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Abstract 
 
Syftet med studien är att utreda om eleverna anser att undervisningen i 
klimatförändringar är tillräckliga. Det motiverar i sin tur till att ställa frågor till lärare 
om hur de går tillväga när de planerar och genomför undervisning om 
klimatförändringar och hur de anpassar undervisningen till elevernas olika förmågor 
inom ämnet. Studiens syfte besvaras med hjälp av kvantitativ metod i form av 
enkätundersökning och kvalitativ metod i form av intervjuer. Resultatet visar att 
både elever och lärare har olika synsätt på undervisningen om klimatförändringar 
utifrån i vilken omfattning den sker och hur lärarnas kunskapsnivå om 
klimatförändringar påverkar undervisningen. Detta visade sig ha inverkan på dels i 
vilken omfattning eleverna fick undervisning om klimatförändringar, dels vilka 
didaktiska metoder som användes i undervisningen och hur den anpassades utifrån 
elevernas olika förmågor. Klimatförändringar är ett högst aktuellt ämne men som 
inte omnämns i läroplanen förrän i årskurs 7–9 vilket även påverkar undervisningens 
omfattning och upplägg.  
 
 
 
Nyckelord: Klimatförändringar, uppfattning, undervisning, didaktiska metoder, 
förmågor. 
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1. Inledning 
 
I augusti 2018 bestämde sig en 15-årig flicka för att inte gå till skolan utan istället 
sätta sig utanför riksdagshuset i Stockholm för att uppmärksamma 
klimatförändringarna. Anledningen till den här handlingen var för att Greta själv 
kände oro inför vilka problem klimatförändringarna skulle medföra i framtiden. Hon 
var också upprörd över att politiker inte verkade prioritera klimatförändringarna 
tillräckligt högt (Michelle Derblom Jobe 2018). Att den här flickans 
ställningstagande och agerande utanför riksdagshuset den här dagen skulle leda till 
att barns och ungas röst höjdes och fick ett större utrymme inom klimatpolitiken var 
det ingen som trodde. De ungas åsikter skulle komma att göras hörda och deras 
engagemang skulle bli mer uppmärksammat. Tack vare Gretas insatser, som fått stor 
uppmärksamhet i olika medier, så har information om klimatförändringarna nått ut 
till fler barn och unga. Detta har skapat intresse och engagemang för klimatfrågan 
bland den yngre generationen och detta ställer krav på skolan att möta elevers 
intresse och frågor om klimatförändringar. Med tanke på att barn och unga även 
exploateras för många olika nyheter och informationskällor i sin vardag och i skolan, 
så kan man därmed förstå att det blir en utmaning för läraren att tillgodose så pass 
olika förmågor i undervisningen om klimatförändringar. Till exempel så rapporteras 
det en hel del om Greta Thunbergs klimatagerande på Lilla Aktuellt. Det är en 
förutsättning att barn och unga har tillgång till och intresse i att ta del av det, likväl 
som med andra informationskanaler.  
 
Utmaningen med undervisningen kompliceras ytterligare av att kursplanerna för F-
6 inte behandlar klimatförändringar. Ser man till läroplanen så finns det flera 
stycken som handlar om hållbar utveckling, och begreppet skulle kunna innefatta 
undervisning om klimatförändringar, men klimatförändringar i sig uttrycks inte 
explicit i kursplanerna. Det är inte förrän i geografi i årskurs 7–9 man kan läsa: 
”Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser 
förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen” 
(Skolverket 2019, s. 199). Här ligger läroplanen efter då klimatdebatten blivit aktuell 
hos alltfler barn och unga under de senaste åren som är yngre än 13 vilket oftast är 
åldern när man börjar årskurs 7. 
 
Under lektioner med elever i årskurs 3 som jag bedrivit, där vi tittat på Lilla Aktuellt 
skola, så har där rapporterats kontinuerligt om Greta Thunbergs insatser till 
klimatdebatten samt om hur klimatförändringarna bidragit till olika naturkatastrofer 
runt om i världen. Eleverna har vid diskussionerna efteråt uttryckt oro över 
klimatförändringarna och dess påverkan på jorden. Särskilt oroliga är de över 
klimatförändringarnas konsekvenser och då särskilt de torra varma somrarna som 
inneburit flera skogsbränder de senaste åren. Att just denna naturkatastrof är extra 
emotionellt för eleverna i den här klassen beror nog på att de är bosatta i en ort som 
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år 2014 hade den stora skogsbranden inpå knutarna och flera elever är bosatta i 
områden som evakuerades. 
 
1.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att utreda om eleverna anser att undervisningen i 
klimatförändringar är tillräckliga. Det motiverar i sin tur till att ställa frågor till lärare 
om hur de går tillväga när de planerar och genomför undervisning om 
klimatförändringar och hur de anpassar undervisningen till elevernas olika förmågor 
inom ämnet. 
 
Frågorna som rapporten avser svara på är: 

• Hur uppfattar elever i årskurs 4–6 undervisningen om klimatförändringar 
och anser lärare att de har tillräcklig kunskap för att undervisa kring 
klimatförändringar?  

• Vilka didaktiska metoder används i undervisning kring klimatförändringar 
och på vilka sätt anpassas dessa till olika elevers förmågor? 

 
2. Bakgrund 
 
Syftet med bakgrunden är att ge läsaren förståelse för relevansen i studien samt ge 
information om det område som undersökningen har för avsikt att granska. Detta 
kommer ske i tre avsnitt och slutligen med en sammanfattning. Först kommer 
begreppet klimatförändringar redas ut och varför det är av vikt att inkludera det i 
undervisningen i lägre åldrar, sedan kommer läsaren få ta del av hur didaktiken kring 
klimatförändringar ser ut. Slutligen kommer klimatförändringar som värdeladdad 
undervisning att diskuteras. 
 
2.1 Klimatförändringar 

 
Claes Bernes och Lars J Lundgren (2009, s. 282) berättar att om man går man 
tillbaka i tiden ungefär 100 år så kan man se stora förändringar i hur människan 
utnyttjar jordens resurser till att producera olika material och energi. På grund av 
industrialisering, förflyttning från landsbygd till stad, ökad användning av 
kemikalier, födelseöverskott och levnadsstandardsökning så har tidigare 
oexploaterad natur blivit odlingsmark, djur- och växtarter har förintats genom att de 
blivit undanträngda. Andra djur- och växtsorter har fått chans till spridning genom 
denna undanträngning. Människan har även förändrat naturenliga biokemiska 
kretslopp som tillexempel omsättningen av näringsämnen, kol, metaller och svavel 
(Bernes och Lundgren 2009, s. 282). Förutom detta har människan även infört 
syntetiska ämnen som insektsgift, industrikemikalier samt freoner. Samtliga av 
dessa nämnda förändringar har lett till märkbara konsekvenser för miljön (Bernes 
och Lundgren 2009, s. 282) Till exempel har freoner visat sig påverka ozonlagret 
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genom att bryta ned det. Ozonlagret är viktigt för allt liv på jorden då det skyddar 
mot solens UV-strålar. Om ozonlagret bryts ned leder det till att UV-strålarna från 
solen fragmenterar molekylerna på jorden och alla levande organismer på jorden 
skulle därmed möta katastrofala effekter (Bernes och Lundgren 2009. s. 103). 
Användningen av fossila bränslen innebär att luftens koldioxidhalter tilltar. 
Koldioxiden har som uppgift i luften att uppfånga värmestrålning och temperaturen 
på jordens yta stiger vilket inte skulle skett utan atmosfären. Detta är vad som 
omnämns som växthuseffekten och det har bevisats påverka klimatet genom att öka 
medeltemperaturen på jorden (Bernes och Lundgren 2009, s. 111). 
 
Ännu en bidragande faktor till växthuseffekten, förutom freoner, är avgasutsläppen 
från fordon. Bensin och dieselolja har båda egenskaperna att de omvandlas till 
koldioxid vid förbränning och detta är något som inte går att ändra på, inte ens med 
katalysator eller andra teknologier. Bilarnas koldioxidutsläpp är därmed helt 
beroende på hur mycket bränsle fordonet förbrukar (Bernes och Lundgren 2009, s. 
174). Sverige är det land som har större bilar som förbrukar mer bensin, än i något 
av de andra länderna inom EU (ibid.). Att bilarna på senaste tid konstruerats till att 
bli mer bränslesnåla har därmed fått förhindrad effekt då bränsleförbrukningen ökar 
ju större och tyngre bilarna är, samt när de får större motoreffekt (Bernes och 
Lundgren 2009, s. 174–175). Transporter rent generellt är något som påverkar 
miljön negativt samt ohållbar förbrukning av fossila bränslen (Bernes och Lundgren 
2009, s. 185) och bidrar därmed till klimatförändringar genom att avgaserna släpper 
ut koldioxid i atmosfären och då ökar, som nämnts tidigare, medeltemperaturen på 
jorden. 
 
För att motverka klimatförändringar krävs olika åtgärder av miljöfrämjande 
karaktär. Ett av dem är att begränsa utsläppen, men det är inte alltför enkelt att 
genomföra. Till sin hjälp i strävan mot ett mer klimatvänligt levnadssätt har man i 
Sverige genom politiska förfaranden använt sig av lagstiftning samt andra rättsliga 
åtgärder. Men det mest effektiva tillvägagångssättet har varit de finansiella 
styrmedlen. Statliga bidrag har givits som uppmuntran till de som framställt 
förnybar energi vilket ökat satsningen på till exempel vindkraftverk, mindre 
vattenkraftverk, solcellsenergi i bostäder, fjärrvärmesystem och liknande (Bernes 
och Lundgren 2009, s. 132). 
 
