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Syftet med denna empiriska studie är att 

belysa hur 10 elever i årskurs fem uppfattar 

miljöproblem och framtiden. Studien har 

tillämpat den kvalitativa metoden 

fokusgrupper och klarlägger begreppet 

hållbar utveckling samt globala insatser 

inom hållbar utveckling.  Vidare har hållbar 

utveckling i läroplanen speciellt framhävts 

samt tidigare forskning om elevers 

uppfattningar kring hållbar utveckling, 

miljöproblem och framtiden. Resultatet 

visar att elever har kunskaper om olika slags 

miljöproblem. Dock är nedskräpning det 

mest diskuterade miljöproblemet. Eleverna 

hade olika uppfattningar kring framtiden.  

Majoriteten av eleverna uppfattade en 

hemsk framtid med flertal olika skadliga 

konsekvenser. Ett fåtal elever hade bättre 

förväntningar kring framtiden och menade 

att världens länder kommer att samarbeta 

kring internationella lagar för en bättre 

framtid. Slutligen har eleverna diskuterat 

hur samhället borde arbeta för att skapa en 

hållbar planet.  

The purpose of this empirical study is to 

illustrate how 10 students in grade five perceive 

environmental problems and the future. The 

study has applied the qualitative method focus 

groups and clarifies the concept of sustainable 

development and global initiatives in sustainable 

development. The study has also highlighted 

sustainable development in the Swedish 

curriculum along with previous research on 

students' perceptions about sustainable 

development, environmental problems and the 

future. The result indicates that the students have 

knowledge of various kinds of environmental 

problems. However, littering was the most 

discussed environmental problem by the 

students. The students perceived contrarily 

about the future. The majority of students 

perceived a horrible future with 

destructive consequences. A few students had 

better expectations about the future and believed 

that nations would cooperate on international 

laws for a greater future. Lastly, the students 

discussed how the society should work to create 

a sustainable planet.  

 

 

Sökord: hållbar utveckling, miljöproblem, elever, framtiden, sustainable development, 

environmental problems, student, future 
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1. Inledning  

Världsnaturfonden (u.å., s. 4) anger att mänskligheten har ”under det senaste århundradet 

orsakat förändringar på jorden i aldrig tidigare skådad takt och omfattning.” Statistik från 

år 2018 visar att 26 % av världens population är under 15 år (Statista, 2019). Barn och 

elever är framtidens beslutstagande kring hållbar utveckling och deras synpunkter bör 

lyftas upp i samhället. Elever runt om i världen är idag alltmer engagerade i diskussionen 

kring hållbar utveckling.  I flera månader har elever runt om i världen gått ut i 

demonstrationer i syfte att påverka beslutsfattare att ta ansvar för att komma till rätta med 

de pågående klimatförändringarna. Dock har elevers klimataktivism fått kritik av vuxna 

och politiker som anger att eleverna istället borde vara i skolan. Den föregående 

Storbritanniens premiärminister Theresa May kommenterade att eleverna slösade bort 

viktig lektionstid (Sengupta, 2019). Jag anser att frågan som borde ställas är vad är det 

elever egentligen vill med dessa demonstrationer? Enligt Eriksson (2019) som har 

intervjuat en elev handlar demonstrationerna om att Sverige och samtliga länder ska vara 

i linje med Parisavtalet som framträddes 2015. Utöver detta menar eleven att klimatkrisen 

bör behandlas som en kris av vuxna och politiker. Eleven vill dessutom att vuxna och 

politiker pratar om krisen med ett klarspråk. Långt tidigare har andra elever även uttryckt 

sina tankar angående klimathotet och miljöproblemen. Mellanstadieelever har bland annat 

visat generell oro kring framtiden (Manni, Sporre & Ottander, 2012; Strife, 2012).  

Inför min blivande roll som lärare anser jag att studien är relevant för samtliga lärare i 

skolverksamheten. Stor fokus om forskning kring elevers uppfattningar om miljöproblem 

och framtiden riktar sig till elever i låg- och högstadiet samt gymnasiet. Studien ger bidrag 

till forskning om hur elever i årskurs fem uppfattar de nuvarande miljöproblemen och 

framtiden i ett miljöperspektiv.  

Utifrån nuvarande diskussion om klimathotet samt relevans för yrkesverksamheten 

kommer denna empiriska studie att undersöka och belysa hur tio elever i årskurs fem 

genom fokusgruppsintervjuer uttrycker och reflekterar om fakta och lösningar kring en 

hållbar planet. Utöver detta kommer eleverna även att reflektera om de nuvarande 

miljöproblemen samt framtiden i ett miljöperspektiv. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt definieras hållbar utveckling och de tre dimensionerna. Härtill presenteras 

globala insatser inom hållbar utveckling. Vidare beskrivs hållbar utveckling i skolans 

styrdokument samt studiens forskningsteori. Slutligen redovisas tidigare forskning om 

elevers uppfattningar om hållbar utveckling, miljöproblem samt framtiden. 

2.1 Definitionen av hållbar utveckling och de tre dimensionerna 

Hållbar utveckling är ett begrepp som blev allmänt bekant i samband med 

Brundtlandsrapporten (WCED, 1987). Hållbar utveckling är det translaterade engelska 

begreppet, sustainable development. Den vanligaste definitionen är den som ges av The 

World Commission for Environment and Development (1987, s. 48) som menar att ”en 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Statens offentliga 

utredningar, SOU (2004:104) menar att hållbar utveckling redogör för människans 

uppfattningar kring planetens medborgare, samhälle och miljöns behov, förutsättningar 

samt problem. 

Inom hållbar utveckling innefattas tre dimensioner som är sammanflätande. Dessa tre 

dimensioner är de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna. De tre 

dimensionerna är dessutom varandras förutsättning och stöd, se Figur 1 (SOU 2004:104).  

 

 

Figur 1. Modell för hållbar utveckling (Elias, 2009, s. 25). 
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De tre dimensionerna av hållbar utveckling härstammar från FN-konferensen, United 

Nations Conference on Environment and Development som genomfördes i Rio De Janeiro 

1992. Denna konferens är känd som Agenda 21, där de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling fastslogs (UNCED, 1993). 

Enligt SOU (2004:104) är den ekonomiska dimensionen och dess progression en stor 

faktor för hållbar utveckling. Om denna tillväxt inte sker kan det leda till stora 

konsekvenser för mänskligheten. Inom hållbar utveckling är det viktigt att alla dimensioner 

har en tillväxt samt vara fungerande. Om brister sker i en dimension innebär detta att 

hållbar utveckling inte uppnås. Härtill anger SOU (2004:104) att den sociala dimensionen 

handlar om att befolkningen ska känna sig delaktiga och tillhöriga i samhället genom 

fördelning av makt, inflytande och resurser. Fördelningen av dessa ska även vara rättvis, 

jämlik och jämställd. Den ekologiska dimensionen inom hållbar utveckling innebär att 

befolkningen ska bevara ekosystemstjänster. Statens offentliga utredningar, SOU 

(2004:104) menar dessutom att världens befolkning även ska kunna återvinna planetens 

resurser. Genom återvinning kan de sociala och ekonomiska dimensionerna utvecklas. De 

tre dimensionerna av hållbar utveckling är viktiga för planeten eftersom balansen mellan 

dessa tre dimensioner stärker världen (SOU 2004:104). 

