonomiskt. De skador 

som har orsakats till följd av klimatförändringarna beräknas har kostat totalt 320 

miljarder dollar under bara under 2017. De länder som drabbas hårdast är de länder som 

redan har dålig ekonomi. De drabbas av översvämningar och torka och klimatet är 

ostabilt i dessa områden (IPCC, 2015 s. 12; WMO, 2017, s .26–31). 

  

3.2 Internationella samarbeten  

Ökad klimatmedvetenhet har lett till att många länder har enats i olika konventioner för 

att tillsammans bromsa koldioxidutsläppen och minska den globala 

uppvärmningen. Det internationella miljöfördrag som antogs i Brasilien 1992, United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), ledde fram till 

Kyotoprotokollet från 1997 där länderna enades om att försöka minska utsläppen av 

växthusgaser. Kyotoprotokollet följdes sedan upp med Parisavtalet som 

undertecknades 2015. Där skrev 195 länder under avtalet för att gemensamt verka för att 

minimera den globala temperaturökningen för att hålla den långt under 2°C och arbeta 
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för att temperaturen inte ska vara högre än 1,5°C jämfört med förindustriell tid för att 

minimera konsekvenserna av klimatförändringarna.  

Det är inte bara på politisk nivå som åtgärder måste till om vi ska nå klimatmålen. I en 

studie av Wynes & Nicholas (2017, s. 4) hävdar författarna att de fyra mest effektiva 

åtgärder som vi som individer kan göra är att undvika att skaffa ett till barn, att undvika 

att köra bil, att undvika flygplansresor och att enbart ha en växtbaserad kost. Författarna 

menar att dessa åtgärder vida överträffar vanligt rekommenderade åtgärder såsom 

källsortering och byte av glödlampor till lågenergilampor i hemmet (Wynes & Nicholas, 

2017, s. 4). 

 

Sedan 1992 har UNESCO främjat utbildning för hållbar utveckling (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017). Det ledde till 

Förenta Nationernas dekad, kallad The United Nations Decade of Education for 

Sustainable Development (UN Decade for ESD), som sträckte sig mellan 2005 till 2014. 

Dekaden följdes sedan upp med Agenda 2030 (Global Action Programme on ESD) där 

FN:s samtliga medlemsländer har enats i 17 olika mål för att tillsammans verka för att 

bland annat utrota fattigdom och hunger och att arbeta för att alla ska få en god 

utbildning. Tre av målen behandlar direkt klimatet och mål 13 handlar uttryckligen om 

att bekämpa den pågående klimatförändringen (United Nations [UN], 2015, s. 14). Punkt 

13.3 i Agenda 2030 handlar om att förbättra utbildningen och medvetenheten kring 

klimatförändringarna för att vi sedan ska kunna begränsa klimatförändringarnas 

konsekvenser (UN, 2015, s. 25). Därför har Uppsala universitet, Statens skolverk och 

Universitets- och högskolerådet fått uppdraget att implementera den globala 

handlingsplanen i Sverige. Detta ska gå i linje med Svenska Unescorådet riktlinjer för 

utbildning inom hållbar utveckling (Svenska Unescorådet, 2018). 

  

3.3 Klimatförändringar och skola  

Klimatet påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Det gör att kunskaper om 

atmosfären och hur väder och klimat uppstår och förändras är av central betydelse 

(Skolverket, 2017a, s.24).  
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Enligt en rapport från FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (United Nations 

Department of Economic and Social Affairs/Population Division, 2017, s. 2–3) ökar 

jordens befolkning med ungefär 83 miljoner människor årligen och befolkningsökningen 

väntas nå upp till 8,7 miljarder människor till år 2030 och upp till 10,2 miljarder till år 

2050. I och med befolkningsökningen menar Kronlid (2010, s. 9–10) att vi kommer 

behöva ta ett stort ansvar för hur vi konsumerar och tillsammans kommer vi behöva ställa 

om våra liv och leva mer hållbart. Han menar också att de nya villkor som samhället står 

inför kan enbart lösas i demokratiska samhällen där vi medborgare måste ha tillräckliga 

kunskaper för att kunna ta ställning till de kommande utmaningar som står inför oss och 

som omställningen för med sig (Kronlid, 2010, s. 9–10).  

I läroplanen under övergripande mål och riktlinjer står det att ett av målen för eleven är 

att efter hen avslutat utbildning “visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som 

miljön i ett vidare perspektiv” (Skolverket, 2018, s.10).  Vidare tar Lgr 11 upp att det är 

skolan skyldighet att se till att varje elev har “fått kunskaper om förutsättningarna för en 

god miljö och en hållbar utveckling” när de har avslutat grundskolan (Skolverket, 2018, 

s.12).  

 

Kronlid (2010) tar upp tre olika didaktiska undervisningsstrategier, vilket utgör tre 

kompletterande förhållningssätt för att angripa klimatundervisningen i skolan: en 

faktaorienterad klimatdidaktik som bygger på att förmedla forskningsbaserad 

ämneskunskap, en normerande klimatdidaktik som fokuserar på känsloargument och 

värderingar tillsammans med klimatfakta och till sist en pluralistisk klimatdidaktik som 

inte lägger något värde i klimatkunskapen som sådan utan bygger på att 

eleverna kritisk ska kunna granska och analysera alternativa källor (Kronlid, 2010, s. 

148–155). 

 

Det är dock inte alla som anser att klimatundervisningen borde ha en självklar plats i 

skolan. Biologen Fredrik Sjöberg skrev en debattartikel i Pedagogiska Magasinet där han 

menar att läraren inte bör tala med eleverna om den globala uppvärmningen, 

klimatförändringarna eller regnskogsskövlingen överhuvudtaget. Han menar att barnen 

bör skonas från denna skrämselpropaganda som förmedlas när klimatkrisen kommer på 

tal. Vidare menar han att de informationsblad som lärare vanligtvis laddar ner från 

organisationer som Världsnaturfonden bygger på att skrämma upp mottagaren för att i 

det långa loppet generera pengar till organisationen (Sjöberg, 2016).  
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4 Metod  

4.1 Informationssökning:  

För att hitta forskningslitteratur som svarade på våra frågeställningar användes fyra olika 

databaser: Eric, ProQuest Central, PsychINFO och SwePub. Eric valdes då den inriktar 

sig på pedagogik och skola, ProQuest Central behandlar olika ämnen och PsychINFO 

behandlar psykologi. För att hitta nationella publikationer använde vi oss av SwePub. 

Sökningarna begränsades till vetenskapliga texter (peer reviewed) som var publicerade 

de tio senaste åren (2009–2019). 