2.2 Klimatförändringar i undervisningen 
 
Känslor är enligt David Lifmark (2017, s. 54) medkänsla, vrede, glädje och sorg. 
Samtliga av dem gör att människan är sensitiv i förhållande till världen omkring. 
Det som är av vikt är något vi inte själva kan styra över, som tillexempel naturliga 
och biologiska omständigheter, sociala system, sammanslutningar men också 
enskilda individer som kan reducera andras tillfällen till ett fullbordat liv. När man 
ser till känslor gentemot en annan människa så är de känslorna mer ömtåliga och 
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kan ändras beroende på hur den andra tänker, visar känslor och genom deras 
gärningar. Ser man till hur man vardagligt tänker om känslor så brukar man sällan 
förknippa känslostyrd till någon som gör förståndiga och tydliga beslut, utan en 
människa som anses vara styrd utav sina känslor är något som ofta uppfattas som 
negativt samtidigt som det anses dåligt att vara känslolös. Här ser man alltså hur 
uppfattningarna om känslor är tvetydiga (Lifmark 2017, s. 54).  
 
Lena Molin (2017, s. 83) beskriver hur undervisning blir förhindrad av ett neutralt 
förhållningssätt i värdefrågor. Hon menar att värdegrunden i läroplanen tydliggör 
hur elever ska kunna fatta beslut, och inom demokratin så handlar dessa beslut också 
om att de ska kunna förmedla sin ståndpunkt inom olika ämnen som berör social 
rättvisa, jämlikhet mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet. Molin (2017, s. 83) tar 
upp att i kursplanen för geografi så lyfter Skolverket fram fyra förmågor som ska 
utvecklas, varav en är att ha förmåga att kunna ta ställning till olika lösningar på 
miljö- och utvecklingsproblem, med hänsyn till sina egna reflektioner kring etik och 
hållbar utveckling. Här belyser Molin (2017, s. 83) ett problem som forskning 
upptäckt, nämligen att undervisningen ofta fokuserar på att lära eleverna om värden 
istället för i värden vilket gör att de inte kan se värdens innebörd och hur de själva 
kan medverka och agera för att skapa förändring. Detta är något som måste ändras. 
Elever måste undervisas både i och om värden för att få förmågan att kunna vara 
med och bygga en framtid tillsammans med andra människor. Men att omvandla det 
abstrakta ämnet demokrati till praktiska undervisningsmoment kräver goda ämnes- 
och didaktiska kunskaper hos läraren (Molin 2017, s. 83).  
 
Ser man till läroplanen så finns det flera stycken som handlar om hållbar utveckling, 
men klimatförändringar i sig finns inte med i kursplanerna inom något ämne för 
årskurs F-6. Här ligger läroplanen efter då klimatdebatten blivit aktuell hos alltfler 
barn och unga i den åldern, under de senaste åren. Trots fem revideringar av 
läroplanen mellan år 2011–2019 så har klimatförändringar inte införts i 
kursplanerna för årskurserna F-6. Skolverket (2019 s. 8) har under Skolans 
värdegrund och uppdrag tagit upp följande kring miljö:  
 

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. 
 

Stycket ur läroplanen indikerar på att undervisningen ska ge elever både ett 
individperspektiv i att ansvara över miljön, men också sett ur ett 
världsomfattande perspektiv och hur människor tillsammans kan jobba 
miljöfrämjande. Det nämns ”globala miljöfrågor” (Skolverket 2019, s. 8) som är 
förknippat till det världsomfattande perspektivet, men också ”vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (ibid.) som kan syfta 
mer till det individuella, även om det stycket också kan syfta till allt från individ 
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till samhället man bor i tillsammans med andra. I vilket fall saknas 
klimatförändringar som begrepp och innebörd. Bernes och Lundgren (2009, s. 
282) skriver följande: 
 

Den enskildes påverkan på miljön är ofta liten. Men när en liten påverkan 
multipliceras med ett stort antal människor och en lång tidrymd kan följderna bli 
omfattande. En mängd små och var för sig oskyldiga och rationella 
vardagshandlingar kan tillsammans utlösa en katastrof. 

 
I citatet belyses både individ- och samhällsnivå när det kommer till 
miljöpåverkan. Den enskilde individen påverkar inte miljön i någon större skala, 
men när varje enskild individs handlingar slås samman med övriga människors 
så blir det en helt annan effekt. Miljöpåverkan blir omfattande och därmed 
klimatförändringarna (Bernes och Lundgren 2009, s. 282). Människans har idag 
ett levnadssätt som innebär att man lever över sina naturtillgångar. Hur detta 
påverkar miljön är viktigt att undervisa eleverna om, då det är de som i framtiden 
kommer göra olika val i livet som påverkar miljön på ett eller annat sätt. Om 
eleverna då har en miljömedvetenhet som vägs in i valet de gör, så är chansen 
troligtvis större att valet gynnar miljön, istället för tvärtom.  
 
Skolan är en social tradition med egen rörelse och progression. Den har riktlinjer 
att följa som i sin tur rättar sig efter sin funktion i samhället. Men helt styrd är 
den inte, det finns spelrum för att styra över sin egen funktion. Lärandet i sig är 
en abstrakt företeelse där eleven måste ta till sig ny kunskap genom att kunna 
iaktta vad hen åstadkommer i ett sammanhang där det likväl är problematiskt att 
faktiskt se när inlärningen äger rum (Roger Säljö 2010, s. 237). Bristen på 
riktlinjer kring just klimatförändringar i läroplanen kan alltså leda till att vissa 
elever knappt får beröra ämnet i undervisningen, medan andra elever på andra 
skolor jobbar mycket med området. Många fler barn och unga har nu börjat agera 
i klimatfrågan, då medierapporteringen riktad till barn och unga kontinuerligt 
skildrar klimatförändringar och dess konsekvenser.  Detta leder förhoppningsvis 
till att fler skolor börjar inse att detta är ett område som måste få mer 
uppmärksamhet i undervisningen. Utmaningen i detta blir mellan det abstrakta 
och konkreta som Säljö (2010, s. 237) pratar om. Att ta till sig kunskap om det 
abstrakta fenomenet klimatförändringar och koppla ihop det till sitt eget konkreta 
handlande och vilka val man gör i vardagen och att dessa påverkar det abstrakta 
(klimatförändringarna). 
 
Dal et al. (2015) uppger att det enda sättet att motverka klimatförändringar och 
dess konsekvenser är genom att sprida kunskap om detta. Det här är enligt dem 
det mest effektiva ”strategiska vapnet”. Dal et al. (2015) lyfter fram det David 
Spratt och Ian Dunlop (2019, s. 4) skriver om, vilket är förutsägelserna att om 
inte människan vidtar åtgärder snarast i sitt klimatnegativa levnadssätt så 
kommer detta att år 2050 innebära stora konsekvenser för mänskligheten. Vidtar 
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vi inte drastiska åtgärder redan nu så kommer vi få stå för konsekvenserna vilket 
är att allt det som vi konstruerat och byggt upp under de senaste 2000 åren 
kommer vara ett minne blott. Mänskligheten i sig kommer inte förintas men 
samtliga ansträngningar vi gjort de senaste 2000 åren för att komma dit vi är idag, 
kommer vara tillintetgjorda och förgäves (Spratt och Dunlop 2019, s. 6). Dal et 
al. (2015) menar att kunskapen som ska spridas för att undvika detta bör vara på 
individnivå då det innebär att flera individer i samhälle kan vidta åtgärder 
tillsammans mot klimatförändringarna. 
 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att många viktiga forskare belyser 
vikten av att få en förändring i hanteringen av klimatförändringarna och för att 
komma dit så krävs det kunskap om detta, och det snarast. Media har redan 
förstått betydelsen av att sprida kunskap kring klimatförändringar i tidig ålder 
och har därför börjat vända sig till alltmer yngre åhörare om detta. Läroplanen 
tordes därmed bli prioriterat och det borde vara av största intresse att få in 
undervisning om klimatförändringar i en lägre årskurs än 7–9. Anna Pettersson 
(2014, s. 41) upptäckte när hon intervjuade barnen i sin undersökning att de hade 
många olika tankar, funderingar och känslor kring klimatförändringar. Då 
intervjuade Pettersson (2014, s. 31) elever i årskurserna 4–6 vilket är ett bevis på 
att klimatförändringar behövs komma in i tidigare årskurser i läroplanen då 
många barn som är yngre än årskurs 7–9 verkar ha behov av det. Då bör man ha 
i åtanke att Petterssons undersökning är gjord kring år 2014, och klimatfrågan 
har sedan dess intensifierats och fått större utrymme i medias rapportering, som 
särskilt vänt sig till yngre personer. 
 
3. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras vad tidigare forskning kommit fram till om 
klimatförändringar. Detta breda område begränsas med hjälp av underrubriker som 
behandlar barns tankar och känslor kring klimatförändringar, lärares uppfattningar 
om klimatförändringar samt vilka kunskaper lärare har om klimatförändringar. 
Avslutningsvis presenteras i det här en övergripande sammanfattning som lyfter 
fram vad den tidigare forskningen kommit fram till om klimatförändringar utifrån 
de underrubriker som uppmärksammats i detta avsnitt. 
  