2.3 Globala insatser för en hållbar utveckling 

Det internationella arbetet kring hållbar utveckling påbörjades i Stockholm 1972 genom 

Förenta nationernas, FN:s miljökonferens (Öhman, 2011). I miljökonferensen samlades 

ombud från 113 länder. Det som diskuterades i miljökonferensen var människans påverkan 

på miljön samt människans hälsa. Utöver detta diskuterades även situationen i 

utvecklingsländerna och den sociala- och ekonomiska utvecklingen i världen (Aksell, 

2009). Miljökonferensen innefattade samarbete mellan världens industri- och 

utvecklingsländer. Genom denna miljökonferens fattade världens länder beslut om att 

fastställa gemensamma mål för en hållbar planet. Efter miljökonferensen uppstod flera 

internationella konventioner kring hållbar utveckling (Nationalkommittén för Agenda 21 

och Habitat, 2002). Utöver detta skapade FN United Nations Environmental Programme, 

som gav medlemsländer potentialen att bli engagerade i arbetet mot hållbar utveckling 

(Cars & West, 2014). Organisationens uppdrag blev att ge världens länder möjligheten att 

förbättra miljön. Detta gjordes genom att United Nations Environmental Programme, 

UNEP inspirerade samt upplyste världens länder om hållbar utveckling. Dessa arbeten 
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stödjer både nationella och regionala områden genom att utveckla diverse miljöengagerade 

institutioner (Aksell, 2009). 

Granskning av miljö- och utvecklingsfrågor gjordes av Brundtlandskommisionen, vars 

officiella namn är The World Commission for Environment and Development (WCED, 

1987). Agendan lade en starkare betoning på de sociala, ekologiska och ekonomiska 

dimensionerna inom hållbar utveckling (WCED, 1987). I Brundtlandsrapporten fastslogs 

att hållbar utveckling omfattade de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten. I 

rapporten framkom det att dessa kategorier av hållbarheten behövs för att kunna bevara 

planeten och mänskligheten (WCED, 1987). 

Enligt United Nations Conference on Environment and Development, UNCED (1993) är 

Agenda 21 ett handlingsprogram för åtgärder om hållbar utveckling. Arbetet påbörjades år 

1989 av Conference by the United Nations General Assembly. Syftet till konferensen var 

att världens länder tillsammans skulle komma fram till olika strategier som skulle minska 

samt motverka människans negativa attityder om miljön samt befordra ekologisk- och 

ekonomisk hållbarhet. Handlingsprogrammet som lades fram i FN-konferensen i Rio de 

Janeiro saknade dock framförandet av internationella lagar men texterna hade en stark 

moralisk skyldighet för att säkerställa samt implementera innebörden (UNCED, 1993).    

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO valde år 

2005 att försöka utveckla utbildningen inom hållbar utveckling.  Denna insats varade i tio 

år och erhöll namnet Decade of Education for Sustainable Development, DESD. Dess mål 

var att uppmuntra utveckling och utvärdering av forskning om hållbar utveckling. 

Dessutom delgavs bra metoder för arbete inom hållbar utveckling samt läroplaner 

(UNESCO, u.å.-a). 

Hållbar utveckling var i fokus i GAP-konferensen som genomfördes i Japan år 2014. 

Global Action Programme, GAP är uppföljningsprogrammet för Education for 

Sustainable Development, ESD som varade mellan 2005–2014. Syftet med GAP var att 

medverka till samt stödja länder att uppnå Agenda 2030:s mål genom att ge världens 

invånare möjligheten att få kunskap och attityder som gör det möjligt för dem att bidra till 

en hållbar utveckling. Ett annat mål som var i fokus var att stärka och förbättra utbildningen 

som främjar hållbar utveckling (UNESCO, u.å.-b). Agenda 2030 framfördes år 2015 efter 

miljökonferensen i Rio de Janeiro. Denna agenda fick beteckningen The 2030 Agenda for 
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Sustainable Development (United Nations, u.å.). Agendan pågår till år 2030 och innefattar 

17 hållbarhetsmål, se Figur 2.  

 

 

Figur 2. Globala målen för hållbar utveckling (Naturskyddsföreningen, u.å.).  

 

Parisavtalet framträddes i december 2015 och det internationella samarbetet har fört fram 

internationella lagar om klimatet. Enligt Naturvårdsverket (u.å.) handlar Parisavtalet om 

att världens länder ska minska utsläppen av växthusgaser. Vidare anges det i Parisavtalet 

att världens länder även ska stödja regionala och nationella områden som är drabbade av 

klimatförändringarnas effekter. Dock är USA:s president fastställd vid att Parisavtalet är, 

på högsta nivå, orättvist för USA. På grund av detta har USA valt att upphöra allt 

deltagande i Parisavtalet som gjordes år 2015 av den föregående presidenten och hans 

kabinett (Whitehouse, 2017). Enligt villkoren i Parisavtalet kan inte USA upphöra de 

skriftliga överenskommelserna tills den 4 november 2020, nämligen en dag efter det 

kommande presidentvalet. Detta innebär att nästa president kan besluta om att delta och 

medverka i Parisavtalet om den nuvarande presidenten inte vinner en andra mandatperiod 

(Restuccia, 2017).   
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2.4 Hållbar utveckling i grundskolans läroplan år 2018 

I följande avsitt presenteras läroplanernas inledande delar samt kursplaner inom de 

naturorienterande ännena och teknik som omfattar hållbar utveckling. 

2.4.1 Läroplanens inledande delar 

 

Enligt Skolverket (2018, s. 5) ska utbildningen uttrycka och ”förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar samhället vilar 

på.” Härtill ska varje aktör i skolan främja respekt för ”varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2018, s. 5).  

Skolverket (2018, s. 11–12) anger dessutom att skolans mål är att ”ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god 

miljö och en hållbar utveckling.” Enligt Skolverket (2018) ska undervisning i skolan 

genomsyras av ett miljöperspektiv. 

 

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). 

 

2.4.2 Kursplaner inom de naturorienterande ämnena och teknik 

 

I kursplanen för biologi anges att kunskaper inom ämnet är av stor betydelse för 

samhällsutvecklingen. Inom ämnet biologin berörs områden såsom människans hälsa, 

naturbruk och miljö. Genom kunskap om naturen och människan får elever redskap att 

medverka till en hållbar utveckling. Eleverna förväntas använda sig av sina kunskaper för 

att formulera egna argument och åsikter. Elever ska även kunna samtala om ”praktiska, 

etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet” 

(Skolverket, 2018, s. 164). I det centrala innehållet anges att elever ska arbeta med vad 

människan är beroende av och hur detta påverkar naturen. Utöver detta ska elever även 

kunna göra kopplingar till hållbar utveckling (Skolverket, 2018). 
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I ämnet fysik ska elever inneha kunskaper om energi och materia. Detta leder till att elever 

får redskap till att kunna bidra till en hållbar utveckling i samhället. På detta sätt ska elever 

kunna omhänderta situationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Elever ska även 

enligt ämnets centrala innehåll arbeta med olika typer av energikällor och hur dessa 

energikällor påverkar naturen (Skolverket, 2018). 

I likhet med kursplanen för biologi och fysik ska elever i ämnet kemi erhålla kunskaper 

inom kemi som är av stor betydelse för samhällsutvecklingen. Områden som innefattar 

detta ämne är hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Elever ska 

genom kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet kunna bidra till en hållbar 

utveckling. I ämnets centrala innehåll står det att elever ska arbeta med att kommunicera 

samt granska information om energi, miljö, hälsa och samhälle (Skolverket, 2018). 

Elever ska i ämnet teknik förstå teknikens betydelse i samhället. Elever ska genom 

undervisning utveckla förståelse kring tekniska lösningar i samhället och hur dessa 

lösningar påverkar naturen och samhället. Värdering av konsekvenser av olika slags 

teknikval ska även beröras i undervisningen. Enligt Skolverket (2018) leder dessa 

konsekvenser diskussion om individ, samhälle och miljö. Genom bedömning av tekniska 

lösningar förväntas elever även att kunna diskutera frågor om ekonomi och hållbar 

utveckling (Skolverket, 2018). 

2.5 Forskningsteori 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet. Enligt 

Molander (2003) handlar hermeneutiken om tolkningslära. Hermeneutiken innebär 

tolkningar och förståelse av olika slags fenomen och hermeneutiken förekommer i olika 

varianter och nyanser (Ingemann, 2016). Med den hermeneutiska teorin är förståelse och 

tolkning i fokus. Vidare innebär hermeneutiken att ”människors tal […] har betydelse och 

i att människan är subjekt i bemärkelsen grund till denna betydelse (Hyldgaard, 2008, s. 