 

4.2 Kriterier:  

Inklusion: Varje träff skulle behandla antingen Climate change, Greenhouse effect eller 

global warming. samt att texterna skulle innehålla elevers uppfattningar kring något av 

ovanstående begrepp. Träffarna skulle också behandla grundskolan årskurs 1–9. 

 

Exklusion: Vi exkluderade alla texter som enbart behandlade lärares uppfattningar, 

gymnasieelevers uppfattningar och texter som enbart behandlade undervisningsstrategier. 

Texter som var skrivna på andra språk än engelska och svenska exkluderas också. 

 

4.3 Databaser: 

ERIC  

 

Den slutgiltiga söksträngen som användes i ERIC var:   
("climate change" OR "global warming" OR "greenhouse effect") AND student* AND 

("primary school" OR "elementary school") 
Sökningen gav 55 träffar. Efter den första relevansgranskningen där titlar och abstrakt 

lästes valdes 19 texter ut. Efter att vi sedan hade läst resultaten och 

sammanfattningen exkluderades ytterligare 8 texter som inte motsvarade kriterierna.  

De återstående 11 texterna lästes i fulltext och fyra studier valdes ut som svarade på 

syftet och frågeställningarna.  
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ProQuest Central  

 

ProQuest söker som standard i alla delar av publikationen, även i fulltext. Därför 

begränsades sökningen genom att bara inkludera träffar i titeln, abstraktet och 

nyckelorden (keywords). Söksträngen som användes var:  
noft(("climate change" OR "global warming" OR "greenhouse effect") AND (student* 

OR pupil* OR child*) AND ("primary school*" OR "elementary school*"))   
Det resulterade i 40 träffar. I den första urvalsprocessen granskade vi titlarna och läste 

abstraktet. Alla artiklar som inte svarade på syftesfrågorna exkluderades. I den andra 

urvalsprocessen läste vi resultatet och sammanfattning, och till den slutgiltiga 

granskningen lästes fulltext. Det resulterade i tre utvalda artiklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söksträng: 

("climate change" OR "global warming"  
OR "greenhouse effect") AND student* AND 
("primary school" OR "elementary school") 

Relevansgranskning 1 

Titel/abstrakt 

Relevansgranskning 2 

Resultat/sammanfattning 

Relevansgranskning 3 

Fulltext 

55 

19 

11 

 4 

Söksträng: 

noft(("climate change" OR "global warming" 
OR "greenhouse effect") AND (student* 

OR pupil* OR child*) AND ("primary school*" 
     

Relevansgranskning 1 

Titel/abstrakt 

Relevansgranskning 2 

Resultat/sammanfattning 

Relevansgranskning 3 

Fulltext 

40 

22 

12 

 3 
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PsycINFO  

 

Söksträngen som användes i PsycINFO var:   
("climate change" OR "global warming" OR "greenhouse effect") AND (student* 

OR pupil* OR child*) AND ("primary school*" OR "elementary school*")   
Det gav 13 träffar. Av dem var två träffar relevanta utifrån titel- och 

abstraktgranskningen. Dessa två träffar exkluderades sedan i den andra 

urvalsgranskningen då båda träffarna var dubbletter från databasen ERIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SwePub  
 

Söksträngen som användes på SwePub var:   
("climate change" OR "global warming" OR "greenhouse effect") AND student* 

AND school*  
Detta resulterade i 39 träffar. I den första urvalsprocessen valdes 14 vetenskapliga texter 

ut utifrån samma kriterier som i tidigare urvalsprocesser. Vi läste artiklarnas titel och 

abstrakt och valde ut 14 texter. Efter att ha läst resultat och sammanfattning exkluderas 

sju texter som inte uppfyllde kriterierna. Sedan läste vi fulltext och valde därifrån ut fyra 

texter som var relevanta för vårt syfte och frågeställningar.  

 

 

 

 

 

 

Söksträng: 

("climate change" OR "global warming" OR 
"greenhouse effect") AND (student* 

OR pupil* OR child*) AND 
("primary school*" OR "elementary school*") 

Relevansgranskning 1 

Titel/abstrakt 

Relevansgranskning 2 

Resultat/sammanfattning 

13 

2 

 0 

Söksträng: 

("climate change" OR "global warming" 
OR "greenhouse effect") AND student* 

AND school* 

Relevansgranskning 1 

Titel/abstrakt 

Relevansgranskning 2 

Resultat/sammanfattning 

Relevansgranskning 3 

Fulltext 

39 

14 

 7 

 4 
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Kedjesökningar  

 

Utöver de ovannämnda sökningarna gjordes kedjesökningar utifrån 

texterna Climate of Concern – A Search for Effective Strategies for Teaching Children 

about Global Warming (Taber & Taylor, 2009) och Seventh grade students’ 

mental models of the greenhouse effect (Shepardson, Choi, Niyogi & Charusombat, 

2011). Dessa texter hittade vi i Google Scholar. I Google Scholar tog vi reda på vilka 

som hade citerad den texten vi sökte på. Därefter tillämpade vi samma kriterier som vi 

gjort under de tidigare granskningarna. Vi gjorde dessutom författarsökningar på Maria 

Ojala, som ledde till två intressanta texter men som föll bort då en inte var 

referensgranskad och en var för gammal för att passa vårt syfte. 

 

   
Författare  År  Titel  Land  Publikations

typ  

Mikaela Hermans, Johan 

Korhonen.   

2017  Ninth graders and climate change:  

Attitudes towards concequences, views on 

mitigation, and predictors of willingness to 

act. 

Finland  Vetenskaplig 

tidskrift  

Kristoffer Berse.    2017  Climate change from thelens of Malolos chi

ldrenperception, impact and adaptation.  

Filipinerna  Vetenskaplig 

tidskrift  

Jing Lin.   2016  Chinese Grade Eight Students’ Understandi

ng About The Concept of Global Warming.

   

Kina  Vetenskaplig 

tidskrift  

Chew-Hung 

Chang, Liberty Pascua.  

2015  Singapore students’ misconceptions of 

climate change. 

Singapore  Vetenskaplig 

tidskrift  

Yasemin Özdem, Burckin

 Dal, Nilay Öztürk, Duyg

u Sönmez, UmutAlper.   

2014  What is that thing called climate change? 

An investigation into the understanding of c

limate change by seventh-grade students.   

Turkiet  Vetenskaplig 

tidskrift  

Jillian Baker, 

Jason Loxton, 

Kate Sherren.   

2013  Using Art Elicitation to Deliver and 

Evaluate a Grade 4 Climate Change Instruc

tional Module.   

Kanada  Vetenskaplig 

tidskrift  

Li Sternäng, Cecilia 

Lundholm.  

2011  Climate change and costs: investigating stu

dents’ reasoning on nature and economic 

development.   