3.1 Barns tankar och känslor kring klimatförändringar 

 
Klimatförändringar är något som finns i yngre barns medvetande. Maria Ojala 
(2012a, s. 544) menar att barn i mellanstadiet känner till klimatförändringar men har 
en självisk inställning i sitt engagemang kring detta genom att de inte bekymrar sig 
över klimatförändringarna eftersom det, enligt dem själva, inte drabbar dem. Här ser 
vi ett problem som undervisningen i skolan har möjlighet att ändra på, så eleverna 
inser att varje enskild individ har möjlighet att bidra till en bättre miljö genom sina 
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val i vardagen. Mycket har hänt i klimatdebatten sedan Ojalas undersökningar, vars 
resultat publicerades 2012. Bland annat har debatten kring klimatförändringar 
kommit att involvera barn och unga i en större omfattning. Detta efter att Greta 
Thunberg suttit utanför riksdagen och protesterat mot klimatförändringarna, istället 
för att vara i skolan (Anita Holmberg och Aida Alvinius 2019, s. 2) vilket gav den 
så kallade ”Greta-effekten”. Enligt Holmberg och Alvinius (2019, s 10) så handlar 
Gretas agerande inte om att hon vill att världens ledare ska agera kring 
klimatförändringarna, utan det handlar istället om att påvisa att dagens unga kommer 
se till att det verkligen sker förändringar i klimatfrågan. Man har säkerligen tidigare 
ansett att makten till förändringar inom klimatpolitiken enbart funnits hos vuxna, 
men Gretas agerande har lett till att de vuxna har fått dela med sig av auktoriteten i 
att kunna påverka, till barn och unga. Huruvida barn och unga verkligen utnyttjar 
denna tilldelade makt ser helt olika ut beroende på hur intresserade och insatta de är 
i ämnet. 
 
Att undervisa om klimatförändringar kan innebära att en hel del känslor och 
värderingar hos eleverna väcks. Klimatförändringar är ett abstrakt och komplext 
ämne som inte har någon självklar lösning. Enligt Pettersson (2014, s. 41) så gör 
detta diffusa ämne att många barn har åtskilliga perspektiv och funderingar kring 
det. Pettersson (2014, s. 42) skriver att vissa barn som hon intervjuat inte ser 
klimatförändringarna som något som utspelar sig i deras omgivning, utan det händer 
långt bort i fjärran i länder som redan är drabbade av konsekvenserna såsom torka 
eller översvämningar. Dessa barn uttrycker därför inga särskilda känslor över 
klimatförändringar. De anser att Sverige är ett tryggt land när det kommer till 
klimatförändringar då det geografiska läget gör att landet inte kommer drabbas i 
någon större omfattning mer än eventuellt lite varmare temperatur. Detta i sin tur  
bara kommer leda till lite minskad snömängd, men inget mer än så, enligt barnen. 
Som en annan lösning på klimathoten så ser barnen till Sveriges ekonomi. De anser 
att tack vare att Sverige är ett rikt land så innebär det att landet också kommer kunna 
klara av klimatförändringarna och dess konsekvenser. Sverige har, enligt barnen, 
alltså bättre förutsättningar i detta än de fattiga länderna (Pettersson 2014, s. 43) 
vilket säkerligen ger dem en sorts falsk trygghet. De elever som däremot har motsatt 
syn på klimatförändringarna och ser klimathoten som något som kommer drabba 
Sverige hårt känner också oro och rädsla över detta. Dock handlar det även här om 
att barnen anser att klimatförändringarna inte kommer påverka dem i någon större 
utsträckning, utan detta är något som blir mer påtagligt i framtiden. Dessa barn har 
då förmågan att rent empatiskt sätta sig in i framtida människors situation och 
reagerar därför med starka känslor (Pettersson 2014, s. 44).  
 
Förutom att se klimatförändringarna som något som påverkar människan, väcker det 
starka känslor för många barn när det diskuteras om hur djuren påverkas. Pettersson 
(2014, s. 46) nämner i sin studie att när hon intervjuat barn kommer isbjörnarnas 
situation på tal i tidigt skede när djuren tas upp. Det är ett djur som associeras med 
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just klimatförändringar och barnen i studien har kännedom om isbjörnarnas pressade 
situation. Barnen uttrycker känslor som oro, sorg och medlidande när det kommer 
på tal att isbjörnarna är utrotningshotade (Pettersson 2014, s. 46). Med tanke på den 
senaste tidens medierapporteringar kring klimatförändringar, och då även hur olika 
djur påverkas, har detta möjligtvis lett till att barnen börjat förknippa flera djurarter 
med klimatförändringarna. Bara senare rapportering som Ebba Thornéus (2020) 
skriver om hur en halv miljard djur dött i skogsbränderna som härjar i Australien. 
Bilder, videos och gripande texter i artikeln skildrar hur djur flyr undan bränder. Det 
skrivs även om hur andra videos och bilder sprids i media och sociala medier på djur 
som flyr eller dött i Australiens skogsbränder. Detta väcker säkerligen många 
känslor hos de som tar del av nyheterna. 
 
Barn och unga ska också ha vissa svårigheter i att se hur man på individnivå påverkar 
klimatet. Mona Holmqvist Olander och Clas Olander (2017, s. 355) undersökte detta 
med gymnasieelever där det visade sig att många av eleverna som besvarade deras 
enkät hade uppfattningen att klimatpåverkan är något som sker i samhället som stort 
och inte på individnivå. Av 51 svar så hade enbart tre elever diskuterat vad man som 
individ kan göra för att minska klimatpåverkan, resten menade att det var samhället 
i sig som skulle göra dessa förändringar. Här hade man velat se om det är föräldrars 
attityder hemma, medierapportering eller om det är en otydlighet i undervisningen 
som gjort att eleverna inte kan bryta ned klimatpåverkan till individnivå. Forskare 
hävdar att hur man mentalt hanterar klimatförändringar också påverkar hur man mår 
psykiskt men även hur man agerar för en hållbar utveckling. Detta är särskilt 
påtagligt hos barn och unga (Maria Ojala 2012b, s. 230). Barn som får uppleva 
negativ miljöpåverkan i större grad får också generellt sett en mer negativ syn på 
klimatförändringar och oron som då skapas över detta blir en drivkraft till att forska 
efter information om hur de kan hantera problemet. Barn som väljer att förminska 
klimathoten som ett sätt att hantera sina känslor kommer heller inte visa särskilt stort 
engagemang i att verka för en hållbar utveckling (Ojala 2012b, s. 231). 
 
Att bedriva undervisning om klimatförändringar, som ofta innebär att känslor 
blandas in, behöver inte innebära svårigheter. Genom att eleverna får ta del av 
andras känslor innebär det också att de får reda på vad andra gläds åt och överraskas 
av samt vad andra känner mod och rädsla inför. På det här sättet blandas enligt 
Lifmarks (2017, s. 55) studie värdegrundsarbetet in och istället för att bara lägga 
fokus på det negativa kan man också beakta drömmar och praktiska handlingar. Ur 
klimatförändringsperspektivet kan man här alltså ta upp om hur olika samhällen, 
organisationer och individer arbetar för en bättre miljö samt jämföra dem med 
varandra. Lifmark (2017, s. 73) menar att konceptuellt vetande såsom samtal, där 
man preciserar olika begrepp, är viktigt. Det kan innebära att både lärare och elever 
kan sätta definitionerna av begreppen under debatt och hitta relationer mellan dem.  
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Maria Ojala (2019, s. 11) är kritisk till att man ska dämpa barns oro inför 
samhällsproblem då hon anser att det medför att man även dämpar själva 
samhällsproblemet. Grupperar man barns känslor som ”fel” eller ”rätt” så berövar 
man dem möjligheten att utforma en kritisk och varierad samhällssyn. Ojala (2019, 
s. 11) tar upp att istället för att skänka pengar efter att man sett offer för svält så kan 
man lära barnen empati som innebär i det här fallet att de lär sig tänka kring hur man 
istället kan använda politiska tillvägagångssätt för att förhindra svält. Ojala har 
därmed gett känslor politiska och sociala perspektiv. Ojalas syn på undervisning om 
klimatförändringar är fördelaktigt då eleverna lär sig att kritiskt granska sina 
känslomässiga kvalifikationer som står för strukturella och kulturella förhållanden. 
Det blir enligt Ojala (2019, s. 11) även problematiskt om man ser känslor och 
hanteringsmetoder som varje enskild individs ensak. Det medför att man hindrar ett 
transformativt lärande som i sin tur medför att man hämmar processen mot ett mer 
hållbart samhälle. 
 
3.2 Lärares uppfattningar om klimatförändringar 

 
Precis som med elever så uttrycker också lärare negativa känslor över påföljderna 
av klimatförändringar såsom skuld, oro, irritation och hjälplöshet (Mikaela Hermans 
2016, s. 394). Detta blir tydligt i en intervjuundersökning av Hermans där 
klimatförändringar diskuterades, och känslan som lärare i högst grad förmedlade 
kring klimatförändringarnas konsekvenser var oro. Men oron gällde främst över 
andra människor samt naturen, och inte dem själva. Däremot kände de oro över sina 
egna kommande generationer samt jordens framtida befolkning (Hermans 2016, s. 
395). Största delen av denna oro uppgav lärarna kom från medias rapportering om 
klimatförändringarna och de uttryckte irritation över att företag, politiker och andra 
inte gjorde mer för att gynna miljön. Även irritation uttrycktes när lärarna pratade 
om att det är djur, natur och människor i fattiga länder som får ta de största 
konsekvenserna av klimatförändringar (Hermans 2016, s. 395). När det kom till 
skuldkänslor så kände lärarna en skuld över sitt eget levnadssätt och att de inte 
bidrog till mer klimatsmarta sätt att leva för att minska sitt bidrag till 
klimatförändringarna (Hermans 2016, s. 395). Nästan samtliga lärare var 
införstådda med att klimatpåverkan bör reduceras, förutom en som ansåg att det inte 
är nödvändigt. Men alla var överens om att den bidragande faktorn till 
klimatförändringar är människan själv och ansvaret för att förminska 
klimatpåverkan läggs främst hos individer och politiker (Hermans 2016, s. 397).   
 
