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Syftet med denna kvalitativa studie är att 

genom fokusgruppintervjuer undersöka vad 

elever i årskurserna 5-6 kan och  resonerar om 

begreppen källsortering, nedskräpning och 

miljöförstöring Studien tar upp hur hållbar 

utveckling är upplagt i läroplanens inledande 

delar och kursplaner, hur de tre 

dimensionerna av hållbarhet definieras samt 

tidigare forskning inom ämnet. I det resultat 

som visualiseras framkom det hur 20 elever 

på en Grön Flaggskola och en icke Grön 

Flaggskola ser på nedskräpning och 

källsortering. Undersökningens resultat 

indikerar att eleverna är väl insatta i dagens 

miljöproblem och de vet hur de ska motverka 

dessa. Anmärkningsvärt visade eleverna på 

Grön Flaggskolan inte mer kunskap om till 

exempel hållbarhet. Dock påvisas det att 

majoriteten av eleverna på båda skolorna 

innehar en nonchalant inställning till 

problemen, lägger dessa på andra individer 

och skjuter problemen framför sig. I studien 

framförs slutligen en diskussion om 

införandet av ett nytt ämne i läroplanen, vem 

som bär ansvaret och hur lärarna kan 

engagera sina elever att arbeta för en bättre 

planet. 

 

The purpose of this qualitative study is, through 

focus group interviews investigate what pupils in 

grades 5-6 can and reason about waste sorting, 

littering and pollutions. The study examines how 

sustainable development is presented in the 

curriculum's introductory parts and curricula, how 

the three dimensions of sustainability are defined 

and previous research within the subject. The result 

that emerged visualizes how 20 pupils at an Eco-

School and a non-Eco-school look at littering and 

sorting waste. The results of the survey indicate 

that the pupils are well acquainted with today's 

environmental problems, and they know how to 

counteract with these. The pupils on the Eco 

School did remarkably not show more knowledge 

about for example sustainability. However, it is 

demonstrated that the majority of the pupils at both 

schools hold a nonchalant approach to the 

problems, place these on other individuals and 

postpone the problems before them. Finally, the 

study discusses the introduction of a new topic in 

the curriculum, who carries the responsibility and 

how the teachers can engage their students to work 

for a better planet. 
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1. Inledning 

Varje år faller minst 300 vattenlevande djur såsom grindvalar, havssköldpaddor och 

delfiner offer för människans nedskräpning. Den 2/6 2018 rapporterade SVT nyheter att 

en liten grindval påträffats i en kanal i södra Thailand. Valen levde men spydde upp fem 

plastpåsar, och trots veterinärens och allmänhetens insatser gick valens liv inte att rädda. 

Vid obduktion påträffades över 80 plastpåsar i valens mage. På grund av att valen svalt 

skräpet fanns det inte någon möjlighet för den att tillgodogöra sig någon näring 

(Ivarsson, 2018). Redan i april kom beskedet att en dräktig kaskelothona flutit i land på 

Sardinien i Medelhavet. I valens kropp återfanns soppåsar, fiskenät, rör och 

tvättmedelsförpackningar, allt till en vikt på cirka 22 kilo (Olsson, 2019). Med jämna 

mellanrum rapporterar nyheterna om liknande händelser, och enligt 

naturskyddsföreningen beräknas 8-13 miljoner ton plast hamna i naturen varje år. En stor 

del av detta skräp är sådant som slängts i naturen istället för att kastas i återvinning eller i 

soporna. Plast har hittats i 94 % av stormfåglarna i Nordsjön och i minst 100 av 120 

trålfångade havskräftor har det återfunnits plastbitar (Naturskyddsföreningen, u.å.). Plast 

i haven är således ett enormt problem, i Sverige likväl som i hela världen. Sker inte en 

förändring idag kommer det år 2050 finnas mer plast än fisk i haven.  I naturen kan inte 

plast brytas ner, istället smulas den sönder och blir till mikroplast som skadar miljön och 

djurlivet. Nedskräpning med plast är således en hälsorisk för människan då hon får i sig 

plast genom maten samt att plast sprider farliga kemikalier. Nedskräpning med plast 

innebär också minskade möjligheter för människans livsmedelsförsörjning då havens 

fiskbestånd minskar (Regeringskansliet, 2019).  

Varje år genomför ett flertal skolor i Sverige en satsning mot nedskräpning genom 

kampanjen Vi Håller Rent (Håll Sverige Rent, u.å.). En fråga som dock kvarstår är om 

detta verkligen medför någon nytta då kampanjen endast sker en gång om året.  En annan 

fråga är om barn verkligen inser vikten av att inte skräpa ner? Ingen trivs i en skräpig 

miljö men ändå återfinns skräp nästan överallt.  I en kvalitativ studie på 20 elever har jag 

därför genom fokusgruppintervjuer undersökt hur elever resonerar om nedskräpning, 

källsortering och återvinning.   

Kunskap om hållbarhet och vad elever vet om detta är mycket relevant inom 

yrkesverksamheten då läraren och inte minst skolverksamheten innehar en 
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grundläggande roll som kunskapsspridare, inspiratör och förebild för en framtida 

generation. Läraren måste således utbilda sina elever till att bli medvetna om planetens 

välmående och få elever att vilja kämpa för jordens överlevnad. 
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik definieras begreppet hållbar utveckling. Därefter presenteras de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling, konceptet Grön Flagg och historiska händelser av 

betydelse. Kapitlet avslutas med en redovisning av hur hållbar utveckling är representerat 

i skolans styrdokument, presentation av tidigare forskning samt vetenskapliga teorier som 

är relevanta för den aktuella studien.  

2.1. Definition av hållbarhet 

Begreppet hållbar utveckling blev känt för allmänheten i samband med 

Brundtlandkommissionen år 1987. Medlemmarna i kommissionen definierade begreppet 

som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (SOU 2004:104, s.32). 

Björneloo beskriver i sin bok Hållbar utveckling (2011) att begreppet hållbar utveckling 

kan definieras som en skyldighet likväl som ett gemensamt ansvar mellan generationer, 

folkgrupper, nationer och kön. Samarbetet i världen är någonting som därförutom 

betonas i Agenda 21 från 1993 (United Nations Conference on Environment and 

Development, 1993).  

 

Världens länder är i beroendeställning av varandra och beslut som fattas av enskilda 

ledare och nationer ger upphov till en kedjereaktion. Sverige besitter ett stort ansvar att 

med sina kunskaper bidra till en mer rättvis och hållbar värld (SOU 2004:104).  De 

frågor som idag står på agendan angår planetens alla människor och de utmaningar vi står 

inför måste gemensamt hanteras av alla världens länder. Det handlar om att värna om 

framtidens behov samt att tillgodose dagens utvecklingsbehov i världens alla länder. Det 

finns således en explicit röd tråd mellan individens delaktighet och ansvar (SOU 

2004:104).   

2.2. Tre dimensioner av hållbar utveckling 

Då världens länder står i förbund med varandra bör frågor som berör miljö och framtid 

behandlas ur ett internationellt perspektiv. Resolutioner som tas av politiker och det 

enskilda valet som fattas av människan har inte endast en inverkan på det enstaka landet 

utan på världens alla medborgare. Principerna för hållbar utveckling kan uppfattas som 
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varandras stöd likväl som förutsättningar för människans grundläggande behov (SOU 

2004:104). 

En föreliggande omständighet för hållbar progression är den ekonomiska dimensionen 

och dess tillväxt. Skulle en alltför stor försämring av världens miljö ske, skulle detta leda 

till att en ekonomisk tillväxt inte längre vore möjlig. Således skulle detta i ett ytterligare 

steg leda till en lägre ekonomisk tillväxt i det mänskliga kapitalet. Ett resultat av och en 

förutsättning för den ekonomiska utvecklingen är också den sociala hållbarheten. Den 

sociala dimensionen innebär att individer innehar en samhällelig tillhörighet med 

resurser, mat och makt vilka fördelas med rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. 

Människan ska därtill känna trygghet likväl som delaktighet i samhället. En värld som 

lever i fred och tar hand om sin miljö resulterar i en starkare ekonomisk tillväxt vilket 

leder till en god hållbar utveckling (SOU 2004:104). 

Slutligen innebär den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling människans 

skyldighet att bevara planetens ekosystemtjänster. Människan måste utveckla en förmåga 

att återvinna resurser, vilka i sin tur är förutsättningar för en fortsatt expansion av den 

sociala välfärden och den ekonomiska utvecklingen. De tre dimensionerna av hållbar 

utveckling är således starkt sammanflätade (SOU 2004:104). 

2.3. Grön Flagg 

Grön Flagg ingår i ett internationellt samarbete gällande hållbarhetsfrågor, så kallade 

Eco-schools. Nätverket har funnits i över två decennier och har etablerat sig i 67 länder. 

Det hjälper lärare och pedagoger att utveckla en glädje hos elever i att arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Målet med Grön flagg är att ge en yngre generation kunskaper och 

handlingskompetens till förändring. Programmet hjälper till att skapa nyfikenhet och ett 

engagemang gällande likväl social hållbarhet såsom ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

(Grön Flagg, u.å).  

Med syfte att uppnå ett Grön Flaggcertifikat måste en skola genomgå fem steg. Det första 

steget innebär att Grön Flagg-rådet, bestående av barn och vuxna, gör en plan för den 

blivande Grön Flaggskolan. Under året som går träffas rådet och skolan för att delge 

varandra tankar och idéer. Steg två innebär en kartläggning. Resan mot en hållbar skola 

kommer ta tid, och bör involvera så många det går på skolan. Verksamheten ska i sin 



 
5 

 

 
 

kartläggning utgå ifrån tidigare resor, läroplanen och de globala målen. Det tredje steget 

innebär en plan på tre utvecklingsområden. Syftet med den tilldelade planen är att det ska 

finnas en explicit struktur på det arbete som pågår. Verksamheten ska tillsammans 

bestämma vad utvecklingsområdet ska handla om och varför skolan ska arbeta med det. 

Härtill ska det beslutas hur arbetet ska ske, hur elever ska ges möjlighet till delaktighet 

samt på vilket sätt målet bidrar till ett hållbart samhälle. Efter att Håll Sverige Rent 

godkänt planen kan skolan i steg fyra genomföra och dokumentera planen. I steg fem 

avslutas arbetet med en reflektion kring vad skolans medarbetare och elever har lärt sig 

samt vilken handlingskompetens arbetet har bidragit till (Grön Flagg, u.å). 

2.4. Historiska händelser av betydelse  

Sverige har under flera decennier varit ett ledande land gällande arbetet med hållbar 

utveckling. FN:s, Förenta nationernas, miljökonferens i Stockholm år 1972 uppfattas idag 

som startskottet för internationell miljöpolitik (Öhman, 2011).  Totalt träffades 113 av 

FN:s medlemsländer med syftet att föra en debatt om miljöfrågans komplexitet. 

Diskussioner hölls om den mänskliga påverkan på den biofysiska miljön, människans 

hälsa i utvecklingsländerna samt ekonomisk och social utveckling. Dessa möten 

resulterade i Stockholmsdeklarationen som idag är grunden för ett flertal mellanstatliga 

avtal vilka rör miljö och hälsa (Aksell, 2009). Konferensen mynnade ut i ett utformande 

av FN:s miljöprogram UNEP, United Nations Environmental Programme (Aksell, 2009). 

I konferensen påbörjades således ett samarbete mellan världens industri- och 

utvecklingsländer. Från utvecklingsländernas sida uppkom ett krav att miljöinsatserna 

inte endast skulle vara av teoretisk karaktär utan även ge upphov till en utveckling som 

skulle vara möjlig att implementera i verkligheten (Nationalkommittén för Agenda 21 och 

Habitat, 2002).  Efter konferensen i Stockholm införde många länder lagar på privilegier 

till en adekvat miljö, samt ett tydliggörande att staten stod miljöansvarig (WCED, 1987). 