Kina  Vetenskaplig 

tidskrift  
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Seyda Gul, Selami Yesily

urt.   

2011  A Study on Primary and Secondary School 

Student´Misconceptions about Greenhouse 

Effect.   

Turkiet  Vetenskaplig 

tidskrift  

Daniel P. Shepardson, 

Soyoung Choi, Dev Niyo

gi, Umarporn  

Charusombat.   

2011  Seventh grade students’ mental models 

of the greenhouse effect.   

USA  Vetenskaplig 

tidskrift  

Li Sternäng, Cecilia 

Lundholm.   

2010  Climate Change and Morality: Students’ 

perspectives on the individual and society.   

Kina  Vetenskaplig 

tidskrift  

Malin Ideland, Claes 

Malmberg.   

   

2010  Negotiating lifestyles? How primary school

 students discuss their impact on global 

warming.   

Sverige  Konferensbi

drag  

Keith R. Skamp, Edward 

Boyes, Martin 

Stanisstreet.  

2009  Global warming responses at the primary 

secondary interface: 1 Students beliefs 

and willingness to act.  

Australien  Vetenskaplig 

tidskrift  

Anders Jakobsson, 

Åsa Mäkitalo, Roger 

Säljö.                                

                           

2009  Conceptions of Knowledge in Research on 

Students’ Understanding of the 

Greenhouse Effect: Methodological Positio

ns and Their Consequences for 

Representations of Knowing. 

Sverige  Vetenskaplig 

tidskrift  

Fiona Taber, Niel Taylor.  

  

2009  Climate of Concern – A Search for 

Effective Strategies for Teaching Children 

about Global Warming. 

Australien  Vetenskaplig 

tidskrift  

 

4.4 Metoddiskussion  

  

Resultatet omfattar elevers uppfattningar från olika delar i världen. En svagare sida med 

arbetet är att vi inte funnit många studier med svenska elever inom vårt valda 

ämnesområde.   

 

Vi har valt att begränsa materialet till studier gjorde från 2009 och framåt för att få ta del 

av så ny och aktuell forskning som möjligt. Tidsbegränsningen har kunnat leda till att 

studier som är äldre än tio år men fortfarande relevanta för syftet och frågeställningarna 

kan ha exkluderats. Samtidigt hade en senarelagd tidsbegränsning inneburit att urvalet 

blev för litet för att få en bra överblick över området.  
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Det här arbetet omfattar tio veckor. Om vi hade haft längre tid på oss att utföra arbetet så 

hade möjligheterna att söka i fler databaser och analysera mer material ökat. Det hade 

inneburit att vi hade kunnat få en ännu bredare bild av syftet och frågeställningarna.  

Våra frågeställningar har varit bra kopplade till vårt syfte och frågorna har kunnat 

besvarats. 

  

4.5 Materialanalys  

Materialet lästes först i sin helhet och då såg vi vad studierna kommit fram till gällande 

elevernas uppfattningar utifrån våra frågeställningar. Därefter grupperade vi texterna 

utifrån vad resultatet visade. Vi har primärt kategoriserat materialet utifrån vilka arbeten 

som direkt behandlar våra frågeställningar, men också utifrån specifika aspekter såsom 

vilka studier som behandlar koldioxidutsläpp, uppfattningar om hur växthuseffekten 

fungerar och vilka studier som visar att elever anser att teknologi kommer lösa 

klimatfrågan. Respektive aspekt sorterades under rätt rubrik. Rubrikerna under resultat 

som vi valde att ha motsvarar även våra frågeställningar. 

 

6 Resultat  

Vi har tagit del av 14 studier från år 2009 till 2019 där forskare har undersökt elevers syn 

och uppfattningar om växthuseffekten, den globala uppvärmningen och 

klimatförändringar. Vi har inkluderat studier från nio olika länder från Europa, 

Nordamerika, Asien och Australien för att få ett globalt perspektiv på våra syftesfrågor.   

 

6.1 Elevers syn på orsaker till klimatförändringen  

Flertalet studier från olika länder bekräftar att elever är medvetna om koldioxidens 

betydelse som växthusgas. I studier utförda i Kina, Turkiet, USA, Singapore och Sverige 

framgick det att många av eleverna ansåg att bilar och fabriker är två stora orsaker till 

koldioxidutsläppen, vilket leder till en ökad växthuseffekt, global uppvärmning och 

klimatförändringar (Chang & Pascua, 2015, s. 88; Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2009, s. 

988; Lin, 2016, s. 1320; Shepardson, Choi, Niyogi & Charusombat, 2011, s. 

11; Sternäng & Lundholm, 2010, s. 1137).  
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I en studie från Turkiet (Gul & Yesilyurt, 2011, s. 197) utförd med elever i årskurs 4–9 

höll majoriteten av eleverna med om påståendet att en ökning av koldioxid i atmosfären 

driver på växthuseffekten. Det var bara drygt 6% av eleverna som inte höll med och var 

tredje elev var osäker på om påståendet stämde. En svensk studie utförd med elever i 

årskurs 8 visade att nästan alla elever i studien förstod att koldioxid var en växthusgas, att 

förbränning av fossila bränslen frigör koldioxid och att denna process kan påverka den 

globala temperaturen (Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2009, s. 988). Ytterligare en studie 

som bekräftar att elever är väl medvetna om koldioxidens betydelse för en ökad 

växthuseffekt gjordes av Shepardson, Choi, Niyogi & Charusombat, (2011, s. 7). I 

studien undersöktes 13–14-åriga elevers mentala modeller för växthuseffekten, vilket 

dessutom visade på att 16% av eleverna uttryckligen beskrev koldioxid som en 

växthusgas. I studien av Lin (2016, s. 1320) så framgick det att eleverna i årskurs 8 

förstod att koldioxid har en accelererande effekt på den globala uppvärmningen, men de 

förstod inte den bakomliggande processen. Av de tillfrågade eleverna trodde 64,9% att 

gaser som koldioxid avgav värme och att det i sin tur resulterade i den globala 

uppvärmningen. Vidare framgick det att 27% av eleverna hade uppfattningen att 

koldioxid bidrog till den globala uppvärmningen genom att förstöra ozonlagret. Denna 

missuppfattning framgick även i en studie gjord i USA (Shepardson, 

Choi, Niyogi & Charusombat, 2011, s. 11), en studie gjord i Singapore (Chang & Pascua, 

2015, s. 90) och en studie gjord i Kanada (Baker, Loxton & Sherren, 2013, s. 134) där 

eleverna ansåg att växthusgaser bryter ner och reducerar ozonlagret vilket, enligt 

eleverna, skulle resultera i att solstrålarna antingen har lättare att nå jorden eller att 

solstrålarna studsar tillbaka på jorden. Detta skulle i sin tur leda till global uppvärmning.  