33).  I den aktuella studien har elever förmedlat sina uppfattningar, tolkningar och 

förståelse kring de nuvarande miljöproblemen och framtiden i ett miljöperspektiv. Utifrån 

detta har studien kunnat belysa hur elever uppfattar de nuvarande miljöproblemen och 

framtiden. 
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2.6 Tidigare forskning om elevers uppfattningar kring hållbar 

utveckling 

Kahriman-Öztürk, Olgan & Güler (2012) har intervjuat förskoleelever i Turkiet om 

elevernas kunskaper om konsumtion, återvinning, respekt och omfördelning av världens 

resurser. Kahriman-Öztürk et al. (2012) anger de 7: Rn, vilka är reduce, reuse, respect, 

rethink, reflect, recycle och redistribute. De anser att dessa 7: Rn är särskilt betydelsefulla 

för en hållbar utveckling och innebär att individer bör erhålla kunskaper om att minska 

människans konsumtion av naturresurser, återanvändning, respekt, nytänkande, reflektion, 

återvinning och omfördelning och av världens resurser. 

I studien framkom det att förskoleeleverna förstod att det material som källsorterades blev 

till nya produkter, vilket ledde till mindre exploatering av naturen. Dock visade eleverna 

inte tecken på nytänkande eller reflektion inom hållbar utveckling. Eleverna i studien hade 

förståelse för människans roll för skapandet av en hållbar planet (Kahriman-Öztürk et al., 

2012). Saglam (2016) lyfte fram att elever från årskurs fem hade en tilltro till att tekniken 

skulle lösa miljöproblem i världen. Eleverna i Saglams (2016) studie fick teckna sina 

framtidslösningar om miljöföroreningar. I studien framkom det att robotar skulle samla 

och plocka skräp. Saglam (2016) menade att eleverna var mest bekanta med 

nedskräpningen och endast oroade sig för nedskräpning. Eleverna ansåg även att skyltar 

skulle övertala människor att ta ansvar för miljön och deras handlingar. Saglam (2016) 

anger dessutom att elevernas attityder till miljöproblemen påverkade av deras förståelse 

för föroreningar.  

 

I en studie av Manni et al. (2012) fick 209 mellanstadieelever resonera kring givna 

illustrationer om olika slags miljöproblem. I studien framkom det att 51,7 % av eleverna 

förstod förhållandet mellan föroreningar och dess destruktiva inverkan på djur och miljö. 

Det framfördes även att 15,7 % av eleverna hade en utökad förståelse och uppfattning om 

skilda förhållanden i naturen. Mellanstadieeleverna förstod inte endast fabrikens negativa 

inverkan på naturen utan även på vilket sätt och hur den påverkar naturen. Vidare framkom 

det att eleverna hade kännedom om relationen mellan människa, djur och natur och hur 

utsläpp kan ha en negativ påverkan på dessa (Manni et al., 2012). I en liknande studie fick 

429 elever i årskurserna 4–8 illustrera sina uppfattningar kring framtiden (Özsoy, 2012). I 

studien framkom det att 59,2 % av eleverna illustrerade samhälle och natur utan 
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föroreningar, medan 35,4 % av eleverna tecknade föroreningar i sina bilder. De resterande 

5,4 % av eleverna valde att illustrera både förorenade och oförorenade miljöer. De äldre 

eleverna i studien hade illustrerat en mer realistisk bild om miljön, det vill säga en 

sanningsenlig bild om miljön. De yngre eleverna i studien hade istället illustrerat rena 

miljöer (Özsoy, 2012). I likhet med Özsoy (2012) hade de äldre eleverna i Alerbys studie 

(1998) erfarit världen ur ett bredare framtidssynsätt. De yngre eleverna i studien upplevde 

istället världen ur ett nulägesperspektiv.  

 

Som tidigare nämnts har mellanstadieelever uttryckt generell oro kring framtiden (Manni 

et al., 2012; Strife, 2012). I en studie av Degerman (2016) fick svenska och finska 

niondeklassare besvara hur de uppfattar den pågående klimatförändringen. Studien 

omfattade 777 elever och undersökte elevernas kunskaper och attityder kring 

klimatförändringen och handlingar. Det som framkom var att majoriteten av eleverna 

förstod att klimatförändringen är ett problem. Det bekymmersamma med resultatet var att 

en andel av de finländska eleverna tyckte att klimathotet var överdrivet. Degerman (2016, 

s. 5) kom fram till slutsatsen att ”ju mer intresserade eleverna var av miljöfrågor och/eller 

ju starkare de upplevde att klimatförändringen är problematisk, desto mer beredda var de 

att vidta åtgärder.” 

 

Hicks och Holden (1995a) har undersökt hur elever i olika skolstadier uppfattade 

framtiden. I studien framkom det att låg- och mellanstadieelever var medvetna om sociala 

och ekologiska situationer i samhället. I en annan studie av Hicks och Holden (2007) 

menade forskarna att elevers perspektiv på framtiden visar att de är medvetna om flertal 

olika lokala och globala problem. Eleverna uttryckte att de hade mest oro för miljöfrågor. 

Mellanstadieeleverna uttryckte även önskan för bättre livsvillkor i sina lokala samhällen. 

Hicks och Holden (2007) menade att elever behöver vägledning kring hur de ska kunna 

tänka mer, snarare än mindre, kritiskt och kreativt om framtiden, oavsett om det gäller det 

personliga, det lokala eller det globala. Studier har därutöver framfört att elevers 

uppfattningar kring framtiden är av stor betydelse eftersom dessa uppfattningar belyser 

elevers förståelse av planetens nuvarande tillstånd samt hur människan har påverkat miljön 

(Hicks & Holden, 1995b; Rickinson, 2001).  

 

 

 

https://www.synonymer.se/sv-syn/realistisk
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kvalitativt undersöka hur elever i årskurs fem uppfattar de 

nuvarande miljöproblemen och framtiden i ett miljöperspektiv. Detta syfte avser jag att 

uppfylla genom att besvara följande frågeställningar: 

• Vilka miljöproblem känner eleverna till? 

• Vilka kopplingar gör eleverna till människans relation till naturen? 

• Vilka lösningar har eleverna för att bidra till en hållbar framtid? 
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4. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras studiens valda metod. Vidare framförs studiens tillvägagångsätt, 

urval och dataanalys. Avsnittet avslutas med de etiska aspekterna som studien innehåller 

och studiens reliabilitet och validitet.  

4.1 Kvalitativ metod 

Bryman (2018) anger att kvalitativa undersökningar innebär en mer detaljerad beskrivning 

om den sociala verklighet som granskas. Kvalitativa metoder anses vara en ”mjukdata” 

och motsatsen till kvantitativa metoder som betraktas vara ”hårddata” (Ahrne & Svensson, 

2011). Vidare uttrycker Ahrne och Svensson (2011) att kvalitativa data kan genomföras 

genom intervjusamtal och observationsanteckningar. I en kvalitativ analys är vilka termer 

som används samt dess betydelse i fokus. Kvalitativa metoder är mer flexibla än 

kvantitativa metoder (Christoffersen & Johannessen, 2015). Kvalitativa metoder resulterar 

i en högre grad av interaktion mellan forskare och deltagare.  

Med en kvalitativ metod kan forskare använda sig av öppna frågor som deltagare kan 

besvara med egna svar. Deltagare kan med kvalitativ forskning tillkomma med detaljerade 

respons. Forskaren kan även genom en kvalitativ metodundersökning respondera 

omedelbart med exempelvis följdfrågor och även skräddarsy nästa fråga. Christoffersen 

och Johannessen (2015) menar att forskaren bör ha kompetens kring hur man kan ställa 

frågor, tolka svar och även respondera. Kvale och Brinkmann (2009) anger att forskare bör 

ställa uppföljande frågor under intervjuer. Härtill menar Kvale och Brinkmann (2009) att 

forskare bör visa intresse samt uppmuntra individer i forskningsstudier. Författarna menar 

även att det tar tid och begripa förmågan med att intervjua. 