År 1983 utnämnde FN en grupp utredningsmän där det tilldelade uppdraget låg i att 

implementera avgörande granskningar gällande miljö- och utvecklingsfrågor. Gruppens 

officiella namn The World Commission for Environmental and Development ersattes år 

1987 av det informella namnet Brundtlandkommissionen, då Gro Harlem Brundtland 

stod som ordförande. Högt upp på agendan placerades de aktuella miljöfrågorna och det 

lades även stor vikt på de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna inom 

hållbar utveckling (WCED, 1987). I ett tidigare skede fanns det föresatser som 
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eftersträvade en begränsning av hållbarhetsaspekten till endast problem som härleddes 

till miljön, vilket enligt WCED (1987) innebar ett stort misstag.  Miljö är inte avskuren 

ifrån mänskligt agerande, ambitioner och behov. Begreppet miljö omfattar var människan 

bor och utveckling innebär vad hon gör för att förbättra sin levnadssituation. 

Utvecklingen uppfattas som en grundläggande hållhake för ledare i världens länder 

(WCED, 1987).  Progressionen i industrialiserade länder är då som nu synnerligen 

ohållbar. Beslut som idag fattas gällande hållbar utveckling ger upphov till en djupt rotad 

oförmåga för kommande generationer att upprätthålla en hållbar miljöpolitik. Många av 

de problem som världen idag möter är en ojämnt fördelad utveckling, fattigdom och 

befolkningstillväxt. Dessa problem pressar planeten på dess landresurser, vatten, skogar 

och andra naturresurser. Problemen är inte endast en nedåtgående, negativ spiral av 

fattigdom och miljömässig tillbakagång och ett slöseri på viktigt kapital, utan även ett 

illavarslande slöseri på humana resurser (WCED, 1987). Det är således fattigdom, 

ojämlikhet och miljömässigt förfall som tillsammans utformade 

Brundlandskommissionens rekommendationer år 1987. WCED (1987) lade dessutom 

stark betoning på att de kommande decennierna skulle inneha ett ofrånkomligt krav att 

tillföra en ekonomisk tillväxt. Denna tillväxt skulle inte endast vara kraftfull utan också 

socialt och miljömässigt hållbar. 

I FN-konferensen om miljö och utveckling som hölls i Rio de Janeiro 1992, deltog mer 

än 178 regeringar i arbetet för planetens framtid. Tillsammans fullföljdes det 

miljöuppdrag, vilket hade fastställts av FN år 1989 då länderna möttes för att komma 

fram till diverse strategier med syfte att minska människans påverkan på planeten, samt 

att utveckla ett mer hållbart leverne och ekonomiskt tillväxt i världens länder (UNCED, 

1993).  Därtill skedde ett beslut gällande en förbättring av informationsspridning och 

undervisning om miljö, samt att det är världens rika länder som innehar det största 

miljöansvaret. Dokumentet fick namnet Agenda 21, och skrevs som en manual för 

världens miljöarbete (Aksell, 2009). Agendan riktar in sig på aktuella problem men också 

framtida svårigheter och utmaningar. Strategier av nationell karaktär, idéer och politik är 

avgörande för att ett arbete mot en hållbar planet ska lyckas (UNCED, 1993). Agendan 

var mer detaljerad än tidigare dokument beträffande vilka åtgärder som måste 

genomföras för en bättre miljö. Den betonar att det är varje regerings ansvar att Agenda 

21 tillämpas i det aktuella landet. Härtill beskriver agendan sociala och ekonomiska 
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problem, hur dessa kan lösas, hur viktiga naturresurser ska bevaras samt hur miljöarbetet 

ska genomföras (Aksell, 2009).   

År 2005 valde UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization att vidareutveckla utbildningen inom hållbar utveckling. Insatsen, vilken 

varade i ett decennium fick namnet DESD, Decade of Education for Sustainable 

Development. Stor vikt lades vid målet att uppmuntra utveckling och utvärdering av 

forskning om hållbar utveckling och metoder samt läroplaner för arbete inom hållbar 

utveckling framställdes (UNESCO, u.å.-b). Mellan 2005-2014 var den uppföljande 

satsningen ESD, Education for Sustainable Development världens gemensamma 

miljömål (UNESCO u.å.-a). Världen över arbetar därför UNESCO med att förbättra 

människans tillgång till utbildning. I förbättringsarbetet får människan tillgång till den 

kunskap, de värden och det beteende som är grundläggande för arbetet mot en hållbar 

planet (UNESCO u.å.-c). Med fokus på att generera en ökad utbildning och kunskap för 

alla människor, samt att påskynda utvecklingen mot en hållbar framtid lanserades år 2014 

GAP, Global action programme i Japan.  En stor del av det aktuella arbetet sker kring 

målet att integrera hållbar utveckling. GAP arbetar mot att reformera utbildningen med 

syftet att fler människor ska erhålla chansen att införskaffa sig ny kunskap, tekniker, 

värderingar och förhållningssätt. Tillika ska organisationen framträda som ett explicit 

bidrag till det fortsatta arbetet med hållbar utveckling (UNESCO u.å.-a).  

 

Världens stats- och regeringschefer antog vidare år 2015 Agenda 2030 med tillhörande 

17 globala mål för hållbar utveckling. Fram till år 2030 ska världens länder i gemenskap 

arbeta mot en hållbar och rättvis framtid. Fattigdom och hunger ska bekämpas världen 

över och inom länderna ska ojämlikheter motarbetas. De mänskliga rättigheterna ska 

genomföras och härtill ska fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen uppföras. 

Världens länder ska främja jämställdhet och utöver detta kvinnors och flickors ägande till 

sina egna kroppar. Slutligen ska världen i gemenskap arbeta och säkerställa ett varaktigt 

skydd för planeten och dess tillhörande resurser (Regeringskansliet, 2019). Sverige ska i 

detta internationella arbete vara en ledande stat i genomförandet av Agenda 2030. 

Arbetet med agendan innebär en stor och stegvis förändring av samhället. Målet är att 

landet ska bli världens första fossilfria välfärdsland samt stå som internationell förebild 

gällande ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (Regeringskansliet, 2019). 
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2.5. Hållbar utveckling i läroplanen för årskurs 4-6 

I följande avsnitt presenteras skolans värdegrund, uppdrag och övergripande mål för 

hållbar utveckling. Avsittet avslutas med en presentation av hur hållbar utveckling är 

inskrivet i skolans olika kursplaner.  

2.5.1. Skolans värdegrund, uppdrag och övergripande mål 

Inom skolsektorn behandlas hållbar utveckling främst utifrån den miljömässiga 

dimensionen. Det är en stor avsaknad på nödvändig integration av ekonomisk, social och 

miljömässig dimension (SOU 2004:104). I läroplanens värdegrund och uppdrag går det 

dock att utläsa att skolans mål är att förmedla och förankra en god respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de fundamentala demokratiska värderingar som det svenska 

samhället bygger på. Skolans alla aktörer ska härtill understödja en vördnad för varje 

individs egenvärde och respekt för den gemensamma miljön (Skolverket, 2018).  

Eleverna ska genom ett miljöperspektiv erhålla de möjligheter som krävs för att utveckla 

ett ansvar för den miljö de själva kan påverka och därutöver införskaffa sig en personlig 

inställning till generella och globala miljöfrågor. Undervisningen i skolan ska 

exemplifiera hur samhället, dess funktioner och människans sätt att leva och arbeta kan 

anpassas med syftet att skapa en hållbar utveckling (Skolverket, 2018). 

I skolans övergripande mål är det framlagt att skolans mål är att varje elev ska utveckla 

en omtanke och omsorg för närmiljö likväl som för miljö sett ur ett bredare perspektiv. 

Efter genomförd skolgång ska elever fått erhålla kunskaper om de förutsättningar som 

krävs för en god miljö och en hållbar utveckling. Tillika ska de fått erhålla kunskaper om 

och förståelse för vilken betydelse den individuella livsstilen har för hälsa, miljö och 

samhälle (Skolverket, 2018).  

2.5.2. Hållbar utveckling i skolans kursplaner  
 

Inom hemkunskap ska eleverna under områdena miljö och livsstil utveckla kunskap om 

olika miljömärkningar och deras betydelse. Dessutom ska eleverna visa kunskap på hur 

val och användning av olika varor och tjänster påverkar miljön. Tillika ska eleverna 

utveckla kunskap om återvinning, hur det går till och var den genomförs (Skolverket, 

2018). 
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Under syftesdelen i ämnet biologi står det att eleverna ska ges förutsättningar att hantera 

praktiska, etiska och estetiska valsituationer som berör ekologisk hållbarhet. Ett 

erhållande av kunskap i biologi har betydande mening för samhällsutvecklingen inom till 

exempelvis miljö.  Undervisningen i ämnet biologi ska behandla hur människan är i 

beroendeställning av naturen, hur hon påverkar den samt vad detta har för innebörd för 

den hållbara utvecklingen. Ämnet ska tillika beröra olika typer av energier, hur de 

påverkar miljön samt hur energianvändningen ser ut i samhället (Skolverket, 2018). 

I ämnena fysik och kemi står det att eleverna genom undervisning ska ges möjlighet att 

behandla praktiska, etiska och estetiska situationer som berör energi, teknik, miljö och 

samhälle (Skolverket, 2018). Eleverna ska vidare i ämnet fysik utveckla kunskap om 

olika typer av energikällor hur dessa påverkar miljön och hur energianvändningen ser ut i 

samhället (Skolverket, 2018). 

 

I syftesdelen inom ämnet geografi är det framlagt att eleverna ska utveckla kunskaper om 

hur de kan påverka framtiden så världens medborgare får en mer hållbar levnadsmiljö.  

Eleverna ska utveckla förmågan att värdera diverse lösningar på frågor som berör miljö 

och utveckling, detta utifrån etiska och hållbara överväganden (Skolverket, 2018). 

Undervisningen i geografi ska utveckla elevernas förmåga att förstå hur val och 

prioriteringar i vardagen påverkar miljön och bidrar till den hållbara utvecklingen. Tillika 

ska eleverna utveckla förståelsen för världens olika levnadsvillkor och hur enskilda 

människor och organisationer arbetar för att förbättra dessa (Skolverket, 2018). 

 

Eleverna ska inom samhällskunskap utveckla kunskapen om hur individ och samhälle 

påverkar varandra.  Eleverna ska genom undervisning erhålla möjligheter att utveckla en 

helhetssyn på frågor i samhället och olika samhällsstrukturer. I denna typ av översikt är 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter av stor vikt (Skolverket, 2018). 

 

Inom ämnet teknik ska eleverna utveckla sin förståelse för att diverse tekniska 

verksamheter och den personliga användningen av tekniska lösningar har betydlede för 

och påverkar människan likväl som samhälle och miljö. Eleverna ska vidare utveckla en 

tilltro till den egna förmågan att ge en bedömning på tekniska lösningar och se ett 

samband mellan dessa och frågor som berör bland annat ekonomi och hållbar utveckling.  
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Slutligen ska eleverna kunna värdera diverse konsekvenser av olika teknikval för 

individen, samhället och miljön (Skolverket, 2018). 

2.6. Vetenskapliga teorier 

Den aktuella studien lutar sig på den hermeneutiska traditionen, vilken innebär en form 

av tolkning med syfte att utveckla en uppfattning för mening, innebörd eller värdering 

som finns i en text, handling, beslut etc. Hänsyn tas till den bakgrund och kontext som 

det tolkade förankras i (Psykologiguiden, u.å.). Denna filosofiska tanketradition går i 

samma spår som pragmatism där John Dewey (1859-1952) innehar en huvudroll. Dewey 

uppfattas idag som den amerikanska pragmatikens främste företrädare. I rollen som 

pragmatiker arbetade han med att utreda praktiska följder av diverse idéer och fenomen. 