 

En australiensisk studie utförd med elever i årskurs 6 visade att två tredjedelar av 

eleverna trodde att global uppvärmning leder till hålen i ozonlagret (Taber & Taylor, 

2009, s. 104). Liknande uppfattningar att växthuseffekten skadar ozonlagret hade även 

svenska elever, vilket framgick av en studie gjord av Jakobsson, Mäkitalo & Säljö (2009, 

s. 985–986). I studien framgick det även att det fanns delade uppfattningar om att 

växthuseffekten i grunden inte är naturligt förekommande, utan att människan har skapat 

växthuseffekten genom att släppa ut växthusgaser. Taber & Taylor (2009, s. 102) visade i 

sin studie att 37,5% av eleverna ansåg att det inte skulle finnas några människor eller djur 

på jorden om vi inte hade växthuseffekten. Missuppfattningar om ozonlagret framgick 
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även i studien av Gul & Yesilyurt, (2011, s. 197) där var fjärde elev trodde att ozonlagret 

och växthuseffekten är samma fenomen.  

 

6.2 Elevers syn på konsekvenser till följd av klimatförändringen 

Resultatet av studier gjorda i Turkiet och Filippinerna visar att elever har olika 

uppfattningar om vilka konsekvenser klimatförändringen medför. En konsekvens som 

nämns i samtliga av dessa studier är översvämningar (Berse, 2017; Gul &Yesilyurt, 

2011). I en studie gjord på 280 turkiska elever i årskurs 4–9 trodde 40% av eleverna att 

en ökning av växthuseffekten kommer leda till mer översvämningar (Gul & Yesilyurt, 

2011, s. 196). I en annan studie, gjord på 646 turkiska elever i årskurs 7, höll 31,6% med 

om påståendet att de inte trodde att det blev fler översvämningar, utan att det är medias 

rapportering som har blivit mer frekvent nu för tiden. Just risken för översvämningar var 

det bara 8,5% av eleverna som oroade sig över (Özdem, Dal, Öztürk, Sönmez & Alper, 

2014, s. 300, 303). För barnen i Filippinerna är dock översvämningar återkommande, 

något som anses vara den största klimatrelaterade risken för dem (Berse, 2017, s. 221). 

Eleverna som deltog i studien var i åldrarna 9–15 år. Studien visade att eleverna var 

medvetna om att översvämningarna leder till att avfallsvatten läcker ut och blir en 

grogrund för malariamyggor och myggor som bär på denguefeber. Resultatet av studien 

visade att de filippinska eleverna inte kopplade översvämningarna direkt till 

klimatförändringar, utan såg det snarare som en konsekvens av tilltäppta brunnar. Samma 

studie visade på att de äldre eleverna i studien däremot såg starkare tyfoner och 

oförutsägbart väder som följder av klimatförändringen. Dessa stormar leder till 

översvämningar vid kusterna samt förstör yrkesfiskarnas fiskburar. Eleverna hade också 

noterat havsnivåökningen och en elev sa att “det känns som att marken har sjunkit” 

(Berse, 2017, s. 221). Eleverna ansåg också att de känner av att somrarna är varmare än 

tidigare (Berse, 2017, s. 221).  

 

Eleverna ansåg att ökenspridning är en annan konsekvens som kommer av 

klimatförändringarna, vilket framgår i den turkiska studien av Gul & Yesilyurt (2011, 

s.196). Denna uppfattning visas också i den kinesiska studien av Lin, (2016, s. 1320–

1321).  
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6.3 Elevers syn på åtgärder för att reducera klimatförändringen 

När det kommer till åtgärder för att bromsa klimatförändringarna finns det även här 

delade uppfattningar hos eleverna om vad som skulle kunna göras (Hermans & 

Korhonen, 2017; Lin, 2016; Sternäng & Lundholm, 2010; Sternäng & Lundholm, 2011). 

En åtgärd som 14–15-åriga elever i Kina hade som förslag för att bromsa 

klimatförändringarna var att minska på bilkörning. Av de tillfrågade eleverna ansåg dock 

42,1% att det redan är försent att göra något för att bromsa klimatförändringarna och 

32,1% ansåg att det inte fanns något som de själva kunde göra åt klimatförändringarna 

(Lin, 2016, s. 1321). I en kinesisk studie av Sternäng & Lundholm (2011, s. 426) utförd 

med elever i årskurs 9 hade elever ett förslag för att minimera koldioxidutsläppen som 

gick ut på att lägga en bilfabrik i närheten av en kolgruva för att på så sätt reducera 

koltransporterna från kolgruvan till bilfabriken. Däremot såg eleverna inget samband 

med att använda kol och ökade koldioxidutsläpp. Tvärtom ansåg de att det var onödigt att 

inte använda kolen och fokuserade istället på hur de kunde minimera transporterna 

mellan kolgruvan och fabriken.  

I en annan studie utförd med 14-åriga elever i Kina framgick det att eleverna satte sina 

egna intressen framför miljön, trots att de kände till de negativa konsekvenserna av deras 

handlingar. Elevernas uppfattning var att små bilar släpper ut mindre koldioxid än stora 

bilar, men om de själva skulle skaffa en bil hade de valt att köpa en stor, bekväm bil 

istället för en mindre och bränslesnål bil (Sternäng & Lundholm, 2010, s. 1138).  

 

Att prioritera sina egenintressen framför miljöfrågor är något som även svenska elever 

gör. Det visar en studie gjord på över 100 svenska elever i tioårsåldern (Ideland & 

Malmberg. 2010, s. 2). De fick i uppgift att välja två alternativ av fyra för att minska 

koldioxidutsläppen och sedan diskutera alternativen i grupper. Resultatet visade att 

eleverna var villiga att vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen så länge inte 

deras egna livsstil påverkades. När de skulle vara tvungna att göra avkall på sina egna 

intressen började eleverna istället försvara och rättfärdiga sin livsstil. I en studie gjord i 

Australien så visade det sig att majoriteten av de tillfrågade eleverna där ansåg att det var 

en effektiv åtgärd att välja kollektivtrafiken framför att köra bil för att bromsa den 

globala uppvärmningen. Däremot var det få av dem som var villiga att utföra åtgärden 

(Skamp, Boyes, Stanisstreet, 2009, s. 19). Ytterligare en åtgärd som eleverna i Australien 

ansåg var effektiv för att minska den globala uppvärmningen var att använda sig utav 
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förnybara energikällor. Dessutom var eleverna villiga att betala mer för el producerad 

från förnybara energikällor (Skamp, Boyes & Stanisstreet, 2009, s. 19). 