 I den aktuella studien har den kvalitativa metoden fokusgrupper tillämpats. Enligt Halkier 

(2010) innebär fokusgruppsintervjuer interaktion mellan deltagande i studien. 

Fokusgruppsintervjuer anses vara en forskningsmetod där deltagande kan diskutera kring 

ett valt ämne av forskaren (Morgan, 1997; Byman, 2018). Vidare anses fördelen med 

fokusgrupper att forskare kan producera data som belyser mönster i gruppers berättelser, 

värderingar samt förhandlingar. Vidare kan forskare veta vad grupper är eniga eller oeniga 

om kring olika ämnen, i detta fall hur elever uppfattar de nuvarande miljöproblemen och 

framtiden i ett miljöperspektiv.  



12 

 

 
 

4.2 Tillvägagångsätt och urval 

I en intervjustudie är det av stor vikt att lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor efterföljs. Enligt 18 § i lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor ska forskare som undersöker deltagande under 15 år informera deltagarens 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare bör därefter kunna samtycka till forskningen. Utöver 

detta kan forskningspersonen även efter samtycke från vårdnadshavare avvika studien 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Samtyckesbrevet måste innefatta information om 

forskningsprojektet, dessutom ska samtyckesbrevet även kunna förstås av deltagande samt 

vårdnadshavare (Dalen, 2008). 

Den aktuella studien har följt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Utdelning av samtyckesbrev skedde efter val av klasser under vårterminen. 

Information om examensarbete delgavs innan samtyckesbrevet delades ut till samtliga 

elever. Eleverna fick även information kring hur intervjun skulle genomföras med 

fokusgruppsintervjuer. Därefter kunde vårdnadshavare ta del av informationen samt 

samtycka om deras barn fick möjligtvis delta i studien, se Bilaga 1.  

Samtyckesblanketten skickades till 53 elever i årskurs fem i tre olika klasser på en skola. 

Det var 33 elever med samtycke från vårdnadshavare som valde att delta i studien. Ett 

målinriktat urval på 10 elever genomfördes. Enligt Byman (2011) innebär ett målinriktat 

urval att studiens informanter väljs utifrån valda kriterier gjorda av forskare. Mitt kriterium 

var att omfatta elever i en vald klass där tidigare verksamhetsförlagd utbildning, VFU har 

genomförts. Majoriteten av eleverna har en utländsk bakgrund och eleverna delades in i 

tre grupper.  

4.3 Dataanalys 

Datainsamlingen har skett genom ljudinspelning av fokusgruppsintervjuerna. Delar som 

var relevanta för frågeställningarna har transkriberats och efter godkännande raderades 

ljudinspelningarna. Byman (2018) menar att transkribering är viktigt i en kvalitativ 

forskning. Utifrån transkriberingen har resultatdelen av denna studie kunnat kategoriseras 

efter teman utifrån elevsvaren samt jämförelser av uppfattningar. Dessa teman är elevernas 

uppfattningar om nedskräpning, utsläpp i miljön, användning av naturresurser och övriga 

uppfattningar om miljöproblem. Utöver detta är andra teman elevernas lösningar till 

miljöproblemen och deras framtidsperspektiv.   
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär studiens pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 2018). Reliabiliteten 

innebär hur tillförlitlig studiens data är, vilken data som har använts i studien samt studiens 

tillvägagångsätt. I den aktuella studien är reliabiliteten inte hög eftersom respons från 10 

elever inte kan generaliseras till elever i allmänhet. 

Validitet handlar om ”huruvida en eller flera indikatorer som utformas i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet” (Bryman, 2018, s. 209). Validitet beskrivs 

som ”i vilken uträckning den forskning som genomförs och den eller de metoder som 

verkligen undersöker det som avses att undersöka” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258). I 

denna studie har elever förstått det som sades under intervjuerna eftersom under intervjun 

har upprepning samt förtydligande av frågor skett för att elever skulle förstå frågorna.  

4.5 Forskningsetik 

Konfidentialitetskravet innebär att forskningspersoner ska kunna känna sig trygga i svar 

de förmedlar och att dessa svar blir sekretessbehandlade. Härtill är det viktigt att forskaren 

förmedlar att deltagande sker anonymt (Dalen, 2008). Förvaltningslagen anger att all 

information ska vara belagd med tystnadsplikt eller sekretess. Information som har samlats 

in genom undersökningar ska endast ”användas för det syfte som data samlats in och inte 

figurera i andra sammanhang” (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 50). Anonymitet 

kan garanteras genom exempelvis pseudonymer, för ytterligare precision av indelning av 

fokusgrupp och pseudonymer, se Tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.synonymer.se/sv-syn/tillf%C3%B6rlitlig
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Tabell 1: Indelning av eleverna i fokusgrupp 1–3 

Fokusgrupp Elever 

Fokusgrupp 1 Sara 

Anna  

David 

Erik 

Fokusgrupp 2 William 

Ahmed 

Simon 

Fokusgrupp 3 Viola 

Maria 

Eva 
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5. Resultat 

I detta avsnitt har elevers uppfattningar temakategoriserats utifrån forskningsfrågorna. 

Dessa temakategorier beskriver elevernas uppfattningar om nedskräpning, utsläpp i miljön, 

användning av naturresurser samt övriga uppfattningar om miljöproblemen. Resultatet 

innefattar även elevernas lösningar till miljöproblemen samt deras framtidsperspektiv.  

5.1 Miljöproblem enligt eleverna  

I den aktuella studien uppfattade eleverna i fokusgruppsintervjuerna att nedskräpning, 

klimatförändringen, transport av varor, kärnkraftverk, giftiga ämnen och avgaser från 

fordon samt flygplan var miljöproblem som fanns i världen. Eleverna uttryckte att de hade 

hört om dessa miljöproblem i skolan, via nyheter och hemmet. I följande avsnitt 

presenteras miljöproblem enligt eleverna. För ytterligare precision av formulering av 

frågor ställda till eleverna, se Bilaga 2. 

5.1.1 Elevernas uppfattningar om nedskräpning  

I skolan har eleverna arbetat med nedskräpning genom att gräva ner bananskal och en 

läskburk tillsammans med andra föremål. Efter ett par månader hade eleverna grävt upp 

dessa föremål och diskuterat kring nedbrytningen av olika slags föremål. Samtliga elever 

i studien sade att de hade kännedom om hur föremål bryts ned i naturen. Eleverna uttryckte 

att äpplen och päron kan slängas i naturen men inte bananskal eftersom det tar längre tid 

för nedbrytare att bryta ner skalet. Eleverna hade även arbetat med källsortering. Eleverna 

uttryckte att källsortering var bättre för miljön än nedskräpning. Maria menade att fler 

sopor skulle brännas om människor inte sorterar avfall. Eleverna berättade även att de hade 

diskuterat miljöproblem bland vänner. Simon menade att vänner hade pratat om hur 

människor har förstört en park genom nedskräpning. Han tyckte att ”gräset blir ruttet 

eftersom människor slänger skräp”. Erik nämnde att han har diskuterat med vänner om att 

världen ska gå under på grund av miljöproblemen i världen.  

Samtliga elever diskuterade nedskräpning under intervjun. Alla elever menade att 

människor skräpar ner i naturen. Sara påstod att ”människan är lat” och att de flesta 

individer i samhället inte har en bra attityd till miljön. I alla fokusgruppsintervjuer talade 

eleverna om att de flesta miljöproblem berodde på människans lathet. Simon ifrågasatte 

varför människor inte har kraft till att gå ett par meter för att nå soptunnan och istället 
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besluta sig för att förstöra miljön genom nedskräpning. Enligt Simon slängs föremål såsom 

batterier på marken även om soptunnor finns i närheten.  