Shiyu Liu et al. (2015, s. 12) har publicerat en studie om 19 lärare från olika 
kommuner i Amerika som samlades till en workshop för att förbättra sina kunskaper 
i att undervisa om klimatförändringar. Lärarna blev innan workshopen 
kategoriserade utifrån sina olika uppfattningar om klimatförändringar. Därefter hade 
de en workshop om klimatförändringar och efteråt tog man del av lärarnas 
uppfattningar igen för att se om de ändrats efter de fått mer kunskaper om ämnet. I 
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kategoriseringen använde sig undersökningen av New Ecological Paradigm (NEP) 
skalan som är en femgradigskala som innefattas av följande alternativ: helt av 
samma åsikt, delvis av samma åsikt, osäker, delvis av annan åsikt, helt av annan 
åsikt. Ju högre poäng i skalan desto mer allvarligt tenderar man se på miljöproblem 
(Liu et al. 2015, s. 14). Det visade sig i undersökningen att de flesta lärare tillhörde 
kategorin ”dels av samma åsikt” både före och efter workshopen. Lärarna i den 
kategorin var överens om att det är människans framkallade klimatförändringar som 
nu är verksam och att den kommer innebära stora påföljder för civilisationen (Liu et 
al. 2015, s. 19). Även fast många lärare kvarstod under samma kategori före och 
efter workshopen så fanns det några som bytte. Det handlade då i stort sett om de 
som innan workshopen var skeptiska till klimatförändringarna, de var efteråt mer 
insatta i situationen kring klimatförändringarna och vilket hot livet på jorden stod 
inför som påföljd till detta (Liu et al. 2015, s. 19). Det poängteras därför om vikten 
av att öka lärares kunskaper inom ämnet, då det resulterar i attitydförändringar och 
ökad medvetenhet kring den allvarliga situationen kring klimatförändringarna (Liu 
et al. 2015, s. 19). 
 
3.3 Lärares uppfattningar om klimatförändringar  

 
Det finns mycket forskning kring hur elever uppfattar klimatförändringarna, men 
forskningen kring lärares uppfattningar är väldigt begränsat trots att det är lärarna 
som sedan ska förmedla sin kunskap i ämnet vidare till eleverna (Tomáš Milér et al. 
2014, s. 1438; Liu et al. 2015, s. 13).  Enligt Liu et al. (2015, s. 12) så har lärare en 
viktig roll i att förmedla kunskap om klimatförändringar. Lärarens kunskaper om 
rådande forskning ligger ofta till grund för utformningen av undervisningen och 
lärares uppfattningar är också något som ofta överförs till eleverna. Därför är det 
angeläget att lärare har goda kunskaper inom ämnet som hen ska undervisa i. I USA 
har lärare uttryckt att de upplever svårigheter i att förmedla kunskap om båda 
sidorna i klimatförändringsdebatten då det medför att lärarna måste förmedla 
argument som inte är forskningsbaserade och som ofta hävdar att det inte är 
människan som orsakar klimatförändringarna. Det är också dessa argument som får 
snabbast spridning eftersom de oftast förmedlas genom snabba kanaler via olika 
medier, medan de forskningsbaserade teorierna delas genom vetenskapliga artiklar 
som många människor inte tar del av (Milér et al. 2012, s. 1438).  
 
Milér et al. (2012, s. 1440) uppger att det kan vara en utmaning för många lärare att 
lära ut om klimatförändringar då det är ett vetenskapligt ämne som läraren måste se 
till att anpassa så att innehållet blir begripligt för eleverna. Här gäller det alltså för 
lärare att vara väl insatta i litteraturen kring klimatförändringar, annars kan 
undervisningen få motsatt effekt. Liu et al. (2015, s. 19) belyser även att lärarna i 
deras studie som hade minst kunskap om klimatförändringar innan workshopen var 
också de som var mest skeptiska mot det. Men det var även dessa lärare som efter 
workshopen hade utökat sina kunskaper mest kring klimatförändringar vilket tyder 
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på att det finns en koppling mellan låga kunskaper inom ämnet och skepticism mot 
klimatförändringar. Milér et al. (2012, s. 1440) anser att det är av största vikt att man 
utbildar lärare i didaktiska metoder kring klimatförändringar. Som förslag tar de upp 
att personer med hög kompetens om klimatförändringar ska hålla kontinuerliga 
grundkurser i klimatvetenskap. Slutligen berättar Milér et al. (2012, s. 1441) om 
Tjeckien där skolorna håller obligatorisk undervisning om klimatförändringar och 
dess konsekvenser. Det visade sig där att gymnasielärare har bättre kunskaper om 
klimatförändringar än lärare som där jobbar i motsvarigheten till mellanstadiet i 
Sverige. Deras undersökningar visade också att ämneslärare inom fysik i Tjeckien 
har bra kunskaper inom klimatförändringar och har goda förutsättningar till att 
kunna lära ut det på ett bra sätt. 
 
Liu et al. (2015, s. 13) berättar om bristen på forskning om lärares kunskaper om 
klimatförändringar. Utifrån det begränsade utbudet på forskning i ämnet så har de 
lyckats dra slutsatsen att lärare, precis som elever, har en del missuppfattningar när 
det kommer till klimatförändringar. I lärarnas fall handlar det om att de ofta blandar 
ihop väder med klimat och kopplar felaktigt ihop luftföroreningar och påverkan av 
ozonlagret till klimatförändringar. Resultatet på Lius et al. (2015) undersökning 
visar att lärarna som deltog hade goda kunskaper om kopplingen mellan livet på 
jorden och klimatet samt hur den mänskliga faktorn bidrar till klimatförändringar. 
Det som undersökningen däremot visade var att lärarna hade svårigheter att förklara 
det komplexa i den ömsesidiga påverkan mellan jordens system och olika 
klimatdata. Flera lärare hade även svårt att förklara detaljer om processen kring 
klimatförändringar (Liu et al. 2015, s. 17). 
 
3.4 Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis kan man se att det råder brist på kunskaper hos lärare kring den 
didaktiska delen om klimatförändringar. Något som Liu et al. (2015, s. 20) bekräftar 
genom att lärarna själva i deras undersökning uttrycker att de saknade tillräcklig 
vetenskaplig kunskap i ämnet för att känna sig bekväma i att undervisa om det. 
Denna känsla var så påtaglig att även efter workshopen där trots att grundläggande 
kunskaper om ämnet förmedlades, så förekom det fortfarande vissa missförstånd 
kring klimatförändringar. Därför anses det vara av vikt att lärare får utbildning om 
det vetenskapliga inom klimatförändringar för att få möjlighet till att känna sig 
bekväma med att undervisa om det (Liu et a. 2015, s. 20). Dessutom visade 
undersökningen att ju mer kunskap och förståelse man har om klimatförändringar, 
desto större är chansen att man ändrar sin uppfattning kring vilka konsekvenser det 
har. I och med detta så träder nya möjligheter fram i att öka medvetenheten kring 
vilka konsekvenser klimatförändringarna har för livet på jorden. 
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4. Teoretiskt ramverk 
 
Det teoretiska ramverk som den här studien kommer grunda sig i är fenomenografi 
samt pragmatism. Kommande avsnitt innehåller en allmän beskrivning av 
fenomenografi och pragmatism samt diskussion kring valet av detta ramverk. 
 
4.1 Kopplingen mellan fenomenografi samt pragmatism 
 
Fenomenografi som metodansats innebär att de olika lärarnas åsikter blir belysta. 
Vad som framkommer genom det fenomenografiska förhållningssättet i analysen 
redogörs i resultatdelen och det tolkas därefter utifrån den pragmatiska aspekten. 
Det pragmatiska perspektivet innebär enligt Roger Säljö (2014, s. 291) att man 
kopplar samman det eleverna lär sig i skolan med deras kunskaper från vardagen. 
Detta då det vanligtvis uppstår klyftor mellan dessa. Den amerikanske filosofen John 
Dewey, som är en betydande person inom pragmatismen och en förespråkare för 
den ”progressiva pedagogiken” (Sven Hartman 2012, s. 303). Dewey menar att 
människan utformas efter sina sociala och kulturella erfarenheter och att skolans roll 
blir att undervisa barnen om sådant som är svårt att lära sig om i vardagen (Säljö 
2014, s. 292). Kunskapsförmedling görs enligt Dewey på bästa sätt genom språket 
och därmed utgör kommunikation en grund i undervisningen. Skolverksamheten 
består till mestadels av verbala aktiviteter genom frågeställningar, förklaringar, 
läsning, diskussioner, argumentationer och analyser (Säljö 2014, s. 293). I 
diskussionsavsnittet för resultatet är syftet att belysa lärarnas och elevernas syn på 
undervisningen om klimatförändringarna. Slutligen kommer det fenomenografiska 
perspektivet lyftas fram för att uppmärksamma de varierade synsätt lärare har kring 
det studerade fenomenet. Det pragmatiska perspektivet flätas samman med 
resultatet med utgångspunkt i hur undervisningen bedrivs om klimatförändringar. 
 
4.2 Pragmatism 

 
Det pragmatiska perspektivet innebär att man lägger tyngd vid människan som en 
samhällsmedlem och man ser till sambanden mellan enskilda personer, kultur och 
samhälle. Utifrån detta har John Dewey lyft fram kopplingen mellan hur man 
planerar och utför undervisning, skolans funktion och hur skolan samverkar med det 
närliggande samhället och hur den samverkan bör se ut (Säljö 2014, s. 291). Det 
som lärs ut i skolan ska relatera till vad eleverna får erfara i vardagen och vardagliga 
upplevelser ska få möjlighet att fördjupas genom det man lär sig i skolan. Meningen 
med dessa tankar inom pragmatism är att man ska bygga broar mellan det man lär 
sig i skolan och det vardagliga då det ofta uppstår klyftor mellan dem. Dewey anser 
att det är av vikt för att eleverna ska kunna utvecklas till goda och verksamma 
samhällsmedborgare i framtiden (ibid.), precis som man kan läsa i skolans uppdrag 
i läroplanen: ” Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 
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personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare” (Skolverket 2019, s. 7). När man kommunicerar med 
andra så utökar man sina kunskaper med något som man inte kan lära sig bara genom 
sina erfarenheter i vardagen. Dewey betonar att det är genom att ta hjälp av språk 
och uttrycka sig som man gör världen mer begriplig för sig själv och man kan 
analysera det som händer på ett djupare plan (Säljö 2014, s. 293). 
 