 

De åtgärder som elever var mest villiga att genomföra för att reducera 

klimatförändringen var att stänga av elektroniska apparater som står på stand-by, samt att 

släcka lampor i rum som inte används. De kunde också tänka sig köpa energisnåla 

hushållsapparater och minska sin förbrukning av varmvatten. En majoritet av eleverna 

ansåg att det var bättre för miljön att köpa närproducerad mat än att importera maten, 

men att minska på konsumtionen av energikrävande mat som till exempel nötkött, eller 

att köpa färre materiella ting var ändå eleverna mindre villiga att genomföra. En åtgärd 

som elever var villiga att genomföra var att återvinna, trots att eleverna inte trodde att 

åtgärden var speciellt effektiv. Att plantera träd trodde eleverna i stor utsträckning var en 

effektiv åtgärd, och de var i lika stor utsträckning villiga att betala för plantering av nya 

träd (Hermans & Korhonen, 2017, s. 231; Skamp, Boyes & Stanisstreet, 2009, s. 

19; Taber & Taylor, 2009, s. 102, 107).  

 

En åtgärd för att minska koldioxidutsläpp handlade om att stänga fabriker. Några elever 

ansåg att regeringen borde stänga miljöförstörande fabriker med tvång, men ändrade sig 

när de fick frågan att sätta sig in i fabriksägarens roll. Motiveringen var att de hade velat 

tjäna pengar (Sternäng & Lundholm, 2010, s.1138). Andra elever ansåg att det vore 

fördelaktigt ur ett miljöperspektiv att starta en bilfabrik. Pengar som bilfabriken skulle 

generera kunde gå till att förbättra miljön. Eleverna ansåg också att om den dagen 

kommer då klimatförändringarna kommer leda till katastrofala följder så kommer 

teknologin vara så avancerad att den kommer kunna ta hand om problemet (Sternäng & 

Lundholm, 2011, s. 425). Denna uppfattning, att teknologin kommer kunna lösa framtida 

problem som uppstår på grund av klimatförändringar, delades av 22% av de tillfrågade 

eleverna i en studie gjord på 549 niondeklassare i Finland (Hermans & Korhonen, 2017, 

s. 230).  

 

6.4 Elevernas informationskällor gällande klimatförändringen 

Ett flertal studier har visat att elever får information om klimatförändringen via olika 

källor. De primära informationskällorna är skolan, TV, internet och tidningar (Berse, 
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2017, s. 221; Lin, 2016, s. 1321; Özdem, Dal, Öztürk, Sönmez & Alper, 2014, s. 303–

304). Ett resultat från en turkisk studie visade att 24% av eleverna aldrig hade hört talas 

om begreppet klimatförändringar tidigare, och 23% av eleverna var osäkra (Özdem et al., 

2014, s. 303–304). Taber & Taylor (2009, s. 99) menar att elevers uppfattningar om 

klimatförändringar kan formas av familjen, lärare, media och egna erfarenheter 

(Taber & Taylor, 2009, s. 99).  

  

7 Resultatdiskussion  

Utifrån det resultat vi kommit fram till framgår det att elever har många olika 

uppfattningar gällande klimatfrågan. Vårt syfte och våra frågeställningar har i hög grad 

blivit besvarade vid granskningen av det utvalda materialet. Koldioxidutsläpp var ett 

område som eleverna ansåg var problematiskt, men eleverna ansåg att det fanns åtgärder 

för att reducera utsläppen. I flera av studierna förstod eleverna att förbränning av fossila 

bränslen leder till koldioxidutsläpp (Chang & Pascua, 2015, s. 88; Gul & Yesilyurt, 2011, 

s. 197; Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2009, s. 988; Lin, 2016, s. 1320; Shepardson, 

Choi, Niyogi & Charusombat, 2011, s. 11; Sternäng & Lundholm, 2010, s. 

1137; Sternäng & Lundholm, 2011, s. 426). Däremot visade en av studierna från Kina en 

missuppfattning hos några elever att användandet av kol som energikälla inte skulle leda 

till ökade koldioxidutsläpp. Eleverna ville begränsa transporterna för att minska på 

utsläppen, men ansåg samtidigt att det var onödigt att inte använda kol i 

fabrikerna (Sternäng & Lundholm, 2011, s. 426). Denna missuppfattning kan ha sin 

grund i att användandet av kolkraftverk i Kina är väldigt utbredd. 

 

En missuppfattning som många elever visade var att den ökande växthuseffekten skulle 

leda till att ozonlagret bryts ner (Baker, Loxton & Sherrens studie, 2013, s. 134; Chang 

& Pascua, 2015, s. 90; Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2009, s. 985–986; Lin, 2016, s. 

1320; Shepardson, Choi, Niyogi & Charusombat, 2011, s. 11; Taber, Taylor, 2009, 

s. 104). Denna missuppfattning kan ha sin grund i att de läroböcker som eleverna 

kommer i kontakt med i skolan är föråldrade och skrevs då fokuset låg på ozonhålen. En 

annan orsak till missuppfattningen skulle kunna vara att lärarna inte är uppdaterade på 

ämnet och att begreppen om ozonhål och klimatförändring blandas ihop. 
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En aspekt som framgått av resultatet är att vi har en fördelning av studier från olika delar 

av världen. Vi hade dock hoppats på att hitta ännu fler studier från Sverige. Anledningen 

till varför flest studier har gjort i exempelvis Australien och Kina kan bero på att 

Australien vid upprepade tillfällen de senaste årtiondena har utsatts för torka och 

skogsbränder och därför börjar människor där bli oroliga för att klimatet ändrats. Detta 

kan ligga till grund för varför forskarna har valt att göra flera studier i Australien med 

elever. En anledning till att flera studier också har gjorts i Kina skulle kunna vara att 

Kina är ett stort land med många invånare och många industrier. Det är välkänt att de 

släpper ut mycket växthusgaser och därför har forskare möjligtvis intresserat sig för vad 

elever i Kina har för uppfattningar om klimatfrågan. Ytterligare en anledning till varför 

man har valt att utföra studier i Kina kan vara att Peking och andra storstäder har stora 

problem med luftföroreningar (Rohde & Muller, 2015, s. 5–8). 

 

Den geografiska placeringen av länderna verkar ha en direkt koppling till elevernas 

uppfattningar om klimatförändringen. För filippinska elever ses starkare tyfoner som en 

direkt konsekvens av klimatförändringarna (Berse, 2017, s. 221), medan elever i Turkiet 

istället ser ökenspridning och torka som en större konsekvens och ett stort problem (Gul 

& Yesilyurt (2011, s.196). Turkiet är inte lika utsatt för tropiska stormar som 

Filippinerna där tyfonerna kan vara förödande (Sveriges Television Nyheter, 2012), och 

därför kan det vara mer naturligt att eleverna där fokuserar på mer lokala och elevnära 

konsekvenser. Samma sak gäller för de filippinska eleverna som förmodligen inte berörs 

av ökenspridning och torka i lika stor utsträckning.  