Maria menade att det är alldeles för få soptunnor i skogen och att detta resulterade i att 

människor slänger skräp i skogen. Samtliga elever i intervjun menade att kommunen borde 

ta bättre ansvar kring människor som skräpar ner i naturen. Maria uttryckte att ”ett 

miljöproblem kan vara till exempel att människor slänger ner plastpåsar överallt […] och 

slänger runt skräp.” Hon berättade även om att en ung flicka som slängde skräp i havet 

och blev tilltalad av en äldre man om att det var fel att göra så. Viola vidareutvecklade 

Marias resonemang om att slänga skräp i havet. Viola menade att valar kan äta skräpet i 

havet och dö på grund av det. Hon visade kunskaper om att utrotning av valar skulle ske 

om människor försätter att slänga. Hon sa att ”valen tror att skräp är mat men det är plast 

och gift.” Ett fåtal elever talade om att de i skolan samt genom nyheter hört om valar som 

hade svalt tusentals med plastpåsar. Elever i fokusgrupp 1 kom fram till samma tankar om 

att människor borde sluta slänga skräp eftersom det påverkar djurlivet. Dock kunde 

eleverna inte göra en koppling kring hur detta skulle påverka människan.  

Eleverna talade även om att det inte bara var plast som påverkade andra varelser i världen 

utan även burkar, skräp och tuggummin. William uttryckte att en ko hade dött av att ätit 

plast. Han nämnde att människans handlingar påverkar även djur. David sade under 

intervjun om att han hade varit med att en kråka som hade kvävts av tuggummin.  Andra 

elever talade om att fåglar påverkas av människans nedskräpning. Eleverna ansåg att 

levnadssituationen för djuren i nuvarande läge samt i framtiden skulle försämras eftersom 

djuren uppfattar skräp som föda. 
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5.1.2 Elevernas uppfattningar om utsläpp i miljön  

Eleverna i fokusgrupp 3 lyfte fram Parisavtalet som enligt dem innebar att världens länder 

skulle samarbeta för att minska utsläppen i världen samt bevara ozonlagret. Anna uttryckte 

att miljöproblem ”gör det sämre för oss människor och djuren.” Sara vidareutvecklade 

Annas resonemang och menade att ”människan behöver […] växter för att få syre” och att 

avgaser förstör naturen. Erik sa att han hade hört att ”ozonlagret hade hål” via nyheterna. 

Vidare tyckte Erik att ”avgaser från flygplan gör att planeten inte har lagom med syre till 

världen”. Han nämnde att detta skulle göra det ”svårare för människor att andas”. David 

sa att ”om flygplan släpper ut för mycket koldioxid blir det bättre för växter”. Han menade 

att detta skulle ge människan möjligheten att kunna andas. Anna menade att det skulle bli 

värre i framtiden om världen hade alltför många flygplan. Hon sade att den nuvarande 

situationen kring miljöproblem inte skulle bli ”normalt” utan att världen skulle arbeta mot 

en hållbar planet. 

Eleverna pratade om vad utsläppen kan orsaka. 

Simon: ”Polaris och glaciärer smälter och det blir mycket vatten i havet”.  

Ahmed: ”Ozonlagret blir mindre och mindre”.  

Simon: ”Till slut kommer det att bli ett hål och då kommer solens stråle gå igenom där. 

Det kommer bli jättevarmt”.  

Ahmed: ”Det skulle vara skönt om det blev varmt men inte…”.  

Simon: ”Ja, men inte 5000 grader varmt”.  

 

 

 

 

 



18 

 

 
 

5.1.3 Elevernas uppfattningar om användning av naturresurser 

I undervisning om hållbar utveckling har alla elever hört om transport av kött som släpper 

ut mycket avgaser. Eleverna menade att transport släpper ut mycket avgaser. Eleverna i 

fokusgrupp 2 menade att människor beställer kläder och andra slags föremål från online 

sidor på internet. Enligt eleverna transporteras miljontals olika föremål med exempelvis 

lastbilar och skepp. De ansåg att transporterna var skadligt för miljön eftersom 

transporterna friger massor av avgaser.  

Eleverna i fokusgrupp 2 tyckte att miljöproblem berodde på att människan vill ha nya och 

bättre saker hela tiden. Dessa nya varor använder sig av ämnen som skadar miljön enligt 

eleverna. En del av eleverna tyckte att inte enbart människan bar skulden till 

miljöproblemen. Dock kunde eleverna inte nämna några andra orsakar till miljöproblemen 

förutom människan. Eleverna i fokusgrupp 2 och 3 var eniga om att människan bar skulden 

till miljöproblemen i världen. Simon menade att ”vi har gjort massa med gaser, vi har 

gjort kärnkraftverk, vi har gjort massa saker som förstör ozonlagret.” Anna tyckte att 

människan bar skulden till miljöproblemen för att ”dom […] kör bil, bygger hus, skräpar 

ner naturen och uppfinner saker som kan förstöra miljön.” Erik menade att ”människan 

är det farligaste djuret”. Vidare diskuterade David och Erik att inte enbart människor bar 

skulden till miljöproblemen utan även apor. Eleverna hade betraktat ett eller flera 

videoklipp på apor som plundrat föremål från människor som sedan hade slängts i naturen.  

Eleverna i fokusgrupp 3 diskuterade skogsskövling, naturresurser samt konsekvensen av 

skogsskövling. 

Eva: ”Man ska tänka på att inte slösa så mycket papper. Det är heller inte bra för 

naturen”.  

Viola: ” Det gör djuren ont för att djuren behöver träden och skogen för att leva”.  

Maria: ”Det är ganska dåligt för att människor både dödar djur, utrotar djurens platser 

och snart finns det inga djurarter kvar”. 

 Eva: ”Om man fortfarande dödar djur och slänger plast i havet så kommer det inte finnas 

några djur i framtiden”. 
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5.1.4 Elevernas övriga uppfattningar om miljöproblem  

Eleverna i fokusgrupp 1 gjorde kopplingen att krig påverkar naturen. David menade att 

pansarvagnar i krig förstör naturen samt skadar människor. David ansåg att ”det ska inte 

vara krig i länder eftersom det förstör naturen”.  Eleverna i samma fokusgruppsintervju 

talade om hur snabbmaten påverkar miljön. Eleverna tyckte att snabbmat är ohälsosam för 

människan och att den dessutom försämrar miljön. Eleverna diskuterade om människors 

löner och menade att människor som arbetar med snabbmat ofta tjänar mindre pengar och 

att den ohälsosamma maten kostar mindre än den hälsosamma maten. Eleverna ansåg att 

det blev en negativ spiral då människor som tjänade mindre pengar inte hade möjligheten 

att äta hälsosamt och lider på grund av det.   

Eleverna i fokusgrupp 3 diskuterade människans roll i dödande av djur. Maria tyckte att 

slakt av djur på grund av föda eller nöje leder till utrotning av djurarter. Hon tog specifikt 

upp noshörningar som lever under hot i världen på grund av eftertraktade horn. Enligt 

Viola dödas även krokodiler för att skapa väskor med krokodilskinn. Viola ansåg att detta 

inte var rätt. Enligt eleverna kan flera djurarter utrotas eftersom människan är intresserad 

av vissa naturresurser. 

Eleverna diskuterade konsekvensen till miljöproblemen. Anna, Sara, David och Erik lyfte 

fram att ”växter inte kunde växa längre” och att djur samt människor kan dö av dessa 

miljöproblem. Vidare angav eleverna att plast består av giftiga ämnen som skadar naturen. 

Ytterligare konsekvenser till dessa miljöproblem som eleverna diskuterade var att 

människans hälsa skulle försämras.  