Dewey lägger stor vikt vid begreppet inquiry. Med det menas att när man ställs inför 
ett problem eller något diffust och då konfronterar det flitigt, så är det då man också 
tillägnar sig nya kunskaper (Säljö 2014, s. 296). Detta synsätt på lärande innebär att 
det sker genom problemlösning. Problem som eleverna möter i vardagen är något 
som måste finnas för att möjliggöra lärande. Man skaffar sig då information och 
fakta om problemet som man försöker sortera och ordna för att få ökad förståelse 
om problemet. Man bygger broar mellan problemet och den egna uppfattningen. I 
den här undersökningen kan det hända att man blir varse om att den egna 
uppfattningen från början inte stämmer överens med realiteten utan vi måste på nytt 
överväga den egna uppfattningen. Detta kan leda till att vi får ny kunskap som även 
ger oss nya perspektiv. Då har man fördjupat sina kunskaper och uppfattningar 
genom metodiska insatser och detta medför att man kan hitta förklaringar eller nya 
metoder att manövrera problem (Säljö 2014, s. 295). 
 
Med dagens konstanta medierapportering kring klimatförändringar som på senaste 
även börjat vända sig mer och mer till yngre generationer så blir det relevant att med 
det pragmatiska perspektivet undersöka hur elevernas tidigare erfarenheter i deras 
vardag kring klimatförändringar knyts an till undervisningen i skolan. Ett ämne som 
ännu inte uttrycks explicit i läroplanen för årskurs F-6. Enligt det pragmatiska 
perspektivet på lärande så sker det genom att man förenar teori och praktik och detta 
kan göras när eleverna har erfarna problem från vardagen. Rent konkret handlar det 
om att praktiska svårigheter ligger till grund i sökandet efter lärdom och att den nya 
kunskapen därefter ska ges eftertanke och reflektion (Anita Eriksson 2007, s. 176).  
Klimatförändringarna sett som ett praktiskt problem från elevernas vardag blir 
därmed ett område att undervisa om enligt Deweys inquiry. Undervisningen kan då 
hjälpa eleverna genom problemlösning. Den metoden skulle kunna fördjupa deras 
kunskaper genom att låta dem angripa klimatförändringar på olika sätt som 
genererar i en fördjupade kunskaper om ämnet. Därmed ges eleverna möjligheter 
till att ifrågasätta sina tidigare kunskaper om klimatförändringar och ombepröva 
deras åsikter kring det fenomenet.  
 
Det pragmatiska perspektivet används också vid undersökningen kring lärarnas 
kunskaper om klimatförändringar och hur dessa olika kunskaper påverkar 
undervisningen. Det kommer också undersökas om lärarna använder läroböcker 
eller mer digitala hjälpmedel i undervisningen om klimatförändringar. Det kommer 
även studeras hur eleverna tillägnar sig kunskaper på fritiden om klimatförändringar 
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och hur/om de aktivt söker efter information om klimatförändringar på internet eller 
om de är mer passiva genom att till exempel titta på nyhetssändningar och i sociala 
medier om klimatförändringar.  
 
5. Metod 
 
I följande stycke kommer läsaren presenteras för vilken metod som används i 
studien samt motivering till det valet. Stycket redogör också för vilket 
tillvägagångssätt som använts vid insamlingen av information, på vilket sätt urvalet 
skett samt en kort redogörelse för vilken metod som använts vid analysen av 
materialet. Även studiens reliabilitet och validitet kommer diskuteras i avsnittet. 
 
5.1 Insamling av data 

 
Syftet med studien är att utreda om eleverna anser att undervisningen i 
klimatförändringar är tillräckliga. Det motiverar i sin tur till att ställa frågor till lärare 
om hur de går tillväga när de planerar och genomför undervisning om 
klimatförändringar och hur de anpassar undervisningen till elevernas olika förmågor 
inom ämnet. I min studie har jag valt att använda mig av intervju samt enkät som 
datainsamlingsmetoder. Använder man sig av flertalet varierade metoder i en 
undersökning kallas det metodtriangulering. En fördel med metodtriangulering i en 
undersökning är att det kan innebära att den ena metodens brister kan kompenseras 
av styrkan i den andra metoden (Ann Kristin Larsen 2018, s. 37). Styrkan i kvalitativ 
undersökning är att den har en förmåga att undersöka omständigheter som är utom 
den kvantitativas räckvidd, det vill säga omständigheter som inte går att mäta i 
siffror. Fördelen med kvantitativ undersökning är således att den hjälper till att sätta 
siffror på det undersökta samt att dra generella slutsatser till mer omfattande 
kontexter (Sven Eliasson 2013, s. 27). 
 
5.1.1 Kvantitativ undersökning 

 
En kvantitativ studie avses att genomföras på en större grupp individer och i denna 
studie blir den gruppen elever i årskurs 6, då det finns fler elever att tillfråga än 
lärare. Eleverna ska få svara på en enkät om deras uppfattning om undervisning om 
klimatförändringarna. Jag ville här få en insikt i vad eleverna som grupp har för syn 
på undervisningen gällande klimatförändringar. Här ansåg jag att vissa elever 
kanske inte riktigt skulle våga komma med kritiska svar gentemot undervisningen, 
om det skulle genomföras en intervju med dem, då det på ett sätt blir att kritisera 
undervisande lärares undervisningsmetoder. Därför tog jag beslutet att använda mig 
av enkätundersökning. Enligt Jörgen Dimenäs (2007, s. 84) så innebär 
enkätundersökningar ofta att man får en större känsla av anonymitet än genom till 
exempel intervju där det är uppenbart vem som sagt vad.  
 



 
 

15 
 

I enkäten är det mestadels slutna frågor som är framskrivna på förhand där eleverna 
kryssar i givna svarsalternativ. Slutna frågor med på förhand angivna svarsalternativ 
har som fördel att det blir lättare att bearbeta materialet i efterhand och det 
underlättar att arbeta vidare med svaren. Ytterligare en fördel är att det är mer 
tillförlitligt sätt att undvika missförstånd eller feltolkningar av svar med enkäter 
(Eliasson 2013, s. 37). Endast ett par frågor i enkäten gav eleverna möjlighet att 
skriva egna svar. Dessa frågor ansågs ha alltför många möjliga svar att det skulle 
krävas en större mängd svarsalternativ att kryssa i, då blev det enklare att eleverna 
själva fick fylla i sina svar. Larsen (2018, s. 35) menar att kvantitativa metoder har 
som fördel att man begränsar informationsomfånget vilket förenklar bearbetningen 
som följer. Nackdelen med kvantitativ metod är att man inte får ut något djup i 
svaren då man inte har möjlighet till att ställa direkta följdfrågor utifrån svaren man 
får. I och med detta kan validiteten försämras då det inte är helt säkert att svaren 
man får i en kvantitativ undersökning verkligen är väsentliga för studiens 
problemformulering (ibid.). Svaren i enkäterna från eleverna i undersökningen 
sammanställs i siffror och ligger till grund för frågorna som diskuteras i intervjun 
med lärarna. På så vis får man en mer översiktlig bild över elevers uppfattningar 
kring undervisningen om klimatförändringar. Eliasson (2013, s. 29) menar att en 
kvantitativ metod blir framgångsrik om man innefattar ämnet till fullo och ordnar 
frågorna så att det snabbt går att uppfatta en märkbar struktur i enkäten. Den ska 
även vara ordentligt förberedd. 
 
Som enkätundersökning har jag valt att göra en gruppenkät. Detta då fördelen med 
en sådan enkät är att man kan vara med på plats och se till att enkäten delas ut på ett 
korrekt sätt samt att man finns tillgänglig att svara på frågor som kan dyka upp. Det 
finns även möjlighet att själv uppmuntra eleverna till att delta (Dimenäs 2007, s. 87) 
men då på helt frivillig basis såklart. Den översiktliga bilden som skapas från 
resultatet av enkätundersökningen används sedan som grund till den kvalitativa 
delen av undersökningen. Enkäten avser därför inte att utreda barns känslor och oro 
inför klimatförändringar utan syftet med den är att undersöka barns uppfattningar 
och kunskaper om undervisningen i frågan. 
 
5.1.2 Kvalitativ undersökning 

 
Den kvalitativa undersökningen i rapporten sker genom intervju med lärare.  
Anledningen till att de som intervjuas är lärare är för att få en djupare förståelse 
kring deras didaktiska val när det kommer till undervisningen om 
klimatförändringar. Som kvalitativ metod har jag valt att använda mig av kvalitativ 
intervju. De karakteriseras av att det påminner om ett vanligt samtal, men särskiljs 
genom att ha en viss inriktning (Sonja Kihlström 2007, s. 49). Frågorna är relativt 
slutna men följs av en mer öppen fråga för att den intervjuade ska kunna utveckla 
sitt svar i den slutna frågan. Öppna frågor har som fördel att det ger den intervjuade 
möjlighet att uttrycka sina egna svar och lyfta fram det som hen anser är av vikt att 
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ta upp för att ge ett relevant svar på frågan (Eliasson 2013, s. 36–37). Även vissa 
följdfrågor har tagits fram på förhand medan andra formuleras under intervjuns 
gång. Följdfrågor är ett bra sätt att få ett djupare svar på frågan eller reda ut 
missförstånd på direkten (Larsen 2018, s. 36). Kvalitativa metoder lämpar sig bra 
när man är ute efter kontexter som utkräver förståelse och som inte är direkt 
framträdande utan som visar sig mer och mer efter hand (Eliasson 2013, s. 27). Men 
en fördel som är av betydande vikt med kvalitativa metoder är att den går att justera 
utifrån vart situationen och undersökningen hamnar eller är på väg. Man kan även 
genom kvalitativa studier samla in underlag tills det inte längre finns ytterligare 
information att inhämta. Vilken nivå genomföraren håller sig till i intervjuer är också 
helt valfritt och upp till den som intervjuar (ibid.).  
 