  

Vi såg i studierna att informationskällorna där eleverna får sin information om 

klimatförändringar skiljer sig. I Filippinerna fick eleverna sin information främst från 

skolan och sedan TV och radio (Berse, 2017, s. 221), i Kina fick eleverna informationen 

främst från internet, följt av tidningar och TV (Lin, 2016, s. 1321) och i Turkiet är TV 

den vanligaste informationskällan följt av skolan och internet (Özdem et al., 2014, s. 

303–304). Att det skiljer sig mellan länderna kan ha med tillgängligheten av de olika 

medierna att göra både i skolan och på fritiden. Bredbandsutbyggnaden kan vara mer 

omfattande i Kina och Turkiet jämfört med Filippinerna, medan radion kan vara mer 

flitigt använd i Filippinerna än i Kina och Turkiet. En annan aspekt kan vara den 

socioekonomiska statusen hos eleverna vilket kan begränsa tillgängligheten för bland 
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annat internet. Även om det skulle finnas tillgång till internet i ett visst område kanske 

inte alla har de ekonomiska förutsättningarna för att nyttja det. 

  

Vårt resultat visar att elever har olika uppfattningar om effektiva åtgärder, men trots den 

övertygelsen finns inte viljan att genomföra dem i vissa fall (Hermans & 

Korhonen, 2017, s. 231; Skamp, Boyes & Stanisstreet, 2009, s. 19; Taber & Taylor, 

2009, s. 102, 107). Eleverna ansåg att konsumtion av nötkött och inköp av nya materiella 

ting bör minimeras, men de var själva inte villiga att minska på sin egen konsumtion. 

Detta är något vi själva har noterat under våra VFU-perioder där merparten av eleverna 

hade nya mobiltelefoner och nya kläder och skor från populära märken. I våra 

diskussioner med eleverna framkom det att de var medvetna om vilka miljörelaterade 

åtgärder den enskilde individen kunde utföra, men när de fick frågan om att själva 

minska på sin konsumtion av nya kläder, elektronik och nötkött var inte många lika 

villiga till förändring. De sociala normer som vi ser råda i skolmiljön bidrar till deras 

konsumtionsvanor, och normerna leder till att eleverna kan känna sig utanför om de inte 

köper en viss typ av mobiltelefon eller har en viss typ av kläder. Detta 

konsumtionsmönster är inte hållbart ur ett miljöperspektiv och en del av vårt uppdrag 

som lärare är att undervisa eleverna om hur man kan och bör leva skonsammare för 

miljön utan att för den delen skuldbelägga någon. Styrdokumenten betonar vikten av att 

undervisningen ska belysa hur vi kan leva på ett hållbart sätt (Skolverket, 2011, s. 8) och 

med resultatet av denna litteraturstudie så får vi en bild av elevers uppfattningar och 

vanliga missuppfattningar om klimatfrågan som vi sedan kan bemöta i vår 

undervisning. Kommentarmaterialet i biologi för årskurs 4–9 (Skolverket, 2017a, s. 18–

19) förtydligar att elever ska få chans att se sambandet mellan människors levnadsval och 

dess påverkan på miljön samt hur vi gemensamt bör arbeta för en hållbar utveckling. 

Även i ämnet geografi tar styrdokumenten (Lgr 11) upp vikten av att visa eleverna hur 

vardagliga prioriteringar kan påverka miljön både positivt och negativt (Skolverket, 

2011, s. 199). Vi anser att det är viktigt att vi som lärare har goda kunskaper inom ämnet 

och att vi kan förmedla det styrdokumenten innehåller och får eleverna att förstå 

påverkan och samverkan mellan samhälle, naturen och människan och vad hållbar 

utveckling kan innebära för dem själva (Skolverket, 2017a, s. 18–19).  

  

 



21 
 

8 Vidare forskning  

Vi ser att det finns ett behov för vidare forskning om svenska elevers uppfattningar 

gällande den pågående klimatförändringen, detta för att kunna utforma undervisningen på 

ett vardagsnära och meningsfullt sätt för eleverna. Skiljer sig uppfattningar hos elever 

som bor på landsbygden jämfört med elever som bor i större städer? Beroende på var 

eleverna bor kan deras uppfattning spegla olika aspekter av klimatförändringar såsom 

sämre skördar, skogsbränder, grillförbud, brist på grundvatten och så vidare. 

 

Ett annat område där det kan behövas mer forskning är från vilka informationskällor 

svenska elever får sin information om klimatfrågan och vad som påverkar dem och deras 

uppfattningar. Lärare som undervisar om klimatfrågan och hållbar utveckling skulle 

kunna använda informationen som i så fall skulle kunna framkomma i sådana studier för 

att möta elevernas eventuella missuppfattningar samt diskutera granskning av 

informationskällor. 
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10 Bilagor (Översikt över analyserat material) 

Författare  

Titel  

Tidskrift  

Publikations år  

Syfte  Urval  

Datainsamling  

Land  

  

Resultat  

Författare: Mikaela Hermans, Johan Korhonen. 

 

Titel: Ninth graders 

and climate change: Attitudes towards concequences, 

views on mitigation, 

and predictors of willingness to act. 

 

Tidskrift: International Research 

in Geographical and Environmental Education. 

 
År: 2017.  

Studien syftar till att undersöka de finländska 

elevernas inställning till klimatförändringar, 

dess konsekvenser och deras vilja att agera 

för att reducera klimatförändringar.  

Urval: 549 elever i årskurs 9, 11 

skolor.  
Metod: En enkätundersökning.  
Land: Svenskspråkiga områden 

i Finland.  
Databas: Kedjesökning.  

Resultatet av studien visar att eleverna upplever att 

klimatförändringar är en fara, men trots vetskapen att det 

finns effektiva åtgärder för att bromsa 

klimatförändringar saknas det tillräckligt med engagemang 

hos eleverna,  

Författare: Kristoffer Berse. 

 
Titel: Climate change from the 

lens of Malolos children: 

perception, impact and adaptation.  
 

Studien syftar till att kartlägga hur filippinska 

barn uppfattar klimatförändringarna, hur de 

anpassar sig till det och hur samhället, deras 

familjer och skolorna kan stödja eleverna i 

deras omställning.  