Det fanns inget fokus på frågor av det filosofiska slaget, istället eftersträvade han 

praktiska frågor som hade betydelse för tillfället. Dewey menade att filosofin innebar 

diverse problem av social kultur med frågor som berörde ont och gott, rätt och orätt. Då 

utbildning syftade till att forma en förberedelse av intellektuell och emotionellt slag 

definierades detta tankesätt som en grundläggande pedagogisk teori (Dewey 1887/2002).  

Kärnan som Dewey utgick från består av två kategorier; individen och det sociala 

sammanhanget. I Deweys mening fanns det en relation mellan individ och dess omvärld 

och han arbetar ofta med motsatspar. Han menade att individen utvecklas i samspel med 

sin omgivning genom att lära sig sociala regler och lära sig förstå sammanhang (Dewey 

1887 / 2002). Dewey har fortfarande ett stort inflytande på frågor inom skolsektorn och 

betonar vikten av att barn lär bäst i den fria utvecklingen. Därutöver betonade han det 

ofrånkomliga kravet att frångå den teoretiska och praktiska uppdelningen och istället arbeta 

med problem av praktisk karaktär som möter eleverna i deras egen vardag, ett uttryck vilket 

är mer känt som learning by doing (Dewey 1887 / 2002). 

2.7. Tidigare forskning om hur elever resonerar kring miljö 

Det har sedan ett flertal år pågått forskning om barns olika kunskaper om specifikt 

hållbar utveckling. I en studie av Pramling Samuelsson (2011)  diskuterade hon vikten av 

dialog mellan föräldrar, lärare och barn. Pramling Samuelsson (2011) menade att barn 

ska få vara kreativa och lösa de aktuella problemen men med hjälp av en lärare eller en 

förälder. Föräldrarna innehar således en stor roll att uppfostra och utveckla barnets tankar 
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om hållbar utveckling.  År 2012 genomförde Kahriman-Öztürk, Olgan och Güler, 

intervjuer med 36 förskoleelever i Ankara, Turkiet kring de så kallade sju R:en, reduce, 

reuse, respect, rethink, reflect, recycle och redistribute. R:en innebär kunskaper om 

vikten av att minska människans konsumtion, kunskap om återanvändning, respekt för 

planeten, införskaffande av en ny inställning till miljön, miljöreflektioner samt 

återvinning och omfördelning av världens resurser. Studien illustrerade elevers tankar 

och idéer om de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Det framkom det att två 

tredjedelar av de 36 eleverna visade tecken på respekt för djur, natur och människor. 

Eleverna visade härtill på god kunskap om källsortering. Tillika visade de förståelse att 

källsorterat material blev nya produkter vilket ledde till att naturen i mindre grad utsattes 

för exploatering. I resultatet framkom det dock inte på vilket sätt eleverna inte visade 

tecken på nytänkande eller eftertanke om hållbar utveckling (Kahriman Öztürk et al., 

2012).  

I Manni, Sporre och Ottanders undersökning (2012) genomfördes en analys på hur 209 

mellanstadieelever uppfattade miljö samt vilken inverkan människan hade på den. Till en 

given illustration som föreställde djur, ett träd, en å och en fabrik med rök, fick eleverna 

resonera och reflektera hur de tänkte och kände. Det framkom att 27,8 % av eleverna 

endast kunde återge en beskrivning av den givna illustrationen. Härutöver visade 

resultatet att 51,7 % av eleverna endast visade en grundläggande förståelse för 

relationerna mellan människa och miljö.  Resultatet indikerade att eleverna visade 

förståelse för förhållandet mellan kemiska utsläpp i relation till dess negativa inverkan på 

djur likväl som natur.  

Det framkom dessutom att 15,7 % av eleverna visade en mer komplex insikt för 

varierande relationer i naturen. De visade en förståelse för att fabriken innehar en negativ 

effekt på naturen likväl som hur den påverkar.  Därutöver framkom det att eleverna hade 

kunskap om relationen mellan människa och djur och natur och på vilket sätt kemiska 

utsläpp influerar relationen negativt (Manni et al., 2012).  

Borg (2017) undersökte hur 53 förskoleelever uppfattade begreppet miljö och deras 

tankar kring de tre dimensionerna av hållbar utveckling. I sin avhandling belyste Borg att 

49,1 % av de tillfrågade förskoleeleverna hade en förståelse för betydelsen av begreppet 

miljö. Förskoleeleverna liknade begreppet vid sin omvärld, hem och platser där 

människor bor. Beskrivningarna visade sig därutöver stå i relation till egna 

naturupplevelser samt vad eleverna gillade och inte gillade. Det framkom dock att en stor 
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del av förskoleeleverna inte förstod begreppen miljö eller natur. Borg menade att 

anledningen till detta var att förskoleeleverna inte hade ett tillräckligt utvecklat 

vokabulär. Därtill menade hon att lärare inte använde sig av adekvata ord och istället 

nyttjade så kallade ”barnord” när de talade med eleverna. Lärarna använde sig av ord 

såsom utedag, uteaktiviteter och skog istället för ord som miljö eller natur (Borg, 2017). 

Borg (2017) visade därförutom att förskoleeleverna hade goda kunskaper om 

källsortering. Resultatet visade att en majoritet av eleverna källsorterade hemma och att 

nästan två tredjedelar menade att källsortering var en aktivitet de ägnade sig åt i skolan. 

Eleverna visade dessutom ett tydligt ansvar kring miljö och djurliv. Därutöver antydde 

47,2 % av förskoleeleverna att valet av bil som transportmedel innebar ett sämre val för 

miljön istället för att nyttja cykel eller att promenera.  

Degerman (2016) ville med sin avhandling skapa ett bidrag till att undervisningen om 

klimatförändringarna i världen blir så användbar som möjligt. Degerman menade att 

medvetenhet är initialläget för en förutsättning att förändra och utveckla undervisningen i 

skolan, och hon ville därför undersöka hur 777 elever i nionde klass såg på 

klimatförändringarna. I undersökningen eftersökte Degerman vilka kunskaper de 

finlandssvenska, och svenska elever hade om klimatförändringen och vilka attityder de 

hade gentemot den. Härtill eftersöktes det hur beredda eleverna ansåg sig vara för att 

motverka den förändring som sker. Resultatet visade att 79 % av de finlandssvenska 

eleverna och 85 % av de svenska eleverna hade uppfattningen att det var människan som 

orsakade klimatförändringen. Endast 34 % av de finlandssvenska eleverna menade att 

växthusgaser påskyndade klimatförändringen och att denna förändring kan bromsas 

genom att människan upphör att använda fossila bränslen. Hos båda intervjugrupperna 

fanns därutöver missuppfattningen att klimatförändringen ökar på grund av miljögifter 

samt att klimatförändringen är likställt med växthuseffekten och att klimatförändringen 

beror på att ozonskiktet blir tunnare. En minoritet av de finlandssvenska och de svenska 

eleverna delade åsikten att klimatförändringen får jordens medeltemperatur att sjunka, att 

det är ett naturligt fenomen och att den ger oss ett skydd från solens UV-strålning 

(Degerman, 2016).  På frågan om hur beredda eleverna var att genomföra en omställning 

och motverka klimatförändringen visade resultatet att de elever som hade bäst kunskaper 

om klimatförändringen menade starkast på att klimatförändringen kan eller bör stoppas.  

De svenska elevernas kunskaper om klimatförändringen påverkades vidare positivt av att 

de var beredda att släcka lampor och äta mer klimatsmart. Resultatet visade slutligen att 
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de svenska elevernas kunskaper påverkades av diverse bakgrundsfaktorer såsom 

föräldrarnas yrken och attityden att klimatförändringen måste stoppas. Elever till 

föräldrar med naturrelaterade yrken, såsom yrken inom jord- och skogsbruk, 

pälsfarmning eller miljöforskning, visade dock på sämre kunskaper om 

klimatförändringen (Degerman, 2016).   

Vidare lät Saglam (2016) 40 mellanstadieelevers illustrera olika framtidslösningar 

gällande miljöföroreningar. Illustrationerna visade elevernas tankar kring hur till exempel 

robotar samlar skräp, samt hur dessa genom skyltar uppmanade människan att ta ansvar 

för miljön. Resultatet visade att eleverna hade en god insikt om att nedskräpning 

uppfattas som ett stort miljöproblem. Illustrationerna visade dock inte eventuell oro för 

annan miljöförstöring, med den troliga orsaken att nedskräpning var det som uppfattats 

som mest vardagsnära och bekant för eleverna. Eleverna visade således ingen generell 

oro för andra typer av föroreningar. Eleverna visade dessutom en stor tilltro till teknikens 

roll att lösa problemet med till exempel nedskräpning (Saglam, 2016).  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kvalitativa studie är genom fokusgruppintervju undersöka vad elever i 

årskurserna 5-6 kan och hur de resonerar om begreppen källsortering, nedskräpning och 

miljöförstöring. Utifrån syftet ställs följande frågeställningar:  

 Vad kan elever och hur resonerar de om begreppen källsortering, nedskräpning 

och miljöförstöring? 

 Vad anser eleverna är orsakerna till nedskräpning och annan miljöförstöring? 

 Vem bär ansvaret för nedskräpning? 
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4. Metod och material 

I följande avsnitt presenteras studiens vetenskapliga metod, urval och intervjuprocess. 

Därtill framförs det hur dataanalysen genomförts, etiska överväganden samt reliabilitet 

och validitet. 

4.1. Kvalitativ metod 

I min studie har jag valt att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden för att nå 

till fram mer detaljerade, personliga och spontana svar från eleverna. Inom 

samhällsforskningen stöter forskaren relativt tidigt på distinktionen mellan kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Åtskillnaden mellan de olika metoderna betyder dock inte att 

samhällsforskning är endera kvalitativ eller kvantitativ. Det är viktigt att betona de olika 

graderna av kvalitativ och kvantitativ forskning, samt att det är fullt möjligt att 

genomföra kombinerade studier mellan dessa metoder (Christoffersen & Johanessen, 

2015). Det som skiljer de olika metoderna åt är graden av flexibilitet. Ur ett generellt 

perspektiv uppfattas inte kvantitativa metoder som särdeles anpassningsbara. Identiska 

intervjufrågor uppkommer i samma ordningsföljd och deltagarna har alltid givna, 

förutbestämda svarsalternativ. En kvalitativ metod är mycket mer flexibel. Den tillåter en 

allt högre grad av spontanitet och anpassning i intervjukontexten mellan forskare och 

deltagare. Den kvalitativa metoden erbjuder öppna frågor där deltagaren med fritt 

spelrum får besvara frågorna med egna ord. Det finns härutöver möjlighet att dela med 

sig av mer detaljerade svar än vid en kvantitativ undersökning (Christoffersen & 

Johanessen, 2015). Härutöver kan forskaren ge direkt respons och ställa ytterligare frågor 

som då kan vara skräddarsydda för situationen. Denna typ av metod kräver dock att 

forskaren besitter kompetensen att ställa frågor, tolka svar och därefter ge respons på 

nästkommande fråga. Dock behöver detta inte innebära att svaren inte nödvändigtvis kan 

vara jämförbara med varandra (Christoffersen & Johanessen, 2015). I Ahrne och 

Svensson (2015) går det att utläsa att kvalitativ och kvantitativ metod särskiljs genom att 

det är två skilda sett att ta fram genomföra analyser på data, samt vilken roll forskaren 

har i arbetet.  Därutom lägger författarna fram vikten av det som går att nå i kvalitativa 

metoder, upplevelser som inte går att nå genom en kvantitativ metod (Ahrne & Svensson, 

2015). I den genomförda studien står fokusgruppintervjuer för den kvalitativa metoden. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är målet med fokusgruppen inte att komma till ett 
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specifikt resultat med det som diskuteras. Snarare eftersträvar intervjun att föra fram 

olika åsikter om det ämne som undersöks. Halkier (2010) beskriver fokusgruppintervjuer 

som mötet mellan deltagarna i den aktuella studien. Härtill anses fokusgruppintervjuer 

vara en forskningsmetod där deltagarna med fritt spelrum får diskutera ett tilldelat ämne. 