Intervjun som genomfördes med lärarna var en så kallad semi-strukturerad intervju 
som innebär att man har flertalet frågor att gå igenom vilket enligt Eliasson (2013, 
s. 26) innebär att det inte går att dränera svaren till varje fråga helt på information. 
Även fast det innebär fler frågor så finns det möjligheter till att utfråga den 
intervjuade med följdfrågor och få mer fördjupade svar, och intervjun blir därmed 
en djupintervju (ibid.). 
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5.2 Urval 

 
Undersökningens process präglades av bekymmer att få tag i frivilliga aktörer till 
intervjuerna vilket kan ha gjort inverkan på studiens resultat. Till slut ställde fyra 
lärare upp på att bli intervjuade, två på vardera utvald skola, och det ansågs vara en 
rimlig mängd gentemot den tidsram som var uppsatt för arbetet och den mängden 
ansågs acceptabel för att besvara studiens syfte. 
 
Enkätundersökningen genomfördes i årskurs 6 på två skolor som tillhörde olika 
kommuner. Båda skolorna är F-6 skolor med ungefär samma elevantal vilket 
uppskattningsvis är 350 elever. Ena skolan anses vara homogen och den andra 
heterogen sett till det sociokulturella. Att det blev just dessa två skolor som blev 
undersökta beror på att jag är verksam i en av kommunerna och har min 
verksamhetsförlagda utbildning i den andra. Man kan därmed säga att det gjorts ett 
så kallat ”bekvämlighetsurval” som enligt Dimenäs (2007, s. 86) innebär att man 
väljer ut den grupp som är okomplicerad att nå. 
 
 För att kunna yttra sig om barn i just en specifik ålder så krävs det att urvalet skildrar 
alla barn i den specifika åldern (ibid.). Alla invånare ska ha samma möjlighet till att 
få medverka i undersökningen för att det ska anses vara ett slumpmässigt urval vilket 
i sin tur är ett krav för att kunna generalisera resultatet (ibid.). Men detta innebär 
inte att undersökningen är meningslös när det gjorts ett ”bekvämlighetsurval” utan 
kunskaperna som framkommer kan ge läsaren möjlighet att reflektera kring 
betydelsen av utfallet i förhållande till övrig forskning i ämnet. Eller så kan läsaren 
reflektera över resultatet utifrån egna upplevelser av det som utfallet visar. Detta 
kräver dock att undersökningen är noggrant utförd (Dimenäs 2007, s. 87). I och med 
att det gjorts ett ”bekvämlighetsurval” så påverkas generaliserbarheten negativt 
(Dimenäs 2007, s. 86–87).  
 
Lärarna som intervjuades skulle uppfylla kriteriet att de undervisade eleverna som 
deltog i enkätundersökningen. Urvalet till intervjun är ett så kallat godtyckligt urval 
vilket innebär att forskaren själv gör avsiktligt urval kring deltagare som anses ge 
användbara svar till studiens problemformulering (Larsen 2018, s. 126). 
Sammansättningen av dessa deltagare har vanligtvis någon typ av gemensam 
nämnare. Sedan kan denna gemensamma nämnare bestå av varierade upplevelser i 
en förhållandevis omfattande enhetlig krets (ibid.). Sammanlagt intervjuades fyra 
lärare och de presenteras nedan. Namnen är fingerade för att garantera lärarnas 
anonymitet i undersökningen enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetik.  
 
Peter är grundskollärare och undervisar i matematik samt NO på mellanstadiet på 
skola 2. 
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Moa är grundskollärare och undervisar i SO på mellanstadiet på skola 2. 
 
Erika är grundskollärare och undervisar i engelska och SO på mellanstadiet på skola 
1. 
 
Anna är grundskollärare och undervisar i matematik och NO på mellanstadiet på 
skola 1. 
 
5.3 Genomförande 

 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för min roll som forskare och hur 
enkätundersökningarna samt intervjuerna rent praktiskt arrangerades i strävan efter 
så god miljö som möjligt. Därefter redogörs databearbetning, forskningsetiska 
principer samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
5.3.1 Enkätundersökningen 

 
Innan enkätundersökningen genomfördes så gjordes en testundersökning på mitt 
eget barn som går i årskurs 5. Syftet med att göra den här testundersökningen var 
för att se om frågorna i enkäten verkade vara begripliga för elever som var i den 
åldern som undersökningen skulle genomföras på. Syftet var också att förbereda mig 
på vilka typ av frågor som kunde komma att dyka upp från eleverna när 
undersökningen väl genomfördes med dem.  
 
Lärare i årskurs 6 på de utvalda skolorna kontaktades för att boka in tid för att jag 
skulle komma ut och genomföra enkätundersökningarna. När detta var gjort 
skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) till lärarna ut som vidarebefordrade det 
till berörda vårdnadshavare. Informationsbrevet beskrev undersökningens syfte och 
förklarade de etiska aspekterna med tyngdpunkt på att undersökningen inte hade för 
syfte att undersöka elevers åsikter och tankar om klimatförändringar. Detta då en 
sådan undersökning kunde komma att väcka känsloladdade tankar och idéer hos 
eleverna. När jag utförde undersökningen började jag med att förklara syftet med 
undersökningen och jag gav eleverna motiveringar till att svara på min enkät vilket 
ger en större chans till att berörda deltagare anstränger sig i sina svar (Dimenäs 2007, 
s. 88). Jag fick svar av samtliga elever i årskurs 6 som befann sig på skolorna vid 
undersökningstillfället och det var väldigt få som frågade om hjälp. Min helhetsbild 
av undersökningen var därmed att den var lyckad. 
 
5.3.2 Intervjuerna 

 
När svaren från enkätundersökningen sammanställts så konstruerades frågorna till 
intervjun (se bilaga 4) utifrån vilka intressanta svar och mönster man kunde hitta i 
resultatet från enkäterna. Intervjufrågorna blev till en början för ”luddiga” och de 
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skrevs därefter om med en sluten fråga som följs upp av en mer öppen följdfråga. 
Detta för att begränsa området och för att undvika ”utsvävningar” i svaren samt få 
så relevanta svar mot syftet och frågeställningen i studien som möjligt. 
 
Som förberedelse innan jag skulle ut och genomföra intervjuerna så gjorde jag en 
testintervju med en lärare som är verksam i årskurs 5. Syftet med den här 
testintervjun var att se över mina färdigheter i att hålla en intervju samt att upptäcka 
vilka frågor och hinder som eventuellt kunde dyka upp i skarpt läge. Testintervjun 
spelades in av den enkla anledningen att göra mig mer bekväm i att genomföra en 
inspelad intervju. Den flöt på utan några hinder och jag kände därför att jag inte 
behövde revidera frågorna ytterligare. 
 
Innan jag besökte skolorna för att intervjua lärarna så skickade jag ut 
informationsbrevet till berörda deltagare. Jag skickade även ut intervjufrågorna i 
förväg till de lärare som kände att det behövdes. Flera tillfrågade lärare visade tecken 
på nervositet över att de inte skulle kunna ”ge rätt svar” eller överhuvudtaget bidra 
till något relevant för undersökningen. Denna oro fick jag motverka genom att 
förklara att alla svar är av lika stor betydelse, och att det inte finns något ”rätt eller 
fel” svar. Många lärare visade också tecken på skuldkänslor att de inte undervisat 
om klimatförändringar och var därför motvilliga till att delta i intervju. 
Skuldkänslorna minskade när jag förklarade att klimatförändringar inte finns med i 
läroplanen förrän i årskurs 7–9, varpå de blev då mer angelägna att delta i intervju.  
 
Intervjufrågorna ordnades i olika kategorier för att få en paus emellanåt och därmed 
göra intervjun mer avslappnad och inte så krystad och intensivt som det troligtvis 
skulle blivit om man bara betade igenom frågorna. Vissa av lärarna som skulle 
intervjuas uppfattades som stressade och obekväma med att intervjuas. Trots att jag 
började med att prata allmänt med samtliga för att ”mjuka upp” stämningen så var 
det ett par lärare som svarade kort på frågorna och verkade vilja få det överstökat. 
En eventuell anledning till att vissa lärare uppfattades som stressade kan ha att göra 
med att det inte fanns möjlighet att hitta en avskild och lugn plats att sitta vid under 
intervjun utan det fanns flera störningsmoment som avbröt intervjuerna flera gånger. 
Kihlström (2007, s. 51) nämner det som en viktig del när man ska genomföra en 
intervju, att man hittar en avsides och stillsam plats. 
 
5.4 Databearbetning 

 
Dataanalysen sker i sju steg enligt Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson 
(2019, s. 184ff). 
 
Steg 1 handlar om att man ska göra sig bekant med materialet (Dahlgren och 
Johansson 2019, s. 184). Intervjuerna med lärarna är transkriberade och de behövdes 
läsas igenom flertalet gånger innan jag kände att jag hade en hyfsad uppfattning om 



 
 

20 
 

vad som sagts. Enkätsvaren lästes också igenom flertalet gånger för att göra mig 
bekant med elevernas svar. 
 