Urval: Både (38 st.) vuxna och 

(45 st.) barn mellan 9–15 år.  
Metod: Kvalitativ genom 

gruppdiskussion och intervjuer.  
Land: Filippinerna.  
Databas: ProQuest Central.  

De filippinska eleverna upplever att de är utsatta på grund av 

sitt geografiska läge, och översvämning är den mest 

allvarliga risken som de står inför. De ansåg inte att 

översvämningarna främst beror på klimatförändringar, utan 

på täppt dränering. De trodde dock att klimatförändringar 

förekommer just nu.  
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Tidskrift: Dissaster Prevention and Management.  
 

År: 2017.  

Eleverna uppfattade att tyfoner och andra naturfenomen var 

starkare och fler nu för tiden.  
Någon elev hade uppmärksammat att havsnivån hade stigit, 

eller att ”havsbotten hade sjunkit”, och trodde att det hade 

med människors luft- och markföroreningar att göra.   
Gemensamt för människor i de tre distrikten Bankal, Longos 

och Pamarawan var att de kände av att medeltemperaturen 

ständigt hade stigit.   
Eleverna får sin information om klimatförändringar dels från 

skolan, men också från massmedier som TV och radio.  
Författare: Jing Lin.  
 

Titel: Chinese Grade Eight Students’ Understanding A

bout The Concept of Global Warming. 

Tidskrift: EURASIA Journal of Mathematics Science 

and Technology Education.  
 

År: 2016.  

Studien syftar till att kartlägga dessa elevers 

förståelse för global uppvärmning och deras 

åtgärdsförslag.  

Urval: 37 elever i årskurs 8, 

grundskolan.  
Metod: Intervjuer.  
Land: Kina.  
Databas: Kedjesökning.  

Studien visar att eleverna känner till att koldioxid är en 

bidragande faktor till global uppvärmning, men 35/37 elever 

(94,6%) har inte skaffat sig en tillräcklig förståelse för vad 

global uppvärmning innebär eller hur den ska bromsas.  
Studien visar också att massmedia är den primära 

informationskällan för klimatförändringar, snarare än skolan.  

Författare: Chew-Hung Chang, Liberty Pascua.  
 

Titel: Singapore 

students’ misconceptions of climate change.  
 

Studien syftar till att undersöka elevers 

förståelse av begreppen och processer 

kopplade till klimatförändringar.  

Urval: 27 elever i årskurs 9.  
Metod: Semi-strukturerade 

intervjuer.  
Land: Singapore.  
Databas: Kedjesökning.  

Studien visar att elevernas kunskaper om klimatförändringar 

är bristande och deras mentala modeller är felaktiga.  
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Tidskrift: International Research 

in Geographical and Environmental Education.  
 

År: 2015.  
Författare: Yasemin Özdem, Burckin Dal, Nilay Öztür

k, Duygu Sönmes, Umut Alper.  
 

Titel: What is that thing called climate change? 

An investigation into the understanding of climate cha

nge by seventh-grade students.  
 

Tidskrift: International research 

in Geographical and Environmental Education.  
 

År: 2014.  

Studien syftar till att undersöka elevernas 

allmänna syn på miljön, attityder, 

erfarenheter, värderingar, 

övertygelser, inställningar och 

åtgärder relaterade till problematiken 

gällande klimatförändringar.  

Urval: Årskurs 7, 

grundskolan. 646 elever.  
Metod: Enkätundersökning med 

21 frågor.  
Land: Turkiet.  
Databas: ERIC.  

Studien visar att eleverna anser att klimatförändringarna är en 

konsekvens av det moderna livet och USA bär det största 

ansvaret. Eleverna var överens om att de inte kunde göra 

något åt situationen och att radikala förändringar behövs. 

Elevernas uppfattning var att klimatfrågan inte var lokal utan 

global. Fråga 2.  
Studien visar också att endast 18% av de turkiska eleverna 

var oroliga över klimatförändringarna, och en minoritet av de 

eleverna ansåg att klimatfrågan var viktig. De var mer oroliga 

över luftföroreningar och nedskräpning.  
Två av frågeställningen var relevanta för vårt syfte.  
Studien visar också var eleverna får sin information om 

klimatförändringar från.  
Författare: Jillian Baker, Jason Loxton, Kate Sherren.  
 

Titel: Using Art Elicitation 

to Deliver and Evaluate a Grade 4 Climate Change Ins

tructional Module.  
 

Använda kreativa lärometoder, moduler och 

utvärdering av elever och dess uppfattningar 

om global uppvärmning.  

Urval: Årskurs 3–4, 

grundskolan. 48 elever.  
Metod: Övervakad 

undervisning.  
Land: Kanada.  
Databas: ProQuest Central.  

Studien visade att eleverna, innan modulen, hade bristande 

kunskaper och trodde att nedskräpning och föroreningar 

ledde till klimatförändringar. Några trodde också att 

ozonlagret hade inverkan på klimatförändringar.  
Studien visade att den sju lektioner långa perioden 

resulterade i en utökad förståelse hos eleverna.  
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Tidskrift: Applied Environmental Education & 

Communication.  
 

År: 2013.  
Författare: Li Sternäng, Cecilia Lundholm.  
 

Titel: Climate change and costs: investigating students

’ reasoning on nature and economic development.  
 

Tidskrift: Environmental Education Research.  
 

År: 2011.  

En undersökning på elevers lösningar om hur 

man kan bedriva ekonomisk utveckling med 

ett gynnsamt klimattänk.  

Urval: 15–16 år, grundskolan, 

tolv elever.  
Metod: Kvalitativa intervjuer.  
Land: Kina.  
Databas: SwePub.  

Elever i den första gruppen ansåg att fördelarna med att starta 

en bilfabrik var större än de miljömässiga nackdelarna. 

Pengarna som de hade fått in på fabriken hade kunnat bidra 

till att förbättra miljön.  
I den andra gruppen diskuterade eleverna användandet av 

kol. De ansåg att den stora miljöboven är att transportera 

kolen, inte själva förbränningen av kol. Därför ville de starta 

bilfabriken i närheten av en kolgruva för att minimera 

transporterna.  
En del elever tror att teknologin kommer kunna hantera 

miljöproblematiken längre fram, så de var inte oroliga.   
Författare: Seyda Gul, Selami Yesilyurt. 

 

Titel: 

A Study on Primary and Secondary School Students´ 

Misconceptions about Greenhouse Effect.  

 

Tidskrift: International Electronic 

Journal of Environmental Education.  
 

Att undersöka elevers nivå av kunskaper och 

missuppfattningar kring växthuseffekten.  
Urval: Grundskola och 

gymnasiet, 280 elever. 4 klasser i 

mellanstadiet (120 elever) och 

4 högstadieklasser (160 elever).  
Metod: Kvantitativ 

enkätundersökning där 

eleverna svarar på olika 

påståenden om växthuseffekten 

och klimatförändringar.  