Eleverna diskuterade att dagens barn och ungdomar ofta håller sig inomhus och spelar 

data- och TV spel. Andra elever angav att barn och ungdomar spenderar mer tid i sociala 

medier. Eleverna yttrade att människor i alla åldrar borde motionera mer vare sig om de 

äter snabbmat eller inte. Eleverna angav i studien att de spenderar minst en timme varje 

dag att vara ute och umgås med klasskamrater och vänner.   
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5.2 Elevernas lösningar till miljöproblemen 

Som tidigare nämnts menade Maria att det är få soptunnor i skogen. Hon menade att detta 

leder till att människor slänger skräp i naturen. Viola lyfte förslaget att kommunen borde 

ta bättre ansvar kring nedskräpning. Hon nämnde att kommunen borde installera fler 

soptunnor i naturen för att hindra människor att slänga skräp i naturen. Samtliga elever 

uttryckte att varje individ borde ta med sig en väska med en påse eller matlåda för att 

förvara skräp om det inte finns soptunnor i närheten. Dock var det ett fåtal elever som sa 

att de hade skräpat ned naturen samt omgivningen eftersom det inte fanns soptunnor i 

närheten.  

William, Ahmed och Simon lyfte fram att de hade hört om skolstrejker och alternativ till 

lösningar kring miljöproblemen. I alla fokusgrupper talade eleverna i den aktuella studien 

att människor borde promenera oftare och att bilen inte behövs vid alla tillfällen. Ett flertal 

av eleverna tyckte att människor borde cykla mer. Sara talade om att människor förbättrar 

sin hälsa genom att cykla och samtidigt kan bidra till att skydda miljön. Anna ansåg att 

borde finnas en lag där människor var tvungna att cykla, gå eller springa minst tre gånger 

i veckan.  

Under intervjun framförde eleverna om att lagar borde instiftas för att bevara miljön och 

naturen. Eleverna uttryckte att poliser borde ge böter till människor som skräpar ned. 

Eleverna menade att individer som förstör soptunnor eller annat som håller samhället rent 

borde straffas. Ett förslag var att varje bot skulle kosta 600 kronor och efter upprepande 

fall av nedskräpning skulle detta resultera i fängelsestraff. Eleverna diskuterade hur polisen 

skulle få tag på nedskräparna. I samtal kom eleverna fram till att man kunde använda sig 

av fingeravtryck om det inte fanns kameror vid händelsen. Dessutom skulle allmänheten 

få ett större ansvar att anmäla om de ser någon som skräpar ned naturen. Utöver detta ansåg 

Maria och samtliga elever att samhället borde ”utmana människor att inte slänga skräp 

[…] och sätta ut mer soptunnor.” Eva ansåg att människor borde tänka på vad de äter och 

hur det kan skada miljön. 

Eleverna angav att världens befolkning borde återvinna mer. De ansåg att detta skulle leda 

till att världen inte skulle vara i behov av att bränna avfall. Eleverna menade att genom 

sopbränning skapas avgaser som skadar ozonlagret. Eleverna menade att återvinning 

innebar att skräp inte behöver förbrännas utan istället återvinnas till nya varor.  
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Erik ansåg att världens ledare borde samarbeta mer kring världens miljöfrågor. Han 

menade att världen skulle inneha en mindre andel av miljöproblem om FN samt andra 

organisationer gav tydliga regler och internationella lagar kring arbetet mot en hållbara 

planet. Simon menade att ytterligare reglering kring fabriker runt om i världen borde 

instiftas.  

William och Ahmed ansåg att de flesta varor inte borde bestå av plast utan att människor 

borde skapa exempelvis fler tofflor av trä. Maria talade om att det gynnar miljön om 

människor källsorterar. Maria trodde dessutom att ungdomar mellan 13 och 15 år ofta 

slänger skräp i omgivningen.   

Eleverna i fokusgrupp 3 talade om hur samhället har utvecklats genom tiderna. Eleverna 

talade om att människan förr i tiden försökte leva genom att hålla sig varma och jagade 

efter föda och skinn. Eleverna menade att människan nuförtiden inte behöver göra detta 

eftersom allt redan är serverat för människan. Eva uttryckte ”så […] vi lär oss typ ingenting 

och vi respekterar inte vad vi får serverat utan vi bara skadar naturen ännu mer.” Maria 

tyckte att människor borde ”bygga fler reservat och savanner ute i öknen […] så att dom 

försvarar djuren”. 

Som tidigare nämnts yttrade Anna att människan har skapat olika tekniska objekt som 

skadar miljön. Hon ansåg även att vissa saker som människan har skapat även har förbättrat 

miljöproblem som har skadat ozonlagret. Eleverna angav att människan använder sig av 

mer elektronik än förr och att fler människor nyttjar solpaneler. Eleverna menade att 

förnybara energikällor kommer att bli mer populära i framtiden och att detta även kommer 

att förbättra naturen. En annan lösning till miljöproblemen var att människor skulle 

använda sig av fler elbilar och el-cyklar.  

Alla elever ansåg även att samhället borde vara enigt om att ta bort kärnkraftverk och 

införskaffa solpaneler. Simon gav förslaget att installera solpaneler över ett land så att 

elektriciteten kan utnyttjas av världens invånare. Eleverna ansåg att solpaneler och 

stimulans till positiv inställning till miljöfrågor var bättre för miljön. Enligt Erik var 

lösningen till miljöproblem att bli statsminister i framtiden. Erik menade att han som 

statsminister kunde ge befolkningen bra lön. Han ansåg kunna förbättra miljösituationen 

genom reglering av skatt. 
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5.3 Elevernas framtidsperspektiv 

Under fokusgruppsintervjuerna hade eleverna olika åsikter kring framtiden. Vissa elever 

ansåg att de miljöproblem som de hade tagit upp under samtalet skulle förbättras i 

framtiden. Andra elever hade en mer negativ bild av framtiden. Viola yttrade att: 

Vi kommer typ inte ha några djur kvar på jorden. Alla djur kommer att vara utrotade. 

Vi kommer inte få mer kött, […] vi kommer inte att överleva. Vissa är beroende av kött, 

så vissa blir galna när de inte får kött.  

Maria vidareutvecklade Violas resonemang men menade att alla djur inte kommer bli 

utrotade utan exempelvis att vissa underarter kommer att dö ut. David menade att 

människor borde äta mindre kött och överväga att tänka på att bli vegetarianer för att bevara 

djurliv för framtiden. Dock avsåg David att han skulle bli en vegetarian när han ”blir stor”. 

David tyckte att framtiden ”kan vara dåligt eller bra för att […] man kan börja nu å sluta 

skräpa ner men […] om vi inte skräpar ner tror jag att framtiden kommer att bli bättre för 

människan och djuren.” Sara i samma fokusgrupp var bekymmersam för framtiden och 

angav att människan inte lyssnar när det kommer till att bevara miljön för en bättre framtid. 

Anna vidareutvecklade detta och tyckte de flesta människor har hört om miljöproblemen 

men beslutar sig istället att inte ta ansvar för sina egna handlingar.  

Eleverna i fokusgrupp 1 och 2 ansåg att världen skulle skapa flygande bilar som inte 

släpper ut mycket avgaser som skadade miljön. Eleverna uttryckte även att framtiden 

skulle innebära flygplan som inte släpper ut mycket avgaser. Ahmed formulerade att elbilar 

inte släpper ut avgaser och att människor istället kunde bli beroende av elektricitet, vilket 

han ansåg vara en nackdel för mänskligheten.  

Eleverna i fokusgrupp 3 yttrade att allt skulle försämras i världen. Simon, William och 

Ahmed var eniga om att ”forskare borde komma på lösningar som skulle rädda 

ozonlagret”. Samtliga elever diskuterade även arbetssituationen i framtiden. Eleverna 

ansåg att maskiner skulle ta mer plats i arbetslivet och detta skulle leda till ökad 

arbetslöshet. En elev tyckte att robotar skulle kunna användas i flera yrken. Eleverna 

menade att människor kunde ha blodrädsla och att robotar skulle kunna ta över vid 

exempelvis operationer. Detta skulle leda till perfekta operationer enligt Simon.  

Maria uttryckte att om det fanns nedskräpning i framtiden ”skulle vi leva som på stentiden 

[…] det skulle vara avfall överallt”.  Samtliga elever uttryckte att folk skulle leva bland 
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avfall. Eleverna reflekterade även över levnadssituationen i världen där människor redan 

lever bland avfall. Eleverna ansåg att Sveriges befolkning har tur, eftersom Sverige är ett 

rikt land och samarbetar med Norden och EU.  