En fördel med metoden är att forskaren kan producera data som visar på mönster i 

deltagarnas berättelser och värderingar (Morgan, 1997). 
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4.2. Urval och intervjuprocess  

Med ändamålet att uppnå studiens syfte användes ett målinriktat urval, vilket enligt 

Bryman (2011) är den vanligaste metoden att tillgå inom kvalitativ forskning. Bryman 

(2011) definierar begreppet som att välja informanter efter valda kriterier istället för att 

endast förlita sig på slumpen. Mitt kriterium var att informanterna skulle gå på en skola 

där jag genomfört tidigare verksamhetsförlagd utbildning, VFU.   

Med förfrågan att få intervjua några av skolans elever kontaktades därför en icke central 

skola där VFU genomförts. Med syftet att bredda det empiriska materialet valde jag 

dessutom att kontakta de tre mellanstadieskolor i Jönköpings kommun som innehar ett 

Grön Flaggcertifikat. Positivt svar erhölls från en skola där jag genomfört VFU och från 

en central mellanstadieskola med ett Grönt Flaggcertifikat. Samtyckesbrev skickades ut 

till tio elever på vardera skola med syftet att säkerställa att information om deltagande 

och anonymitet nådde ut till vårdnadshavare. För ytterligare information om 

samtyckesblanketten se bilaga 2. 

Med syfte att inte bli störda pågick intervjuerna i låsta grupprum intill klassernas 

hemklassrum. I fokusgruppsintervjuerna vilka varade i trettio minuter vardera, 

medverkade fem personer. Intervjuerna var uppdelade i tre steg. I det första steget 

visades fyra bilder, den första bilden föreställer en skrikande säl som sitter fast i ett stort 

trassel av olika fiske- och fångstnät. Bild nummer två föreställer en levande gråtrut med 

ett tunt nylonrep runt och i näbben. Repet sitter så hårt att tungan hänger utanför näbben. 

Bakom gråtruten går det att urskilja fötterna på två personer. Den tredje bilden föreställer 

en oidentifierbar strand fylld av diverse skräp såsom plastpåsar, plastflaskor etc. Bild 

nummer fyra föreställer en liten skogsplätt med grästuvor och blad. Det går på bilden att 

urskilja skräp i form av plastpåsar, pappersmuggar, kartonger och glasflaskor ligger 

utslängt. 

Eleverna fick se bilderna en efter en och diskutera vad de kände och vad de tänkte på. I 

steg nummer två fick eleverna se fem sorteringsskyltar med beteckningarna; matavfall, 

hushållsavfall, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. 

Eleverna blev sedan tilldelade en skylt med en bild och en beskrivning vad de skulle 

sortera. Eleverna fick följande ord; bananskal, konservburk, mjölkkartong med lock, 

kuvert, ketchupflaska och ett tuggat tuggummi. Uppgiften blev nu att sortera de olika 
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avfallen på rätt skylt. Härefter diskuterade intervjuledaren tillsammans med eleverna om 

de olika avfallen låg rätt och var de skulle ligga om så inte var fallet.  

I det tredje intervjusteget blev eleverna inbjudna till en diskussion där frågor ställdes till 

eleverna. En del av frågorna gick varvet runt och andra frågor fyllde eleverna på i 

samband med att diskussionen fortgick.  

4.3. Dataanalys 

Intervjuerna spelades in och de delar som visade sig vara relevanta för studiens innehåll 

transkriberades ordagrant i ordbehandlingsprogram på dator. Under uppsatsskrivningen 

förvarades transkriptionerna så att obehöriga inte kunde ta del av dessa, och när 

uppsatsen var färdigskriven raderades dessa. Med syfte att få en överblick över det 

transkriberade materialet, lyssnades intervjuerna igenom ett flertal gånger. 

Transkribering var av stor vikt för att styrka de inspelade svaren samt för att ordagrant 

kunna återge informanternas svar i den aktuella studiens resultatdel (Bryman, 2011). I 

resultatdelen används citat, vilka inte har gjorts om till skriftspråk, med anledning att 

språket kan uppfattas som kläder för våra tankar. Det finns således ett samband mellan 

tanken och talet, varför det är av stor vikt att framställa informanternas uttalanden i 

korrekt form (Vygotskij, 2001).   

Efter genomförda intervjuer delades materialet först in om det handlade om en Grön 

Flaggskola eller en icke Grön Flaggskola. Därefter delades materialet i rubrikerna; 

Reflektion kring bilder, Kunskaper om källsortering och Uppfattningar om nedskräpning 

och hur det kan motverkas.  

 

4.4. Reliabilitet och validitet 

En grundläggande fråga i intervjustudien är hur tillförlitlig den insamlade informationen 

är. Reliabiliteten innebär hur exakt den aktuella undersökningens data är, vilken data som 

har använts, tillvägagångsättet vid insamling och hur materialet har bearbetats 

(Christoffersen & Johanessen, 2015).  
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Validitet mäter istället om en eller flera indikatorer, vilka utformats för ett specifikt syfte, 

verkligen mäter det som eftersöks (Bryman, 2016).  Utöver detta uppfattas validitet som 

kvalitet i forskningen. Den refererar således till i vilken omfattning den aktuella 

forskningen har genomförts och den eller de metoder som i själva verket undersöker det 

som forskningen avser att analysera (Fejes och Thornberg 2016). I den aktuella studien 

upprepades hela tiden frågorna med syftet att förstärka att eleverna förstått vad de skulle 

svara på.  

4.5.  Forskningsetiska principer och riktlinjer 

I en forskningsstudie har informanten rätt till självbestämmande och autonomi. Den som 

blir tillfrågad att delta i en studie, den aktuella informanten och tidigare informanter har 

rätten att själva bestämma över sitt deltagande. Informanten ska härutöver ge samtycke 

till sitt deltagande. De har dessutom rätten att när som helst och utan motiv dra sig ur 

under intervjun. Det ska inte leda till obehag eller negativa konsekvenser för 

informanten. Forskaren har som ansvar att respektera deltagarens privatliv. Informanten 

ska således ha rätten till att utan negativa konsekvenser neka forskaren tillgång till 

personliga upplysningar. Därtill ska informanten vara säker på att forskaren uppfyller 

kraven för konfidentialitet och inte använder upplysningar så att de deltagande 

individerna kan identifieras (Christoffersen & Johanessen, 2015).  Enligt 

personuppgiftslagen ska föräldrar eller vårdnadshavare ge samtycke å sina barns vägnar 

att de får delta i studien (Christoffersen & Johanessen, 2015).  Förvaltningslagen anger 

att all insamlad information som kan hänföras till enskilda individer styrkt med 

tystnadsplikt. Insamlad data får endast nyttjas för det avsatta syftet och får inte 

förekomma i andra sammanhang. I den aktuella studien har informanterna således blivit 

informerade om sina rättigheter, innan intervjutillfället likväl som under intervjutillfället. 

Informanterna har slutligen garanteras anonymitet genom ett användande av 

pseudonymer (Christoffersen & Johanessen, 2015).  

Tabell 1. Informanter på en Grön Flaggskola. 

Intervjugrupp 1 Intervjugrupp 2 

Kajsa Juan 

Amina Ahmed 
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Murat Ronja 

Nick Felicia 

Abeer Bea 

 

Tabell 2. Informanter på en icke Grön Flaggskola. 

Intervjugrupp 1 Intervjugrupp 2 

Nellie Rick 

Kevin Sara 

Melinda Kani 

Fatima Hadya 

Lovisa Georgios 
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån aktuella forskningsfrågor. 

Resultatet presenteras efter rubrikerna; Reflektion kring bilder, Kunskaper om 

källsortering, Uppfattningar om nedskärpning och hur det kan motverkas.  Resultatet 

kategoriserats utifrån om eleverna tillhör en skola med ett Grönt Flaggcertifikat eller inte.  

5.1. Reflektion kring bilder 

5.1.1.  Skola med Grön Flaggcertifikat 
 

Resultatet i den genomförda studien visade att eleverna på en skola med Grön 

Flaggcertifikat blev tydligt illa berörda när de såg de tilldelade bilderna.  Sex elever i 

samtliga intervjugrupperna menade att det var synd om sälen. Amina, Nick och Juan, 

påpekade att det är djurplågeri och Amina menade att det måste vara olagligt att låta 

sälen fastna i nät och dylikt. Samtliga elever såg att det var olika slags nät runtomkring 

sälen men var lite tvetydiga om det var meningen att sälen skulle fastna i nätet, eller om 

den bara hamnat där av misstag. Murat och Kajsa menade dock att en mening med näten 

var att till exempel fånga säl. Ahmed var helt säker på att det var människan som var 

orsaken bakom näten i haven. Abeer menade att det kanske var nät som har rört sig runt i 

havet och slutligen hade en säl fastnat i det, det vill säga att syftet inte direkt var att fånga 

sälen. Nick fyllde i att det kunde handla om skräp som har hamnat i vattnet och till slut 

hamnat på ett och samma ställe. På frågan gällande vilka konsekvenser som uppkommer 

om nät finns i haven svarade Abeer och Nick att sälen och andra djur dör. Kajsa, Nick 

och Abeer fördjupade diskussionen och antydde att djuren kan dö om de sitter fast och 

inte kan komma åt mat eller syre. Juan antydde även han att djur dör på grund av näten, 

men också att andra djur såsom fiskar drabbas. Ronja antydde att människan inte ska 

slänga rep där det finns djur. Hon menade därtill att näten slängs i vattnet med syftet att 

fånga fisk men att det är sälarna som istället fångas. Juan uppmärksammade att det inte 

endast var ett slags rep och nät som fanns på bilden utan att det handlade om ett flertal 

olika nät. Han drog då slutsatsen att många fiskare lämnar rep och nät istället för att ta 

med dessa hem.  

Eleverna fick frågan om vad som kunde göras för att undvika situationer som på bilden. 

Ännu en gång var samtliga elever eniga att människan inte skulle slänga så mycket skräp 
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och att människan måste sortera sitt skräp bättre. Abeer antydde att om människan blev 

vegetarian så skulle fiskkonsumtionen minska. Hon menade att skräp ändå skulle hamna i 

naturen och fortsätta påverka djuren om inte människan minskade sin konsumtion av kött 

och fisk. Minskad förbrukning av fisk skulle leda till mindre skräp i havet då det inte 

längre skulle finnas så mycket nät. Nick menade att, ”man ska sortera sitt skräp och inte 

slänga det ute i naturen å sånt”, och kamraterna höll med.  

På bild nummer två började eleverna tidigt att diskutera boven bakom gråtrutens tillstånd. 

Kajsa menade att det var människor som hade bundit fast gråtruten och Amina menade 

dessutom att det var för att den inte skulle bitas. Eleverna fick då frågan om det fanns 

andra anledningar till att den har skräp i munnen. Nick uttryckte då att, ”folk kanske har 

slängt en massa saker, och har råkat äta det. Nån har kanske kastat skräpet på nåt ställe 

och då kanske de skulle äta, och då kanske den fått det.” Amina tillade att djuren kan dö 

då människan agerar dåligt mot naturen. Eleverna diskuterade och kom fram till att truten 

måste ha ett plastband som tidigare varit uppspänt någonstans. Ronja antydde att truten 

tagit skräpet för mat och därför försökt att äta upp det. Felicia och Ronja ansåg vidare att 

skräp ska slängas i soptunnor, det är därför tunnorna finns.  