Studien visade att det råder en omfattande okunskap hos 

eleverna och att de har många missuppfattningar om 

växthuseffekten, dess orsaker, konsekvenser och åtgärder.  
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År: 2011.  Land: Turkiet.  
Databas: ERIC.  

Författare: Daniel P. 

Shepardson, Soyoung Choi, Dev Niyogi, Umarporn C

harusombat.  
 

Titel: Seventh grade students’ mental models of the 

greenhouse effect.  
 

Tidskrift: Enviornmental Education Research.  
 

År: 2011.  

Analysera elevers teckningar, för att 

kartlägga deras uppfattning om 

växthuseffekten.  

Urval: 225 elever i årskurs 7.  
Metod: Analysera teckningar.  
Land: USA.  
Databas: ProQuest Central.  

Forskarna bakom studien har identifierat fem olika 

förståelsemodeller om växthuseffekten hos eleverna.  
Solstrålarna studsar på växthusgaser – 13%.  
Växthusgaser isolerar solstrålarna – 35%.  
Växthusgaser i atmosfären, utan uppvärmning – 17%.  
Växthusgaser påverkar ozonlagret – 6%.  
Växthuseffekten har med fysiska växthus att göra – 29%.  
Eleverna får sin information om 

klimatförändringar främst från skolan och TV.  

Författare: Li Sternäng, Cecilia Lundholm.  
 

Titel: Climate Change and Morality: 

Students’ perspectives on the individual and society.  
 

Tidskrift: International Journal of Science Education.  
 

År: 2010.  

En undersökning av elevers tolkningar av 

klimatförändringar ur ett moraliskt 

perspektiv.  

Urval: Nio 14-åria elever som 

själva ville vara med i studien.  
Metod: Gruppintervjuer.  
Land: Kina.  
Databas: SwePub.  

Studien visade att eleverna ansåg att koldioxid är den största 

växthusgasen, och att bilar och fabriker var de två största 

bidragande orsakerna till utsläppen av koldioxid i Kina som i 

sin tur påverkade klimatförändringarna.  
I resultatet framgick det att eleverna i den första gruppen 

satte sina egna intressen framför miljön, trots att de kände till 

de negativa konsekvenserna av deras handlingar.  
Elever i den andra gruppen ansåg att regeringen borde stänga 

fabriker med våld, men ändrade sig när de skulle sätta sig in i 

fabriksägarens roll. Motiveringen var att de hade velat tjäna 

pengar. De hade dock kunnat tänka sig att minimera 
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miljöfarliga material och utsläpp om de själva var chefer och 

fick behålla fabriken.  
De var mer måna om miljön så länge det inte påverkade 

deras egna liv och intressen.  
Eleverna i den tredje gruppen ansåg att ansvaret för att se till 

att koldioxidutsläppen från fabrikerna minskas bör ligga hos 

miljöskyddsmyndigheten.  
Författare: Malin Ideland, Claes Malmberg.  
 

Titel: Negotiating lifestyles? How primary school stud

ents discuss their impact on global warming.  
 

Tidskrift: Konferensbidrag.  
 

År: 2010.  

En undersökning som syftar till att granska 

hur elever från olika sociokulturella 

sammanhang tar med sig erfarenheter, 

kunskaper och intressen för att prata om 

minskning av koldioxidutsläpp och 

klimatförändringar.  

Urval: Över 100 elever i 

grundskolan, tio år gamla.  
Metod: Analys 

av inspelade diskussioner i 

fokusgrupper.  
Land: Sverige.  
Databas: SwePub.  

Resultatet visar att elevernas socioekonomiska status och 

livsförhållanden har stor inverkan på deras sätt att prata om 

klimatförändringar. (Försvara sina livsval)  

Författare: Keith R. Skamp, Edward Boyes, 

Martin Stanisstreet.  
 

Titel: Global warming responses at 

the primary secondary interface: 1 

Students beliefs and willingness to act.  
 

Tidskrift: Australian Journal of Environmental Educati

on.  

Studien syftar till att undersöka elevers syn 

på åtgärder för att bromsa 

den globala uppvärmningen och elevernas vil

ja att agera.  

Urval: Grundskolan, I årskurs 

6 283 elever och 130 elever i 

årkurs 7 sammanlagt 430 elever 

har deltagit.  
Metod: Enkätundersökning/fråge

formulär.  
Land: Australien.  
Databas: ERIC.  

Studiens visar att elever i årskurs 6 i högre grad tror på 

effektiviteten av olika miljöåtgärder och är mer villiga att 

genomföra dem jämfört med elever i årskurs 7.  
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År: 2009.  
Författare: Anders Jakobsson, Åsa Mäkitalo, Roger 

Säljö.  
 

Titel: Conceptions of Knowledge in Research on 

Students’ Understanding of the 

Greenhouse Effect: Methodological Positions 

and Their Consequences for 

Representations of Knowing.  
 

Tidskrift: Wiley InterScience.  
 

År: 2009.  

En undersökning som syftar till att granska 

elevers kunskaper och förmåga att prata om 

växthuseffekten och den globala 

uppvärmningen.  

Urval: En klass om 20 elever på 

14 - 15 år.  
Metod: Analysera 

videoinspelningar av 

gruppaktiviteter och observera 

gruppdiskussioner.  
Land: Sverige.  
Databas: SwePub.  

Studien visar att eleverna har problem att särskilja den 

naturliga förekomsten av växthusgaser med de mänskliga 

utsläppen av växthusgaser i atmosfären. De hade också 

problem med begreppet växthusgas, och hur växthusgaserna 

bidrar till växthuseffekten.  
Eleverna hade också svårigheter att särskilja mänsklig 

påverkan på ozonskiktet med den mänskliga påverkan på 

växthuseffekten.  

Författare: Fiona Taber, Niel Taylor.  
  
Titel: Climate of Concern – 

A Search for Effective Strategies for Teaching Childre

n about Global Warming.  
  
Tidsskrift: International Journal of Environmental & 

Science Education.  
  
År: 2009.  

Elevers kunskapsutveckling om global 

uppvärmning.  
Urval: Årskurs 6, grundskolan. 

29 elever.  
  
Metod: Kvalitativ och kvantitativ 

metod.  
  
Land: Australien.  
  
Databas: ERIC.  

Studien visar på elevers klimatoro och missuppfattningar, 

och undersöker effektiviteten hos en viss typ av 

undervisningsstrategi. Studien visade också att elever 

påverkas av olika medier vilket formar deras uppfattning om 

klimatförändringar.  
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