Steg 2 innebär att analysen nu tar sin början. Här ska det väsentliga som sagts 
plockas ut (Dahlgren och Johansson 2019, s. 185). Jag klippte här ut det i 
intervjusvaren som jag ansåg vara av vikt, och klippte in det i ett och samma 
dokument under den fråga som svaret gällde. Detta för att få en överblick över de 
olika svaren. Enkätsvaren sorterade jag upp och gjorde tabeller inledningsvis som 
visade hur många elever som svarat på de olika svarsalternativen. 
 
I Steg 3 ska det urklippta materialet jämföras (Dahlgren och Johansson 2019, s. 186). 
Varje informant har markerats med varsin färg vilket gör det lättare att urskilja vem 
som sagt vad och därmed lättare att jämföra dem. När det kom till enkäterna så 
omvandlades resultatet i de olika tabellerna till diagram i syfte att underlätta 
jämförelsen mellan både elevernas svar och skolornas olika resultat. 
 
I Steg 4 avses skillnaderna och likheterna grupperas. Anledningen till detta är att 
forskaren ska relatera styckena till varandra (ibid.). Även om lärarna har sagt samma 
svar på vissa frågor så är det utifrån olika perspektiv och tillvägagångssätt för att 
komma fram till det svaret. I det urklippta materialet så gick det snabbt att se 
skillnader och likheter i vad lärarna sagt. Enkätfrågorna var av olika innehåll men 
med hjälp av diagrammen kunde man urskilja likheter och skillnader trots de olika 
frågorna. 
 
Steg 5 innebär att man ska koncentrera sig på likheterna i kategorierna. Detta kallas 
att de artikuleras, vilket menas att man söker reda på kontentan av likheterna 
(Dahlgren och Johansson 2019, s. 187). 
 
Steg 6 har som innebörd att man betitlar de olika kategorierna. Namnen på dessa har 
som syfte att belysa det som är utmärkande för varje kategori (ibid.). De titlar som 
de olika kategorierna fick var: elevers uppfattningar om undervisning om 
klimatförändringar, lärares kunskaper om klimatförändringar samt didaktiska 
metoder och anpassningar i undervisning om klimatförändringar. 
 
Slutligen ska man i steg 7 jämföra och se om något av innehållet platsar i fler än en 
kategori. Innebörden av kategorier är att det inte ska finnas något mer att tillägga 
dem (ibid.). Efter att ha gått igenom kategorierna och dess innehåll ett par gånger 
till så gjordes inga ändringar på kategorierna. 
  



 
 

21 
 

5.5 Forskningsetiska principer 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6) så finns det fyra huvudkrav på forskningen när 
det kommer till att värna om individerna som deltar i undersökningar. De fyra 
kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. I följande stycke kommer jag redogöra för hur dessa fyra 
huvudkrav har uppfyllts i undersökningen i den här rapporten. 
 
Vetenskapsrådet (2002, s. 7) skriver följande om informationskravet: ”Forskaren 
skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte.” Detta innebär enligt dem att forskaren har skyldighet att informera deltagare 
i undersökningen om deras roll i undersökningen samt vilka premisser som berörs i 
och med deras medverkan (ibid.). Studiens syfte och information om frivilligt 
deltagande fanns med i informationsbrevet som skickades ut till vårdnadshavare 
innan enkätundersökningen genomfördes. När jag befann mig på plats på skolan för 
att genomföra enkätundersökningen gav jag muntlig information till dem om 
studiens syfte samt om frivilligt deltagande. Innan intervjun med lärarna så 
skickades ett informationsbrev ut till dem som även det informerade om studiens 
syfte samt om frivilligt deltagande. 
 
Vad gäller samtyckeskravet skriver Vetenskapsrådet (2002, s. 9): ” Deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” Med detta avses att 
forskaren ska erhålla samtycke från deltagarna i undersökningen (ibid.). När det 
kom till eleverna som deltog i enkätundersökningen fick både föräldrarna 
information om att det var frivilligt för deras barn att delta samt att deltagandet 
skedde helt på barnens egna villkor. Innan jag genomförde enkätundersökningen 
frågade jag eleverna om de godkände att ställa upp i undersökningen vilket alla 
svarade ja på. Jag påtalade också att de kunde när som helst välja att inte längre delta 
i undersökningen. Lärarna som intervjuades gav sitt samtycke när de tillfrågades att 
ställa upp på att intervjuas. Innan intervjun satte igång fick de även information om 
att deltagandet var på deras villkor och att de när som helst kunde avstå att fortsätta 
delta. 
 
Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2012, s. 12) att ”Uppgifter 
om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.” Enkäterna samt det inspelade materialet från intervjuerna 
förvaras på ett säkert sätt och namnet på kommuner, skolor och deltagare är 
anonymiserat. Intervjudeltagarna samt eleverna och vårdnadshavare fick också 
information om att allt insamlat material skulle förstöras när arbetet med rapporten 
var klart. 
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Nyttjandekravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 14) att ”Uppgifter 
insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” I 
informationsbrevet till vårdnadshavare samt lärare informeras det om att det 
insamlade materialet enbart kommer användas till den här undersökningen och 
ingenting annat. Detta är även information som gavs muntligt till eleverna som 
deltog i enkätundersökningen. 
 
Eftersom enkäten riktar sig till barn kring ett ämne som kan vara känsloladdat så 
kontaktades Forskningsetiska nämnden på Högskolan Dalarna för rådfrågning om 
de ansåg att en etikprövning borde göras inför enkätundersökningen med eleverna. 
Svaret blev att så länge enkäten enbart berörde själva undervisningen om 
klimatförändringar och inte elevernas personliga åsikter och känslor om 
klimatförändringar så behövdes ingen sådan ansökan göras. Enkätundersökningen 
skulle även till största delen bestå av frågor som hade ja- och nej som svarsalternativ 
för att en etikprövning inte skulle behövas. Motiveringen till detta var att ja- och nej 
frågor skulle innebära att eleverna inte behövde skriva egna svar vilket kan leda till 
att tankar och känslor som anses vara upprörande väcks. Dessa villkor hörsammades 
vid framskrivningen av frågorna i enkäten (se bilaga 3).  
 
5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet innebär att undersökningen som utförs, samt metoderna som används, i en 
studie faktiskt undersöker det som är ämnat att undersökas (Eliasson 2013, s. 16; 
Robert Thornberg och Andreas Fejes 2019, s. 275). Larsen (2018, s. 59–60) skriver 
att validitet innebär att empirin som samlas in i undersökningen ska vara relevant 
för studiens syfte medan frågorna i empirin ska innehålla frågor som är av vikt för 
att svara på studiens frågeställningar.  
 
Reliabiliteten i studien betraktas som god. Utefter kriterierna som Eliasson (2013, s. 
14) skriver om så går det att reflektera att undersökningarna i studien troligtvis 
skulle få samma resultat om de genomfördes igen under snarlika förhållanden. Vem 
som helst skulle också troligen få fram samma resultat om hen tolkade det insamlade 
materialet. Eftersom intervjuerna spelades in ökar även det reliabiliteten (ibid.). 
Eliasson (2013, s. 15) skriver också att man kan öka reliabiliteten genom att jobba 
med parametrarna och då speciellt de som anses vara av vikt för undersökningen. 
Detta genom att mäta dem på olika sätt. I enkätundersökningen fick elevernas svar 
ligga till grund för frågorna som diskuterades i intervjun med lärarna. Att använda 
metodtriangulering innebär att den ena metodens brister vägs upp i styrkan i den 
andra (Larsen 2018, s. 37). Därmed säkerställs och fördjupas svaren i den här 
undersökningen vilket stärker reliabiliteten (Larsen 2018, s 132). 
 
Generaliserbarheten i en studie innebär att man ser till resultatet man fått fram och 
vem det gäller. Vem kan resultatet tillämpas på, vem som helst eller enbart gruppen 
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som deltagit i undersökningen? Går resultatet att tillämpas på en mer omfattande 
grupp än enbart den undersökta så ökar också betydelsen (Staffan Stukát 2011, s. 
136). Kihlström (2007, s. 165) nämner att resultatet i de mindre grupper som oftast 
undersöks i fenomenografiska studier har möjlighet att generaliseras till en 
motsvarande kultur som den grupp undersökningen genomfördes på. Trots att 
resultatet har svårigheter med generaliseringen så kan en undersökning ändå anses 
vara intressant. Dimenäs (2007, s. 87) skriver: 
 

De kunskaper som framkommer är, om undersökningen är omsorgsfullt genomförd, 
intressanta som ett exempel på vad som gäller för just denna grupp barn och läsaren 
kan reflektera över vad detta resultat betyder satt i relation till annan forskning inom 
området eller till egen erfarenhet av just det undersökningen påvisar. 

 
Undervisning om klimatförändringar är ett väldigt begränsat forskningsområde 
så anser jag att resultatet kan vara intressant att ta del av. 
 
6. Resultat 
 
I kommande avsnitt redovisas resultatet av insamlad data. Resultatet redogörs först 
för svaren på enkätundersökningen och därefter för intervjuerna med lärarna. Båda 
avsnitten avslutas med en kort sammanfattning kring vardera resultat. Slutligen 
summeras hela resultatavsnittet kort under egen rubrik.  
 
6.1 Resultat av enkätundersökningar 
 
I följande avsnitt presenteras det som framkom i enkätundersökningarna (se bilaga 
3) med eleverna. Svaren är sammanställda i diagram som tydliggör skillnader och 
likheter mellan de två undersökta skolorna. Detta stycke avser ge svar på 
frågeställningen ”Hur uppfattar elever i årskurs 4–6 undervisningen om 
klimatförändringar?”. Sammanlagt deltog 85 elever på enkätundersökningen på 
båda skolorna. På skola 1 deltog 39 elever och på skola 2 deltog 46 elever. Enkäten 
var utformad så att om man svarade ”ja” på fråga 1 skulle man även svara på fråga 
1a-1d. Svarade man ”nej” eller ”vet ej” på fråga 1 skulle man hoppa direkt till fråga 
2. Därför skiljer sig antalet svar som redovisas i figurerna nedan. 
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Figur 1: Har du fått undervisning om klimatförändringar i skolan? 