När eleverna fick se den tredje bilden var de eniga om att det först såg ut som en soptipp. 

Murat uttryckte att, ”det är inte naturen som förstör sig själv, det är människorna som gör 

det, vi håller inte världen ren. Vi är framtiden och då kommer världen förstöras för oss.” 

Ronja kom fram till att all plast inte har dumpats på stranden utan har kommit dit från 

havet. Hon menade att det kom från andra rikare länder och från båtar. Ronja fortsatte 

och antydde att skräpet kom från stora rika städer men hamnade i fattiga länder. De rika 

länderna har all plast men orsakar problem hos de fattiga länderna. Ahmed menade 

dessutom att skräpet kommer från båtar och Bea menade att förekommer det skräp på en 

strand så slänger fler människor skräp på stranden, vilket Ronja vidhöll.  

Utöver detta var samtliga elever eniga om att ser det ut som det gör på bilden så kommer 

människor fortsätta kasta skräp, då de ser att andra människor slänger skräp. Eleverna var 

aningen tvetydiga om var någonstans i världen platsen på bilden skulle kunna vara 

förlagd. De gav förslag som Sverige, Grekland, Thailand, USA och Afrika. Ronja fyllde 

då i att det kommer från till exempel USA men att det till slut hamnar vid kusterna till 

fattiga länder. Murat menade då att det inte bara är skräpigt i fattiga länder, då även vi i 

Sverige använder för mycket plast.  
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Kajsa och Amina kom därefter med förslag på hur de tänkte kring hur liknande 

situationer kunde undvikas. De föreslog användningen av gamla plastpåsar, eller en 

tygpåse under inköp. De menade också att affärerna säljer för många plastpåsar.  

På den fjärde bilden visade samtliga elever tydlig igenkänning. Två elever menade att 

detta gick att se i närområdet, i skogen och på löpspår. Det skulle kunna vara människor 

som festat och lämnat allt skräp efter sig. Abeer menade då att om fler soptunnor skulle 

sättas ut i skogen förekomma så skulle problemet kanske lösas, men Murat antydde att 

alla människor inte bryr sig om att slänga skräpet i soptunnan då de kastar skräpet på 

marken ändå.  

5.1.2. Skola utan Grön Flaggcertifikat 
 

Även eleverna på skolan som inte innehade ett Grön Flaggcertifikat menade att det var 

synd om sälen som satt fast i rep och nät. Lovisa antydde att det var på grund av 

människan som det ser ut som det gör i naturen. Tre elever nämnde ord som djurplågeri 

och samtliga elever var eniga gällande att skräpet kom från båtar. Fatima nämnde att 

skräp som slängs på marken blåser i väg och hamnar sedan i havet. Hadya antydde att det 

är människan som står som ansvarig för nedskräpningen.  Sara uttryckte dock att det inte 

är barnens fel, utan de vuxna som arbetar med fiske. Tre elever nämnde därutöver att 

detta beteende grundas i att människan inte orkar slänga saker i soptunnorna och Kevin 

betonade att det är synd att det ser ut som det gör. Melinda nämnde sopbilar och en annan 

fyllde i att sopbilar i vissa länder använde stränderna som soptippar. Samtliga elever 

ansåg att bilden inte var ifrån svensk natur, men att det mycket väl skulle kunna hända i 

Sverige. Sara nämnde att en av konsekvenserna är att fiskar får i sig plast och att 

människan genom konsumtion av fisk även hon får i sig så kallade mikroplaster. För att 

undvika att problemet blir värre måste människan sluta slänga skräp och överväga tanken 

att minska sin fiskkonsumtion. Rick antydde att skräp inte ska slängas i naturen eller 

havet och Hadya och Kani menade att fiskkonsumtionen måste minska.  

På frågan om var i världen bilden skulle kunna äga rum gav eleverna förslagen 

Australien och Thailand, dock med anknytningen att befolkningen i länderna äter mycket 

fisk. Endast ett par elever kunde således koppla ihop hur skräp färdas till olika plaster 

med hjälp av strömmar och vind.  
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På den andra bilden uttryckte Nellie och Fatima snabbt att gråtruten hade plast i munnen 

på grund av att den letat efter mat och misstagit plasten för mat. Här nämnde Gergios 

problemet med tuggummi som människor slänger på marken och att fåglar dör då de äter 

det. Tre elever var eniga om att skräpet finns på marken i till exempel parker, och Kevin 

uttryckte då att, ”det finns för lite soptunnor om jag ska vara ärlig, vi är ganska lata.”  

Eleverna fick då frågan om vad som kan göras för att undvika liknande situationer och de 

uttryckte då att skräpet kan läggas i fickorna för att sedan slängas när man kommer hem. 

Härutöver menade samtliga elever att ansvaret av nedskräpning ligger på alla människor.  

Eleverna blev vidare tilldelade den tredje bilden och uppfattade den genast som äcklig. 

Melinda påpekade att skräpet kommer med vågorna som sköljer upp det på stranden, 

vilket även Kani menade. Sara antydde att skräpet kommer från människor som slänger 

sopor i vattnet. Hadya nämnde att skräpet mycket väl kan kastas lokalt men med vindens 

hjälp färdas till havet och därefter röra sig med strömmarna till andra platser på jorden. 

Eleverna blev vidare tillfrågade kring vilka konsekvenser som finns av nedskräpning. 

Fatima var då snabb att nämna att plasten i haven och på stranden bryts ner till 

mikroplaster. Hon förklarade, ” det är småsmåssmå plaster som fiskar kan äta och då dör 

dom. Vi kan få in det i oss det genom fiskarna.” Vidare fick eleverna frågan om vad som 

kan göras för att undvika plast och skräp på stränderna. Samtliga elever var då överens 

om att människan inte ska skräpa ner. Fatima uttryckte att, ”asså det är ju olika länder 

och olika lagar och dom får säkert slänga det så”, hon tillbads att utveckla och menade 

vidare att, ”alla länder samlar sig och bestämmer lagar, ahh att man inte får slänga sopor 

ahh.” Eleverna kontrades då med att Sverige innehar nedskräpningslagar och ändå 

skräpas det ner. Fatima fortsatte då och antydde att högre böter och hårdare straff borde 

införas och ställde sig frågan, ”ska andra lida på grund av dom?” [de som skräpar ner]. 

Hon utvecklade det vidare och sa att de länder som har mycket skräp skulle kunna sälja 

sitt skräp till andra länder så dessa länder skulle kunna utvinna energi från avfallet. Nellie 

tänkte på sopbilar och sopcontainrar, personen menade att det såg ut som att en sopbil 

med vilja dumpat allt skräp på stranden istället för att slänga skräpet på en 

återvinningsstation.  

Melinda antydde att det dock kunde vara svårt att bötfälla individer som slänger plast då 

dessa måste gripas på bar gärning, vilket är svårt. Samtliga elever i den första 

intervjugruppen ansåg att beslutet att förbjuda engångsartiklar i plast var ett bra beslut.  

Eleverna i den andra intervjugruppen tillfrågades vidare om det alltid hjälper att ha fler 
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soptunnor, varav Gergios konstaterade att det inte hjälper då många är lata och ändå 

kastar utanför. Men Rick och Sara menade likväl att nedskräpning troligen skulle vara 

mindre om det fanns fler soptunnor. Hadya antydde att isarna smälter på grund av 

plasten, ”det brukar stå såhär att isarna smälter”. Hon fick då frågan om plast kan påverka 

att isarna smälter varav hon svarade att, ”asså det är ju mest den här… växthuseffekten.” 

Vidare fick hon frågan om hur plast tillverkas? Hadya svarade då att, ”det behövs 

såhära… koldioxid, men det är utsläppen från när man gör plast”. Hadya visade således 

på fördjupade kunskaper om hur plast påverkar mer än endast djuren.  

Båda intervjugrupperna antydde att den fjärde bilden påminde om skogen ovanför 

skolområdet. Eleverna blev då tillfrågade om det är trevligt att gå ut i en skog eller en 

park om det ser ut som det gör på bilden. Samtliga elever var då tydliga att det inte var 

trevligt att mötas av skräp när de är i till exempelvis en park. Melinda och Nellie menade 

att människor kan trampa på glas och därför skada sig, men också att djur och småbarn 

kan få i sig det då de tror att det är föda. Vidare blir eleverna tillfrågade vad människan 

kan göra för att undvika skräp i skogen. Nellie uttryckte att människan måste sluta vara 

lat. Kevin menade att människan måste sluta köpa onödiga saker. Sara antydde att man 

ska säga till personen som kastar skräpet utanför soptunnan. Rick menade att man kan 

plocka upp skräp i skogen och Kani ville ha fler soptunnor. Vidare borde skräp säljas till 

andra länder för att utvinna energi samt att länder borde sluta producera plastartiklar.  

Fatima var här tydlig att det under tillverkning av plast förekommer farliga kemikalier. 

Hon nämnde då olja som ett problem då olja förekommer inom plastproduktion. Oljan 

måste hämtas ur marken och under den processen släpper fabrikerna koldioxid i 

atmosfären vilket inte är bra för växthuseffekten.  

5.2.  Kunskaper om källsortering 

5.2.1. Skola med Grön Flaggcertifikat 

Under steg två i intervjun skulle eleverna källsortera tilldelat avfall.  Samtliga elever i 

båda intervjugrupperna sorterade bananskal, konservburk och plastflaska rätt. Gällande 

mjölkpaketet visste samtliga att den skulle slängas bland pappersförpackningar, men att 

skruvkorken måste skruvas av och slängas i plaståtervinningen. Viss tvetydighet uppkom 

dock vid sortering av tuggummi och kuvertet. Tuggummi hamnade först bland 

plaståtervinningen, men efter diskussion så lade den första intervjugruppen den i 
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hushållsavfall då de inte riktigt visste var den annars skulle slängas. Ronja visade sig vara 

relativt säker på att tuggummi inte skulle ligga i matavfall där det först hade hamnat. Hon 

menade att allt som hamnar i matavfallet måste kunna brytas ner i naturen, och tuggummi 

kan inte brytas ner i naturen. Gällande kuvertet hade båda intervjugrupperna lagt kuvertet 

i kartongåtervinningen. De antydde dock att om det inte skulle ligga bland kartong så var 

det hemmahörande bland tidningar eller hushållsavfall. Frågan som då ställdes var vad 

det var för någonting som fanns på kuvertet som fick det att ”hålla ihop”. Nick antydde 

att det kanske var någonting i kuvertet som förstör någonting, samtidigt som Kajsa och 

Amina nämnde ordet klister vilket ledde till att båda intervjugrupperna slängde kuvertet i 

hushållsavfall.  

Tabell 3. Hur eleverna valde att sortera det tilldelade skräpet. 

”Sorteringsbrickor” Grupp 1 Grupp 2 

Plastavfall Ketchupflaska, Kork 

till mjölkkartong 

Ketchupflaska, Kork 

till mjölkkartong, 

Tuggummi* 

Hushållsavfall Tuggummi Tuggummi* 

Metallförpackningar Konservburk Konservburk 

Matavfall Bananskal Bananskal 

Pappersförpackningar Kuvert 

Mjölkkartong 

Kuvert 

Mjölkkartong 

 

*Eleverna ville lägga tuggummit i både plastavfall och i hushållsavfall. 