Eleverna diskuterade även om krig och hur krig skulle se ut i framtiden. En elev jämförde 

framtidens krig med den fiktiva filmserien Star Wars. Eleverna ansåg att det fortfarande 

skulle finnas enstaka krig i framtiden men inte enorma världskrig som tidigare har inträffat 

i världen.  

Eleverna i en fokusgrupp 1 var eniga om att en framtid utan miljöproblem var ett mål som 

världen borde eftersträva.  David tyckte att planeten skulle glänsa och att världen skulle 

vara fylld av grönska. Dessutom skulle ”världen bestå av blå hav som man kan se genom 

även om det typ är bottens bottens.” Sara uttryckte att en framtid utan miljöproblem 

innebar ingen plast i naturen och havet. Eleverna uttalade att samhället skulle vara bättre 

på att källsortera och återvinna avfall. Eftersom människor var bättre på att källsortera och 

återvinna ansåg eleverna att det skulle finnas mer skog i framtiden. Eleverna menade att 

människor hugger ned skog eftersom människor inte återvinner allt papper. Genom 

återvinning förväntas världen inte behöva hugga ned skog. Detta skulle leda till djur kunde 

använda sig av sina hem. Eva uttryckte att världen inte skulle vara beroende av papper och 

människor skulle exempelvis anteckna i mobilen istället för på papper. Elever i fokusgrupp 

2 angav att en framtid utan miljöproblem skulle innebära att flygplan inte släpper ut 

avgaser. Eleverna ansåg att flygplan skulle använda sig av biogas. Eleverna i studien 

uttryckte att världen skulle se bättre ut och att människor skulle bli livliga och glada utan 

miljöproblem. Eleverna tyckte även att det skulle finnas färre sjukdomar om världen inte 

hade miljöproblem.  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens metod samt resultat diskuteras. Metoddiskussionen belyser 

studiens starka respektive svaga sidor. Resultatdiskussionen innefattar en diskussion 

utifrån studiens resultat. Vidare har studiens resultat jämförts med tidigare forskning samt 

skolans styrdokument. Slutligen presenteras idéer för fortsatt forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

I den aktuella studien har datainsamling skett genom fokusgruppsintervjuer. Under arbetets 

gång har studiens syfte och frågeställning kritiskt granskats för att överensstämma med 

intervjufrågorna, se Bilaga 2. Den valda kvalitativa metoden resulterade i att elever har 

kunnat belysa sina uppfattningar kring miljöproblem och framtiden.  

Urvalet kan ha påverkat resultatet eftersom eleverna i studien går i samma klass, vilket 

innebär att elever för det mesta kan inneha liknande kunskaper och uppfattningar om 

miljöproblem och framtiden. Om undersökningen hade genomförts på fler skolor hade 

studien sannolikt belyst olika uppfattningar kring miljöproblemen och framtiden. Vidare 

anser jag att enkätundersökningar kunde kompletterat studien för att kunna belysa tydligare 

likheter, skillnader och mönster mellan elevers uppfattningar om miljöproblem och 

framtiden.  

Indelning av fokusgrupperna gjordes efter mina erfarenheter i tidigare VFU-period med 

samma klass. Eleverna blev indelade i fokusgrupperna utifrån deras trygghet med 

gruppmedlemmar. Alla elever i studien hade en eller flera vänner i sin fokusgrupp. Jag 

anser att detta bidrog till ökad delaktighet bland alla elever.   

Eleverna i fokusgruppsintervjuerna gav öppna svar som lyfts fram i studiens resultat. 

Eleverna reflekterade över sina handlingar och uppfattningar om miljöproblem och 

framtiden. Intervjuerna tog plats i ett litet klassrum intill elevernas vanliga klassrum för att 

eleverna skulle känna sig avslappnade samt vara bekanta med miljön.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt har elevernas uppfattningar temakategoriserats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt hur dessa förhåller sig till läroplanen. Slutligen redovisas idéer för 

fortsatt forskning. 

6.2.1 Vilka miljöproblem känner eleverna till? 
 

I den aktuella studien kunde eleverna nämna olika slags miljöproblem. Eleverna valde att 

lyfta fram miljöproblem såsom nedskräpning, klimatförändring, giftiga ämnen och 

avgaser. Eleverna ansåg även att transport och kärnkraftverk var miljöproblem, vilket kan 

sägas vara felaktigt eftersom transport och kärnkraftverk är konsekvenser som leder till 

miljöproblem. Dock talade eleverna mest om nedskräpning, vilket jag finner fascinerande. 

Detta kan bero på att eleverna enbart uppfattade att de viktigaste miljöproblemen var det 

som fanns i deras närmiljö. I likhet med andra studier har eleverna belyst sina uppfattningar 

om och kunskaper kring sociala situationer i samhället samt lokala och globala 

miljöproblem (Hicks & Holden, 1995a; Hicks & Holden, 2007). Lösningarna till 

miljöproblemen som eleverna kom fram till handlade också mest om nedskräpning. 

Eleverna i den aktuella studien visade i likhet med Saglam (2016) generell kunskap om 

andra miljöproblem utöver nedskräpningen, dock anser jag att eleverna borde samtalat mer 

om diverse miljöproblem. 

I likhet med Saglam (2016) uppfattade eleverna i denna studie att nedskräpning är ett av 

det största miljöproblem som påverkar mänskligheten samt naturen. Saglam (2016) lyfte 

fram att eleverna var mest bekanta med nedskräpningen och endast oroade sig för 

nedskräpning. I likhet med Saglam (2016) förstod eleverna i denna studie att det fanns 

olika slags miljöproblem i världen och kunde reflektera kring dessa. De flesta elever kunde 

reflektera att människan har skapat fordon som släpper ut avgaser som skadar miljön. Dock 

kunde eleverna inte medge konkreta svar till vad avgaserna gör för något vid följdfråga 

som ställdes under intervjuerna, men eleverna förstod att avgaserna påverkade ozonlagret. 

Eleverna uppfattade att avgaser resulterar i att hål uppstår i ozonlagret som bidrar till ökad 

temperatur i världen. Eleverna borde dock haft mer kunskap kring hur hål har uppstått i 

ozonlagret samt hur klimathotet har åtgärdats. Eleverna hade gammal information om 

ozonhål, vilket är mycket bekymmersamt.  De borde inneha kunskap om att ozonhål som 

rapporteras ideligen var kraftig förtunning av ozonlagret. I mitten av 1980-talet 
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samarbetade världens politiker kring internationella överenskommelse om att begränsa 

ämnen såsom freoner som skadar ozonskiktet. Genom internationella överenskommelse 

hade miljöproblemet kunnat åtgärdas (Andersson, 2008). Eleverna borde inneha kunskap 

om att miljöproblemet med ozonuttunning hade åtgärdats för över 30 år sedan. Under 

intervjun var det även flera elever som hade förväxlat begrepp såsom ozonhål, ozonlager, 

ozonuttunning och växthuseffekten. Enligt forskning framkommer förväxling av begrepp 

ofta bland elever (Andersson, 2008). 

6.2.2 Elevernas framtidsperspektiv  
 

Eleverna hade olika uppfattningar kring vad som väntar mänskligheten och planetens 

framtid. Majoriteten av eleverna uppfattade en hemsk framtid med flertal olika 

konsekvenser. Eleverna hade i likhet med andra studier visat generell oro kring framtiden 

(Manni, Sporre & Ottander, 2012; Strife, 2012). Enligt Maria och andra elever skulle 

framtiden innebära utrotning av djurarter vilket i sin tur leder till att människor ”blir 

galna” eftersom ”människor är beroende av kött”. David resonerade att människor borde 

bli vegetarianer för att bevara djurliv och framtiden. Eleverna kunde dock inte ange 

sambandet mellan vad som skulle hända om djur utrotades och vad det skulle innebära för 

de olika ekosystemtjänsterna. Eleverna kunde reflektera kring framtidens arbetsmarknad 

med maskiner som utför människors arbete. Enligt eleverna skulle detta leda till ökad 

arbetslöshet och försämrat välmående.  Vissa elever ansåg att allt skulle försämras i 

världen. I likhet med andra studier har eleverna i den aktuella studien en mer realistisk bild 

samt ett bredare framtidssynssätt om miljön (Özsoy, 2012; Alerby, 1998). 