 

5.2.2.  Skola utan Grön Flaggcertifikat 

Innan aktiviteten påbörjats uttryckte Lovisa från den första intervjugruppen att hon var 

äcklad av att slänga sopor och att familjen hade fått böter när hyresvärden sett henne 

slänga sopor utanför sorteringen istället för i avfallscontainern.  Under aktiviteten 

sorterade båda intervjugrupperna bananskal, konservburk, och mjölkkartong i rätt 
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sorteringskärl. Båda intervjugrupperna hade vidare sorterat tuggummi som matavfall och 

kuvert som pappersförpackning. Diskussion uppkom om var tuggummit skulle ligga och 

eleverna blev således osäkra. Den första intervjugruppen hade därför tre förslag; 

matavfall, plastavfall eller hushållsavfall. Fatima ville lägga det bland mat då mat är 

någonting som tuggas, och eftersom tuggummi tuggas borde det ligga bland matavfallet. 

Eleverna tilldelades frågan om vilka ingredienser som finns i tuggummi. Nellie svarade 

snabbt att det var gummi, och att detta inte skulle slängas i naturen då det tar lång t id för 

detta att förmultna. Eleverna enades då om att istället slänga tuggummit bland 

hushållsavfall. Eleverna antydde i vidare diskussion att kuvertet inte egentligen skulle 

ligga bland pappersförpackningarna och inte bland tidningar då det finns plast i det. 

Fatima nämnde att det finns plast på kanten och Lovisa nämnde ”geggamojja”, det vill 

säga klister. Eleverna ville då lägga kuvertet bland plastavfall eller bland hushållsavfall. 

Slutligen lade eleverna kuvertet i hushållsavfall.   

Tabell 4. Hur eleverna valde att sortera det tilldelade skräpet.  

”Sorteringsbrickor” Grupp 1 Grupp 2 

Plastavfall Ketchupflaska, 

Kork till 

mjölkkartong 

Tuggummi* 

Ketchupflaska, 

Kork till 

mjölkkartong, 

Tuggummi** 

Hushållsavfall Tuggummi* Tuggummi** 

Metallförpackningar Konservburk Konservburk 

Matavfall Bananskal 

Tuggummi* 

Bananskal 

Tuggummi** 

Pappersförpackningar Kuvert,  

Mjölkkartong 

Kuvert, 

Mjölkkartong 

 

*Eleverna ville lägga tuggummit i plastavfall, hushållsavfall och matavfall. 

** Eleverna ville lägga tuggummit i plastavfall, hushållsavfall och matavfall.  
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5.3. Uppfattningar om nedskräpning och hur det kan 

motverkas. 

5.3.1. Skola med Grön Flaggcertifikat 

I intervjuns sista del fick eleverna i diskussion svara på tilldelade intervjufrågor.  

Samtliga elever menade att nedskräpning innebar att människan skräpar ner och förstör 

naturen. Amina erkände, ”jag har gjort det och vet att det är fel, alla har nog gjort det 

någon gång i livet men om, asså om ingen hade gjort det på hela jorden så tror jag att 

världen hade varit mycket bättre nu.” Kajsa uttryckte att, ”om vi kastar för mycket skräp i 

naturen då kommer, vad heter det, växterna och alla djur dö för att, ehm… djuren 

behöver växter och om vi kastar för mkt skräp typ vid stranden då kommer det ju hamna i 

havet, och sen i sjöar och så och då kommer ju såhär fiskarna och att dö ut.” 

Tre elever visade också god kunskap om att det tar lång tid för vissa saker att brytas ner i 

naturen. Abeer antydde att det tar cirka en miljon år för glas att brytas ner och Kajsa 

menade att det tar cirka 25 år för en cigarettfimp att försvinna.  

Eleverna fick därefter frågan om de själva skräpade ner. Alla elever i båda 

intervjugrupperna uttryckte ett positivt svar på den tilldelade frågan. De ansåg att 

anledningen till nedskräpning var att de till exempel inte tänkte på det, de bara slängde 

skräpet eller spottade ut tuggummit. Bea tillade att hon inte orkade hålla i skräpet eller 

inte tänkte på att det fanns soptunnor. Amina och Abeer antydde att de inte tänkte på att 

det fanns en soptunna och att de inte orkade hålla i skräp. Ahmed och Juan menade att de 

skräpar ner när de inte ser en soptunna men slänger skräpet i en soptunna när denna finns 

i närheten. Dock framkom det att Amina endast slängde skräp när inte föräldrarna var 

med, då de annars plockade upp skräpet. Ronja menade därutöver att det handlade om en 

likgiltighet vilket bidrog till nedskräpningen, och att det handlar om så pass lite skräp så 

det gjorde ingenting. Eleverna i båda intervjugrupperna lade fram att nedskräpningen 

främst handlade om tuggummi, godispapper och plastflaskor. Tidigare i den första 

intervjun uttryckte Murat att personen ifråga visste att fåglar ofta faller offer för 

tuggummi. Fåglarna pickar i sig tuggummit och näbben ”klibbar ihop” varför fågeln 

tillslut dör, en situation som eleverna kontrades med. Samtliga elever i båda 

intervjugrupperna kände till att fåglar dör av tuggummi. Kajsa och Abeer menade att de 

och ändå spottar ut tuggummit med orsaken att de inte tänkte på sin handling, men vilket 
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resulterade i skuldkänslor. Resultatet visade således att samtliga elever bar på goda 

kunskaper om vad som orsakade nedskräpning och vad som kan genomföras för att 

undvika det. Dock visade eleverna inte på fördjupad förståelse att de själva var delaktiga 

i nedskräpningen i världen, och att en enstaka handling från dem själva skulle resultera i 

att mindre skräp hamnar i naturen.  

I båda intervjugrupperna framkom det att skolan har en ”skräpplockardag” för att städa 

rent på skolgården. Kajsa lade fram att städning förekom på fotbollsklubben, detta med 

ett liknande upplägg som skräpplockardagen. Amina och Murat menade att de under 

utomhusvistelse plockar upp glas eller annat stort skräp med syfte att undvika skada hos 

andra människor. Båda intervjugrupperna antydde härtill att nedskräpning inte var 

någonting lärarna på skolan utöver skräpplockardagen pratade om. Amina uttryckte att 

lärarna under denna dag endast delade ut arbetsmaterial såsom påsar och 

”skräpplockarpinne”, men att de inte pratade om problemet nedskräpning. Ingen av 

eleverna uttryckte att skolan arbetade med temaarbeten med ämnet miljö, inte heller 

fanns det tillräckligt många soptunnor på skolgården. Viss tvetydighet uppstod mellan 

eleverna om hur sorteringen ser ut på ”skräpplockardagen”. Murat menade att inget skräp 

sorterades på skolgården utan att allt slängdes i samma säck. I klassrummet fanns det en 

soptunna för blandat avfall och en låda för pappersåtervinning. Ett problem som dock var 

återkommande i klassrummet var att eleverna slängde andra sopor än papper i lådan som 

avser just detta ändamål. På frågan om huruvida läraren säger till när skräpet hamnar fel 

eller ej gav eleverna ett negativt svar.   

Amina, Abeer och Murat ansåg att de hade velat prata mer om nedskräpning då de ville 

veta hur djuren skadas, hur problemet går att åtgärda och hur nedskräpning förstör 

naturen. Kajsa ville att olika klasser kan ha sorteringsgrupper som har ansvar för 

källsortering. 

Samtliga elever sorterade en del eller allt hushållsavfall i hemmet. Anmärkningsvärt var 

att ingen av eleverna i någon av intervjugrupperna kände till begreppet Grön Flaggskola. 
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5.3.2. Skola utan Grön Flaggcertifikat 
 

Eleverna i båda intervjugrupperna menade att nedskräpning innebär att människan 

skräpade ner, Nellie uttryckte det som att nedskräpning är, ” allt skit man slänger ute i 

naturen.” Fatima uttryckte det som att människan inte bryr sig. Sara och Rick nämnde 

även avgaser och utsläpp från fabriker som nedskräpning.  

På frågan om eleverna själva skräpade ner gav eleverna i de olika intervjugrupperna olika 

svar. Lovisa, Melinda och Nellie i den första intervjugruppen sa att de gjorde det, Kevin 

svarade att han har slutat och Fatima sa att hon inte gjorde det. I den andra 

intervjugruppen svarade Sara, Kani och Rick att de skräpade ner och Gerorgis samt 

Hadya sa att det hände ibland. Eleverna antydde att anledningen till nedskräpning var 

lathet, nonchalans, inställningen att alla andra gör det samt att det inte fanns så många 

soptunnor i närområdet. Lovisa uttryckte att, ”jag orkar inte gå, för att göra det enkelt för 

mig själv. Det är inte bra men jag gör det ändå.” Kevin som uttryckte att han slutat sa att 

detta grundades i kunskapen om de konsekvenser som fanns av nedskräpning. Det skräp 

eleverna slängde ute handlade om tuggummi, pantburkar, kvitton, plastremsor runt 

godisförpackningar, burkar, glasförpackningar, servetter och papper. Fatima och Kevin 

sa att de inte skräpade ner på grund av regler hemma och familjens inställning till skräp i 

naturen. Fatima sa att hon plockade upp skräp efter andra och Kevin medgav att han ville 

börja göra det. Hadya sa att hon plockade upp efter ett småsyskon, men ingen annan sa 

att de plockade upp efter andra. Georgios nämnde att nedskräpningen från hans sida 

handlar om lathet Sara fyllde iatt det handlar om nonchalans. Det har också förekommit 

att Sara och Georgios haft mycket skräp i fickorna för att sedan tömma dessa ute i 

naturen. 

Samtliga elever nämnde att nedskräpning var någonting som det pratades om i skolan. 

Melinda förklarade att diskussioner förekom på samhällskunskapslektionerna och klassen 

diskuterade då till exempel hur det kommer se ut för en framtida generation om 

nedskräpningen fortsätter som den gör. Fatima nämnde aktiviteten ”skräpplockardagen” 

som någonting de genomfört under lågstadiet samt kommer genomföra under 

vårterminen. Nellie ville prata mer om nedskräpning i skolan och Melinda och Kevin sa 

att det skulle bli mer intressant om läraren ändrade sitt undervisningssätt. Dock nämnde 

de inte vad ett bättre undervisningssätt innebar. Fatima antydde att hon ville prata mer 

om nedskräpning, och specifikt mer om haven. Eleverna i båda intervjugrupperna visade 
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härutöver goda kunskaper om annan miljöförstöring än nedskräpning. De nämnde 

förslagsvis fossila bränslen, metangas i tundran, koldioxidutsläpp från fabriker, palmolja, 

och kärnkraftverk.  

Eleverna i båda intervjugrupperna hade dessutom koll på hur soporna sorteras på skolan. 

De nämnde papperssortering, matavfall och metallåtervinning. Samtliga elever i första 

intervjugruppen sorterade härtill en del eller allt hushållsavfall i hemmet. I den andra 

intervjugruppen svarade endast Rick att han och hans familj sorterade, Georgio och hans 

familj gjorde det ibland, Kani menade att hon gjorde det emellanåt men att det var äckligt 

med källortering, Sara antydde att det är föräldrarna som gjorde det och Hadya menade 

att det ibland var otydligt var skräpet ska ligga. Eleverna fick slutligen frågan om de 

kände att de i övergången från mellanstadiet till högstadiet innehar tillräckliga kunskaper 

om hållbarhet. Eleverna i båda intervjugrupperna menade att de absolut hade detta. 

Fatima nämnde då de tre dimensionerna av hållbar utveckling och att de haft prov på 

detta. 

Samtliga elever i den andra intervjugruppen menade att de gärna hade pratat mer om 

hållbar utveckling och hur miljöproblemen kan motverkas.  

Sara antydde dock att, ”vi säger att vi ska skärpa oss men vi gör inte det. Nej men asså vi 

är bra på att säga grejer” och Rick fyllde i att människan innehar en dubbelmoral. 

Eleverna fick frågan om hur miljöförstöring kan undvikas om alla tänker rätt men inte 

agerar därefter. Sara antydde att: 

”Ifall en börjar, asså typ ifall jag och X ,asså vi går ut och jag ser att det ligger ett 

skräp, aah då tar jag upp det så börjar han såhär skratta åt  mig, då kanske jag 

säger, vad jag vill iallafall rädda världen eller asså såhär rädda miljön eller 

någonting  då så kanske det påverka han och då kanske han tänker till.” 

Hadya uttryckte att det är, ”vuxna som borde fixa det hära. Vi barn det är inte vi som 

jobbar och släpper ut koldioxid och dåliga gaser, det är inte vi som odlar. Det är värre att 

det blir varmt än om en liten fågel dör av ett tuggummi.”   

Eleverna fick fundera på vad världen kan göra för att minska de ökande problemen vi har 

med planetens uppvärmning och nedskräpning. Sara menade då att reklam borde sluta 

tillverkas och att folket borde protestera. Kani sa att människan borde sluta åka bil. Hon 

menade att om man bor fem minuter från affären borde man gå och inte ta bilen vilket 



 
32 

 

 
 

inte Rick eller Sara höll med om. Eleverna i den andra intervjugruppen blev likaså 

tillfrågade om de tror att de kommer göra en förändring. De antydde att de inte skulle 

göra det idag, men kanske i framtiden. Sara menade att hon inte brydde sig eller orkade. 

Hon sa att det inte är hennes fel att det ser ut som det gör. Barn kanske är ansvariga för 

nedskräpning i naturen, men det är de äldre som kastar avfall i havet. Rick menade att 

USA stod som ansvarig och Hadya sa att det är de vuxna som skyller ifrån sig.   På 

frågan om eleverna kommer vara mindre bekväma och slänga mindre skräp när de blir 

vuxna svarade Hadya att, ”jag tror inte nån kommer dö direkt. Det finns vissa som 

överdriver faktiskt. Så farligt är det inte.”  Rick sa att en förändring inte kommer ske i 

dagsläget, detta då det tar tid att förändra sig. Sara uttryckte att en förändring väl kommer 

ske när det är bråttom, vilket det inte är nu.  

6. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras först metoddiskussion. Diskussion framförs dessutom om 

hur eleverna resonerar om nedskräpning, källsortering och miljöförstöring, vilka orsaker 

och effekter som finns av nedskräpning och vem som bär ansvaret för den. Slutligen 

presenteras det hur lärande om hållbar utveckling bör se ut, yrkesrelevans och framtida 

forskning.  

6.1. Metoddiskussion 

Innan studien genomfördes hade jag ringa erfarenhet av att intervjua barn. Känslan är 

dock att intervjuerna gick bra. Intervjuerna var väl förberedda med väl genomtänkta 

frågor. Under intervjuerna fanns det en god öppenhet från informanternas sida och 

intervjuerna fortlöpte lättarbetat.  

Informanterna valdes av lärarna så eleverna skulle fungera i grupp, någonting som kan ha 

påverkat resultatet, negativt likväl som positivt. Resultatet kan ha påverkats negativt ur 

den aspekten att gruppkonstellationen kan leda till en ”ekokammare” där eleverna snarare 

upprepar vad föregående elev sagt istället för att utmana och utveckla sitt tankesätt. 

Vidare kan resultatet påverkats positivt i den aspekten att eleverna känner sig bekväma i 

varandras sällskap och därför uppmanar varandra att svara på frågorna och utveckla 

dessa. Jag upplevde dock att alla var medverkande i diskussionerna och de som inte 

syntes lika mycket valde jag att fråga ytterligare en gång. Miljön var välbekant för 
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eleverna, då vi satt i grupprum de var välbekanta med. På den ena skolan hade jag ingen 

relation med varken lärare eller elever så intervjusituationen blev det första mötet för 

mig, likväl som för eleverna. Jag hade i åtanke att detta kunde ha påverkat validiteten på 

studien.  

En svaghet i arbetet är att studien endast omfattar 20 elever på två skolor. Reliabiliteten 

hade ökat om studien genomförts på ett flertal skolor med ett flertal elever. En styrka 

likväl som en svaghet är att jag kände eleverna på den ena skolan, vilket kan ha påverkat 

resultatet genom att eleverna var bekväma i mitt sällskap och därför inte kände sig 

hämmade när de skulle tala. Dock kan detta ha lett till att eleverna var alltför avslappnade 

och inte tänkte efter riktigt när de gav sina svar. En nackdel kan vara att eleverna i förväg 

fick veta att intervjuerna skulle behandla hållbar utveckling, vilket innebär att de elever 

som ville vara med kunde gå hem och läsa på om ämnet innan det var dags för intervju.  

Med syfte att öka reliabiliteten på studien hade jag dessutom velat genomföra en 

enkätundersökning hos ett flertal elever i klasserna. En enkätundersökning hade lett till 

att jag erhållit ytterligare information om elevernas kunskaper innebörden av begreppet 

hållbar utveckling. Härutöver hade jag kunnat genomföra djupintervjuer med enskilda 

elever med syfte att erhålla ett mer förtroligt samtal med eleven.  

På grund av att studien inte är alltför omfattande är det svårt att uppfatta studien som 

generaliserbar. Dock vill jag påpeka att en majoritet av eleverna gav liknande svar, 

resonemang och reaktioner på bilder likväl som på intervjufrågor.  

6.2. Resultatdiskussion 

6.2.1 Kunskaper om nedskräpning, källsortering och miljöförstöring. 
 

Eleverna visade på mycket goda kunskaper om vad som händer med planeten och vilken 

negativ påverkan plast och annan nedskräpning har. Murat uttryckte att ”det är inte 

naturen som förstör sig själv, det är människorna som gör det”. Han utvecklade det och 

sa att, ”vi håller inte världen ren. Vi är framtiden och då kommer världen förstöras för 

oss.” Liknande åsikter framkom i Manni et al., (2012, s. 22-23) där en elev antydde 

”Bad!! I think people are violating nature. Nature is important for future generations!” 

Även en elev i Strife (2012) uttryckte oro kring människans framtid, så kallad ”ekofobi”. 
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Eleven menade att om utvecklingen fortsätter att se ut som den gör idag så kommer inte 

världen att existera i framtiden.  

Sju elever i de olika intervjugrupper antydde även hur synd de tyckte om de djur som for 

illa av nedskräpning, liknande uppfattningar förekommer i Strifes studie (2012).  

Eleverna i denna studie, likväl som i tidigare studier, visade således på goda kunskaper 

om hur världen ser ut och hur den kommer se ut om en förändring inte sker. Fyra elever 

visade dessutom på goda kunskaper om att den plast som slängs på marken kan ”färdas” 

till havet med hjälp av vinden. Kunskapen och idéen om att det är människan som står 

som ansvarig för alla de nät som finns i haven förekom i samtliga intervjugrupper.  

Sammanfattningsvis visade samtliga elever på båda skolorna goda kunskaper om hur 

miljöproblematiken ska tyglas vilket också förekom i Saglam (2016). Frågan som då 

uppstod är varför eleverna ändå sa sig agera fel. Tillskillnad från Saglam (2016) gav inte 

eleverna i min studie några indikationer på att tekniken skulle hjälpa människan lösa 

problemet med nedskräpning.  

I likhet med Manni et al., (2012) kunde en majoritet av eleverna i intervjugrupperna 

återge vad de såg på bilderna. I min studie uppvisade dock endast vissa elever på en 

grundläggande förståelse för relationen mellan människa, djur och miljö. Fem elever 

kunde svara att djuren dör, att människan var ansvarig samt att nedskräpning måste 

upphöra, men endast vissa elever nämnde till exempel sambandet mellan plast och farliga 

utsläpp i miljön. Ett fåtal elever visade på fördjupad förståelse mellan människans 

relation med djur och natur. I motsats till Kahriman Öztürk et al., (2012) där det 

framkom att två tredjedelar av eleverna visade tecken på respekt för djur, natur och 

människor visade eleverna i min studie mindre respekt till sin omgivning. Eleverna 

visade på goda kunskaper om vilka fel de och andra individer begick, men sade sig ändå 

välja att fortsätta agera fel. I likhet med Kahriman Öztürk et al., (2012) och Borg (2017) 

visade eleverna goda kunskaper om källsortering. Dock diskuterade de inte vikten av att 

återanvända material för att undvika jordens exploatering, inte heller visade de på 

nytänkande eller god omtanke om planeten. Till skillnad från Saglam (2016) där eleverna 

förlitade sig på teknikens roll, nämnde eleverna i min studie ingenting om hur teknik ska 

användas för att motverka nedskräpning och annan miljöförstöring.  

Vissa av eleverna visade således fördjupade kunskaper om konsekvenser av handlade 

som på bilderna. Andra elever uppvisade inte dessa kunskaper. En majoritet av eleverna 
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menade att nedskräpning måste upphöra, att människan ska komma ihåg var hon lägger 

sitt nät samt att eftersom människan fiskar är det istället djur som säl och delfin som 

istället fastnar i näten.  

6.2.2. Orsaker och effekter av nedskräpning 

En elev på skolan utan Grön Flaggcertifikat visade dessutom på kunskap att tillverkning 

av plast i långa loppet leder till att isarna smälter, på grund av utsläppen i fabrikerna. 

Samtliga elever i båda intervjugrupperna antydde att problemen med nedskräpning skulle 

upphöra om alla människor slängde sitt skräp på rätt plats och fabriker slutade tillverka 

plast. Liknande åsikter går att utläsa i Manni et al., (2012) där eleverna sa att man ska ta 

med sig sitt skräp. Härtill visade två elever kunskap om mikroplaster och vilka risker det 

medför. Detta var mycket intressant då ingen fråga ställdes om detta, eleverna visade 

istället på spontan kunskap om det berörda ämnet. Dessutom visade dessa elever på 

kunskap om att plasten i det långa loppet bidrar till växthusgaser då de menade att 

fabrikerna släpper ut koldioxid, kunskaper som även förekom i Manni et al., (2012). I 

Manni (2012) uttryckte dessutom en elev att rök från fabriker är dåligt för djur och natur. 

Därtill visade eleverna i min studie på de svårigheter som finns med nedskräpningslagar, 

då det är svårt att bötfälla någon som skräpar ner eftersom personen måste gripas på 

plats. På skolan med ett Grön Flaggcertifikat fördes istället diskussioner om hur djuren 

påverkas negativt av nedskräpningen. Även dessa elever menade att nedskräpning måste 

upphöra då det förstör naturen. En fråga som dock kan ställas är varför majoriteten av 

eleverna inte uttryckte hur människan kommer till skada utan endast lade fokus på hur 

djur och natur påverkas av till exempel nedskräpning.  

6.2.3. Vem är ansvarig? 

En intressant aspekt som framkom är att de elever som antydde problemet med 

nedskräpning, själva skräpar ner på grund av likgiltighet och nonchalans. Eleverna 

erkände själva att så var fallet, men betraktade inte det som ett stort problem. Eleverna 

var mycket väl medvetna om problemen, vem som ligger bakom dem och hur de kan 

lösas. Inställningen var generell hos de intervjuade eleverna på Grön Flagg skolan likväl 

som på skolan utan ett Grön Flaggcertifikat. Eleverna menade dessutom att det är de rika 

länderna som står för stora delar av konsumtionen men att de fattiga länderna får betala 

det höga priset. En elev tillade här att USA stod som ansvariga för stora delar av 
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nedskräpningen. Under intervjudiskussionen framgick det tydligt att nästintill alla elever 

själva skräpar ner. Eleverna är mycket väl medvetna om problemet, och menade att alla 

kastar skräp. Eleverna betonar även bristen på papperskorgar.  En majoritet av eleverna 

uppvisade således ett nonchalant beteende och menade att allt ansvar inte kan läggas på 

dem då de är barn. De påpekade också att det är den vuxna individen som måste ta 

ansvar. Dessa elever hade således svårt att uppfatta sin roll i samhället, att deras 

nedskräpning förstör naturen. Två elever var dock tydliga med att deras ställningstagande 

innebar en dubbelmoral, men eleverna var dock inte beredda att förändra sitt beteende. 