Andra elever ansåg att de nuvarande miljöproblemen skulle åtgärdas i framtiden och att 

detta skulle innebära en ljus framtid. Enligt vissa elever skulle framtiden se bättre ut om 

människor införskaffar sig en positiv inställning till miljöproblem och inte skräpar ner i 

naturen.  Eleverna menade att människor skulle bli bättre på att källsortera och återvinna 

avfall. De ansåg att detta skulle leda till blå hav och gröna skog. Ahmed ansåg att 

människors beroende av elektricitet var en nackdel för mänskligheten, tillskillnad från Eva 

som menade att människor skulle som alternativ anteckna i mobilen istället för på papper. 

Evas resonemang innebär mer användning av elektricitet och hon gav ingen kännedom om 

fördelar och nackdelar kring detta. 
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6.2.3 Vilka lösningar har eleverna för att bidra till en hållbar framtid? 
 

Eleverna i den aktuella studien tyckte likt eleverna i Saglam (2016) att samhället borde ta 

mer ansvar om att informera befolkningen om nedskräpning. Eleverna i Saglam (2016) 

valde att övertyga samhället att ta mer ansvar för naturen och miljön genom skyltar. Genom 

skyltar skulle eleverna uppmuntra människor att reflektera kring deras handlingar. 

Eleverna i denna studie ansåg att människor skulle bete sig bättre kring nedskräpning 

genom instiftelse av nya lagar såsom böter eller fängelsestraff. I likhet med eleverna i 

Saglam (2016) där elever i årskurs fem hade en tilltro till att tekniken skulle lösa 

miljöproblem i världen kom eleverna i den aktuella studien fram till lösningar såsom 

flygande bilar och flygplan som inte släpper ut avgaser. Eleverna menade att människor 

hade hört om olika slags miljöproblem tidigare i skola och via nyheter men att människor 

trots allt väljer att skräpa ner naturen och miljön. Dock medgav eleverna att de har skräpat 

ner naturen och miljön på grund av brist på soptunnor eller lathet.  

I likhet med förskoleeleverna i Kahriman-Öztürk et al. (2012) förstod eleverna i denna 

undersökning att det material som källsorterades blev till nya produkter, vilket ledde till en 

mindre exploatering av naturen. Förskoleeleverna visade dock inte tecken på nytänkande 

eller reflektion inom hållbar utveckling. Eleverna i undersökningen går i årskurs fem och 

innehar ytterligare kunskaper om hållbar utveckling. Eleverna kunde under intervjun 

reflektera samt visa tecken på nytänkande om hållbar utveckling. Kahriman-Öztürk et al. 

(2012) menade att handling för en hållbar utveckling innefattar de 7: Rn. Dessa 7: R är 

reduce, reuse, respect, rethink, reflect, recycle och redistribute. Eleverna i den aktuella 

studien visade kunskaper om att minska människans konsumtion av naturresurser, respekt, 

nytänkande, reflektion och återvinning, återanvändning av världens resurser. Dock visade 

eleverna i denna studie inga tecken på omfördelning av dessa resurser.    
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6.2.4 Vilka kopplingar gör eleverna till människans relation till naturen? 
 

Eleverna kunde göra grundläggande kopplingar mellan de ekologiska och sociala 

dimensionerna inom hållbar utveckling. Eleverna diskuterade hur människans handlingar 

påverkar djurliv samt miljön, men tydliggjorde inte sambandet mellan hur försämrat 

djurliv påverkar människan. Viola menade att valar äter skräp i havet vilket leder till 

valarnas utrotning. Viola och samtliga elever kunde dock inte beskriva hur planeten skulle 

påverkas av utrotningar av djurarter, det vill säga hur skulle en värld se ut utan exempelvis 

valar. Eleverna kunde inte tydligt förklara sambandet mellan hur människan och djurliv 

skulle påverkas av utrotning av djurarter.  

Läroplanen anger att aktörer ska visa respekt för ”varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2018, s. 5). I denna studie har eleverna visat 

respekt för miljön men enstaka elever har nämnt att de har skräpat ned på grund av stress, 

att det inte fanns soptunnor i närheten och lathet. Dessa elever har inte visat respekt för 

miljön trots reflektioner kring konsekvenser av miljöproblem. Jag anser att alla elever i 

undervisning bör diskutera miljöproblemen och deras egna handlingar kring 

miljöproblemen. Jag anser även att eleverna bör diskutera och reflektera om olika slags 

miljöproblem såsom klimatförändring, försurning, övergödning, diverse föroreningar och 

så vidare. Med ytterligare kunskaper tror jag att elever kommer att inneha djupgående 

kunskaper om miljöproblemen samt dess konsekvenser i framtiden. 

6.3 Idéer om fortsatt forskning 

Utifrån den aktuella studien har elever i årskurs fem kunnat belysa sina uppfattningar kring 

miljöproblem samt framtiden. Jag anser att vidare forskning bör undersöka elevers 

uppfattningar kring hållbar utveckling, miljöproblem och framtiden i olika kommuner 

genom enkätundersökningar, djupgående intervjuer samt fokusgruppsintervjuer. Vidare 

forskning inom området måste innefatta elever i årskurser 4–6 eftersom ytterligare 

forskning bör ske inom detta stadie. Utöver detta ska även elevernas lärare intervjuas för 

att kunna belysa likheter, skillnader, mönster och samband kring uppfattningar mellan 

lärare och elever. Dessa idéer kommer bidra till en djupare förståelse av elevers 

uppfattningar kring miljöproblem och framtiden. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1 Samtyckesbrev 

Hej! 

Jag är en lärarstudent som går sista terminen på grundlärarutbildningen vid Jönköping University. 

Under vårterminen kommer jag att skriva mitt examensarbete inom ämnesområdet NO där jag ska 

undersöka hur elever uppfattar hållbar utveckling.  

Jag skulle vara tacksam om ditt barn kunde få vara med i min studie, där jag genom gruppintervjuer 

ska belysa elevers tankar kring hållbar utveckling.  

Ljudinspelning kommer att ske i syfte för transkribering. Allt inspelat material kommer att 

avidentifieras. Dessutom kommer materialet efter transkriberingen att kasseras. 

Hälsningar 

Khadra 

Kontaktuppgifter 

 

 

 

1. Ja, mitt barn kan delta i studien. 

2. Nej, mitt barn kan inte delta i studien. 

 

Barnets namn:                                                     Vårdnadshavare: 

__________________________________     __________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Vad tror ni ett miljöproblem är för något? 

Vilka miljöproblem vet ni om? 

Vad tänker ni om dessa miljöproblem? 

Varifrån har ni hört dessa miljöproblem (förslagsvis skolan, hemmet eller nyheter)? 

Om ja, vad pratar ni om då? 

Vad har nyheter sagt om dessa miljöproblem? 

Vilka miljöproblem har ni hört om bland era vänner? 

Vad kan alla dessa miljöproblem bero på? 

Vad är konsekvenser till dessa problem? 

Vem bär skulden till dessa miljöproblem, och varför då? 

Vad vill ni att världen ska göra för att förbättra situationen? 

Har ni lösningar till dessa miljöproblem? 

Vilka lagar ska ni instifta för en bättre hållbar planet? 

Har ni tekniska lösningar till dessa miljöproblem? 

Utifrån vad ni har svarat, hur tror ni framtiden kommer att se ut i nuvarande läge? 

Hur skulle den bästa framtiden se ut för planeten utan miljöproblem?  

 

 

 

 

 