Åsikterna går att särskilja från Strife (2012) där en elev menade att det är den vuxna 

individen som stod som ansvarig. Eleven menade att vuxna människor ideligen säger att 

de ska hjälpa barnen med arbetet mot en hållbar planet, men att ingen vuxen agerar 

därefter.  

Sammanfattningsvis framkom det att eleverna på skolan utan ett Grön Flaggcertifikat 

visade mer kunskap om hållbar utveckling och kunde ge mer utvecklade svar angående 

hur skolan och världen borde arbeta mot en hållbar värld. Dock visste inte eleverna på 

Grön Flaggskolan vad denna typ av skola innebar. Mellan skolorna visade sig dock ingen 

skillnad i attityden gentemot hur eleverna själva säger sig agera mot naturen. 

Ståndpunkterna var slående lika och dominerades av likgiltighet och nonchalans. Frågan 

jag ställer mig är att om resultaten på dessa skolor liknar varandra i sådan stor 

utsträckning, varför skulle elever på andra skolor svara annorlunda? Resultatet kan dock 

bero på slumpen, hur skolorna arbetar med hållbar utveckling och var skolorna är 

placerade. 

6.2.4. Lärande för hållbar utveckling 

Hur ska skolan då närma sig eleverna utan att riskera ekofobi, där eleverna backar och 

väljer att inte agera? Hur ska diverse utbildningsfaciliteter undervisa elever om ett 

fenomen där gränsen mellan inspiration och rädsla är hårfin? 

I läroplanens inledande delar är det tydligt framlagt att ”Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö”( Skolverket, 2018, s. 5). Detta är någonting som saknas hos likväl 

skolverksamhet som hos den enskilda individen. Inom skolverksamheten då samtliga 

skolor bör arbeta mer aktivt med hållbarhet hos den enskilda individen genom att inte 
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uppvisa en aktning för den gemensamma miljön och därför inte heller den enskilda 

människans egenvärde. I skollagen går det därtill att utläsa:  

”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).  

 

Även om resultatet i den aktuella studien inte är generaliserbart visar den att 

undervisning och skolverksamhet inte tydligt genomsyras av ett miljöperspektiv som får 

genomslag hos eleverna. Eleverna visade på kunskaper om problemen men agerar inte 

för att motverka dessa. Den mest förekommande åsikten var att eleverna erkände sig lata, 

bekväma och nonchalanta. Deras resonemang visade på en antydan att det alltid finns 

någon annan som tar hand om deras problem, ett flertal av problemen är inte 

förekommande i elevens närmiljö, och de problem som är förekommande i närmiljön 

vänder eleven istället ryggen mot.  

Nio elever nämnde att hållbar utveckling är någonting de skulle vilja ha mer 

undervisning om, men att undervisningssättet bör förändras. De nämnde dessutom att de 

inte ser att skolan arbetar märkbart med hållbar utveckling. Ett intressant resultat som 

framkom var att den skola som inte innehar ett certifikat arbetar med tydligare med 

hållbar utveckling än den skola som innehar ett Grön Flaggcertifikat.  Kanske är detta en 

indikation på att undervisning om hållbar utveckling bör förändras och bli ett eget ämne? 

Kanske bör skolan eftersträva ett mer kollegialt arbete som ska genomsyra alla klasser 

genom hela skolgången? Kanske är elevernas svar en indikation på att hållbar utveckling 

bör ta mer plats i skolan än vad det gör idag? I likhet med Pramling Samuelsson (2011) 

anser jag att barnet i ett tidigt skede bör erhålla undervisning om hållbar utveckling och 

att detta ska fortgå under hela skoltiden. Tidigare undervisning innebär att barnet lättare 

tar till sig kunskap och lättare anpassar sig till nya vanor. Ayvaz (i Özoy, 2012) menar 

dessutom att syftet med undervisning om hållbar utveckling ska vara att uppmärksamma 

eleverna om de aktuella problemen. Vidare bör skolan arbeta mer med 

utomhusundervisning. Studier utomhus hjälper elever att utveckla sin förståelse för 
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relationerna mellan levande och icke levande föremål i naturen, samt hur människan 

påverkar denna relation (Ballantyne & Packer, 2012). När eleverna inte tillbringar tid i 

naturen minskar deras fysiska och psykiska känslor vilket vidare hämmar deras 

naturerfarenheter (Louv, 2005). Det är således av stor vikt att elever ges möjlighet att 

utveckla sina kunskaper om och medvetenheten av problem vilka är relaterade till miljön. 

En naturvistelse hjälper således eleverna att utveckla sin fantasi, kreativitet, sin 

observations- och kommunikationsförmåga (Crain, 2001; More & Wong, 1997; Palmer, 

1993). 

Efter genomförd studie är det tydligt att behovet av fortsatt forskning inom området är 

stort. Med syftet att hjälpa eleverna ändra sin attityd i förhållande till naturen måste lärare 

tillsammans med forskare ta reda på varför eleverna tycker som de gör och hur detta kan 

ändras. Härtill behövs forskning gällande hur undervisning kring hållbar utveckling ska 

gå till och vilka aktörer som ska vara inblandade. Studier med samma metod kan därför 

genomföras på ett flertal skolor.   

Sammanfattningsvis är det viktigt att betona lärarens roll i att hjälpa eleverna utveckla 

kunskap om hållbarhet. Läraren och skolverksamheten innehar således en grundläggande 

roll som kunskapsspridare, inspiratör och förebild för en framtida generation. Under 

elevernas hela skolgång måste samtliga lärare tillsammansmed skolledning utbilda sina 

elever att bli miljökämpar vilka är medvetna om planetens välmående. Skolan måste 

tillsammans med eleverna väcka en inre vilja att kämpa för planetens överlevnad. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 Kan ni berätta för mig vad nedskräpning innebär? 

 Brukar ni skräpa ner ute? Varför/varför inte? 

 Vad slänger ni ute? 

 Vad blir det för konsekvenser av att det ser ut som det gör på bilden? 

 Brukar du plocka upp någonting som inte hör hemma i naturen, till exempel plastpåse 

eller läskburk? 

 Sverige har nedskräpningslagar, men ändå skräpas det ner hur kommer det sig? 

 Är det trevligt att gå ut i skogen eller en park när det är skräpigt? 

 Vad kan man göra för att undvika situationer som på bilden? 

 Pratar ni om nedskräpning i skolan? 

 Om ja, vad pratar ni om då? 

 Om inte, skulle du vilja att ni pratade mer om det? Varför då? 

 Känner du till någon annan miljöförstöring än nedskräpning? 

 Hur tar ni er till skolan?  

 Tror ni att ni kommer göra en förändring? 

 Vet ni vad en Grön Flagg skola är? (Ställdes endast till eleverna på en Grön Flaggskola). 

Kan ni hjälpa mig att sortera dessa objekt: Bananskal, colaburk, plastflaska, mjölkkartong och 

tuggummi. På bordet finns det fem skyltar. En är för brännbart avfall, en är för plastavfall, en är 

för kartong, en är för metall och en är för biologiskt avfall. Jag vill att ni sorterar ert avfall i rätt 

”kärl”. 

 Berätta för mig varför du har sorterat som du har gjort. Ligger sakerna rätt? Om inte, var 

ska de ligga? Och varför ska de ligga så? 

 Brukar ni sortera era sopor på skolan? 

 Varför/varför inte? 

 Vilka sorteringskärl har ni? 

 Sorterar ni någonting hemma? 

 Vilka sorteringskärl har ni hemma då?/vad sorterar ni? 
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Bilaga 2 Samtyckesbrev  

 

Hej 

Jag heter Daniéla Melin och studerar till lärare på högskolan för lärande och 

kommunikation. 

Under sista terminen skriver jag nu en uppsats där jag ska undersöka vad elever vet och 

kan om hållbar utveckling. Studien kommer genomföras med hjälp av gruppintervjuer 

där jag önskar att ditt barn medverkar. 

Under intervjuns gång kommer jag använda mig av bandspelare med syftet att 

transkribera svaren för analys. 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och enligt personuppgiftslagen (1998:204) har 

den som blir intervjuad rätt att avbryta sin medverkan under själva intervjun eller efteråt. 

Den intervjuade behöver inte svara på alla frågor som ställs. 

De insamlade uppgifterna kommer endast behandlas av mig. I uppsatsen kommer jag 

använda mig av citat och referat vilka givetvis kommer vara anonyma. Alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt och efter avslutas studie kommer det inspelade materialet 

raderas. 

Jag vore tacksam om ditt barn ville medverka i min studie. 

 Ni är välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor. 

Epost: XXXXXXX 

Telefonnummer: XXXXXXX 

  

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien?  

___ Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn 
deltar i studien. 

___ Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i 
studien. 

Barnets namn: 

__________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: 

__________________________________  

Namnförtydligande: 

__________________________________         
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Bilaga 3: Diskussionsbild 1 
 

 

Pitts, M. (u.å.). Säl [Fotografi]. Hämtad den 1 april 2019 från  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enSE843SE843&biw=1920&bih=937&tbm=isc

h&sa=1&ei=ohOnXKmYHrLjmwXZ16uACQ&q=s%C3%A4l+fastnar+i+n%C3%A4t&oq=s%C

3%A4l+fastnar+i+n%C3%A4t&gs_l=img.3...9718.10164..10316...0.0..0.55.141.3......0....1..gws-

wiz-img.sthrIfT7pdE#imgrc=1_AztKOz63itjM: 
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Bilaga 4: Diskussionsbild 2 

 

Bengtsson, K (u.å.). Gråtrut. [Fotografi].  Hämtad den 1 april, 2019 från 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enSE843SE843&biw=1920&bih=937&

tbm=isch&sa=1&ei=VBOnXI_bGK-

Bk74PlNCWgA4&q=f%C3%A5gel+som+fastnat+i+rep&oq=f%C3%A5gel+som+fastna

t+i+rep&gs_l=img.3...2820.5682..5834...0.0..0.65.1139.23......0....1..gws-wiz-

img.......0i67j0j0i5i30j0i8i30j0i24.6Ab5nD4qEwM#imgrc=9zLV_e9GVcCZSM: 
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Bilaga 5: Diskussionsbild 3 

 

Colorbox. (2017). Skräp i skogen. [Fotografi]. Hämtad den 1 april 2019 från 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enSE843SE843&biw=1920&bih=937&

tbm=isch&sa=1&ei=SRanXNqPFpGWmwWdgJDADg&q=nedskr%C3%A4pning+i+sk

ogen+&oq=nedskr%C3%A4pning+i+skogen+&gs_l=img.3...5530.8384..8592...0.0..0.56

.974.22......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i5i30j0i24.T_Phvb-

R7xc#imgrc=CxT3GwOu-ToHmM: 
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Bilaga 6: Diskussionsbild 4 

 

Naturskyddsföreningen. (u.å.). Skräp på stranden [Fotografi]. Hämtad den 1 april 2019 

från 

https://www.google.se/search?q=plast+p%C3%A5+strand&rlz=1C1GCEA_enSE845SE

845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi47JqykNnhAhXGfFAKHUGYB

YgQ_AUIDigB&biw=1920&bih=937#imgrc=vmyO2IL0dAHHQM: 
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