 
 
I figur 1 kan man se att merparten av elever i årskurs 6 på skola 2 anser att de fått 
undervisning om klimatförändringar i skolan. På skola 1 kan man se att ungefär lika 
många eleverna i årskurs 6 svarat att de fått eller inte vet om de fått undervisning 
om klimatförändringar i skolan. De som svarade ja på den här frågan var de som 
också skulle gå vidare och svara på frågorna till figur 2 och figur 3.  
 
Figur 2: Var det svårt att förstå undervisningen om klimatförändringar? 

 
 
Figur 2 visar att majoriteten av elever på båda skolor anser att det inte var svårt att 
förstå undervisningen om klimatförändringar. Däremot kan man se att större andel 
elever har svarat ”vet ej” på frågan på skola 2 mot skola 1. En elev på vardera skola 
ansåg att undervisningen om klimatförändringar var svår att förstå. 
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Figur 3: Tycker du att lärare som undervisat dig har kunnat svara på frågor som du 
och dina kompisar har haft om klimatförändringar? 

 
 
I figur 3 går att utläsa att merparten elever på skola 2 anser att läraren som undervisat 
dem har kunnat svara på deras frågor om klimatförändringar, men många svarar 
också att de inte vet. På skola 1 är det däremot lite jämnare resultat mellan 
svarsalternativen. 
 
Figur 4: Hur ofta tycker du att ni pratar om klimatförändringar under lektioner? 

 
 
I figur 4 ser man tydligt att merparten av elever på båda skolor anser att de ibland 
pratar om klimatförändringar under lektioner, vilket är den näst lägsta graden av 
svarsalternativen. Det svar som fått näst mest röster är ”inte alls” vilket innebär att 
de anser att de aldrig pratar om klimatförändringar. Ingen elev på någon av skolorna 
anser att de pratar väldigt ofta om klimatförändringar. 
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Figur 5: Önskar du att du fick mer undervisning om klimatförändringar i skolan? 

 
 
I figur 5 kan man se att det är väldigt spridda svar. Större delen elever på skola 2 
önskar att de fick mer undervisning om klimatförändringar i skolan medan ungefär 
lika många inte vet om de vill ha det. Detsamma gäller skola 1, även där vill fler 
elever ha mer undervisning om klimatförändringar än de som inte vill ha det. 
Däremot är ungefär lika många tveksamma till om de vill ha mer undervisning i 
ämnet som de som vill ha det. 
 
Figur 6: På vilket sätt har du fått kunskap om klimatförändringar? (Till exempel 
genom undervisningen i skolan, i nyhetsinslag, i sociala medier etc.) 

 
Figur 6 visar på att majoriteten av elever på skola 1 får kunskap genom att se på 
nyhetsinslag, medan ungefär lika stor andel elever på skola 2 får kunskaper om 
klimatförändringar genom att se på nyhetsinslag eller via sociala medier. En större 
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andel elever på skola 2 än på skola 1 har svarat att de får kunskap genom 
undervisning i skolan. Många elever på skola 1 och 2 har svarat ”vet ej” eller inte 
skrivit något svar alls på frågan. Endast några få elever skrev egna svarsalternativ 
på frågan och de flesta använde sig av förslagen som fanns i frågeställningen. 
 
6.2 Resultat av intervjuer 
 
Under följande rubrik kommer resultatet av de intervjuade lärarna att presenteras 
utifrån de frågor som hade tagits fram innan intervjuerna (se bilaga 4). Detta avsnitt 
avser att svara på frågeställningarna ”anser lärare att de har tillräcklig kunskap för 
att undervisa kring klimatförändringar?” samt ”vilka didaktiska metoder används i 
undervisning kring klimatförändringar och på vilka sätt anpassas dessa till olika 
elevers förmågor?” 
 
6.2.1 Undervisning om klimatförändringar 

 
När det kommer till frågan om lärarna undervisat om klimatförändringar och inom 
vilket ämne så går det att uppfatta en viss skeptisk inställning till det hela hos flera 
lärare. Anna menar att hon känner att hon kommer förvärra elevernas klimatångest 
om hon undervisar om klimatförändringar och att hon inte har tillräckliga kunskaper 
för att göra skillnad på vad som är vetenskapligt belagt om ämnet och vad som är 
personliga åsikter: 

Nej, det har vi inte för jag känner att eleverna är dels lite drabbade av klimatångest 
och jag känner att jag inte har tillräckligt mycket kunskap för vad som är 
vetenskapligt belagt och vad som är bara folks tyckande. Jag har inte kunskap för 
att göra skillnad mellan dem. 

 
 Även Peter berättar att han inte haft någon direkt undervisning om 
klimatförändringar men att ämnet diskuterats lite allmänt främst under 
morgonsamlingar: 
 

Inte djupgående, bara diskuterat det lite allmänt. Eleverna är inte så 
jätteintresserade, de pratar inte så mycket om det. Det enda jag kan komma på är att 
det är på morgonsamlingen som det diskuteras det mest. Då har vi till exempel pratat 
om varför det inte kommer någon snö, jo därför att det är lite varmare. 

 
Moa uppger att hon själv inte bedrivit någon undervisning med eleverna om ämnet 
av anledningen att hon är handledare åt en lärarstudent som haft hållbar utveckling 
som undervisningsområde under sin VFU. Den enda som sticker ut med sin åsikt 
om undervisning kring klimatförändringar är Erika som berättar att hon pratat om 
klimatförändringar med eleverna om hur de påverkar människan och hur människan 
i sin tur påverkar klimatet. Erika redogör följande: 
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Jag undervisar i SO och engelska, och där har vi pratat om klimatförändringar. Det 
ingår i kursplanen. Vi har pratat om hur det påverkar människor och hur vi påverkar 
klimatet. 
 

Nästa fråga som handlar om vilka didaktiska metoder lärarna använder i 
undervisningen om klimatförändringar så är det väldigt olika svar som 
framkommer. Moa berättar att lärarstudenten som undervisat eleverna om 
klimatförändringar har bland annat visat filmer och arbetat i läroböckerna. 
Eleverna har även fått jämföra och diskuterat olika bilder på fattiga och 
människor. Moa säger följande: 

 
Lärarstudenten har mest visat filmer på UR och arbetat i läroböckerna och med 
bilder. Den här gruppen elever behöver väldigt inrutad undervisning. Vi har, som 
jag brukar uttrycka det, väldigt många oroliga själar som man inte kan ge minsta 
utrymme för då spårar det ur. Samtidigt, om jag själv skulle undervisa eleverna om 
klimatförändringar så skulle jag nog behöva ta hjälp av olika digitala medel för att 
göra undervisningen varierad och intressant. Men då blir det nog mest film i sådana 
fall. 

 
Erika uppger att hon och eleverna använt sig bland annat av Overshoot day som 
finns på en hemsida och är ett slags årshjul som visar när olika länder har förbrukat 
sina naturresurser. Hon och eleverna jämförde dessa årshjul mellan fattiga och rika 
länder. Erika berättar följande om det: 
 

Vi har gjort olika, vi har arbetat både i böcker, sökt på internet och sett på film. En 
grej som eleverna tyckte var roligt och intressant var när vi använde Overshoot day 
som är ett slags årshjul som visar när länderna har förbrukat sina resurser. Då kunde 
man jämföra olika rika länder med fattiga. 

 
6.2.2 Lärarnas kunskaper om klimatförändringar 

 
Därefter kommer nästa fråga som handlar om lärarna anser att deras kunskaper 
om klimatförändringar är tillräckliga när det kommer till att planera 
undervisningen utifrån elevernas olika förmågor samt om de anser sig ha 
tillräckliga kunskaper för att kunna svara på elevernas frågor om 
klimatförändringar. Samtliga lärare förutom Peter svarar ja på frågan om de 
anser att deras kunskaper om klimatförändringar är tillräckliga, och de ger inte 
någon vidare fördjupning på det svaret. Peter resonerar på följande sätt kring om 
hans kunskaper är tillräckliga: 
 

Nej inte just nu. Det har inte ingått i min utbildning. Det finns så många olika källor 
och åsikter. Antingen är man orolig över klimatförändringar eller så är man det inte. 
Vad ska jag säga? Det finns inga tydliga riktlinjer om hur vi som lärare ska förhålla 
oss till de här olika sidorna. Är det Greta-linjer eller anti-Greta linjer vi ska gå efter? 
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Någon elev kanske är jätte Greta-fantast och en kanske är jätte anti-Greta. Hur ska 
jag förhålla mig till det? 

 
När frågan om lärarna anser att de kan svara på elevernas frågor om 
klimatförändringar så kommer det lite fler varierade svar. Moa resonerar kring 
rådande forskning inom ämnet och att hon är dålig på att hålla dig uppdaterad 
sig i vad den säger: ”Ja det tycker jag. Jag är lite dålig på att följa forskning och 
vad den säger om hur det kommer vara om 50 år, fast det vet man kanske inte 
heller.” Erika anser även hon att hon kan svara på elevernas frågor: ”Ja det tycker 
jag. Annars slår jag upp och återkommer nästa lektion. Vi har några ”vetgirare” 
i klassen.” Anna menar att hon brukar förmedla till elever att vuxna inte är helt 
överens i klimatfrågan: 
 

När det kommer till frågor så får man säga att vuxna inte är överens i klimatfrågan. 
Skolverket eller skoldepartementet skulle behöva ta fram något som man kan 
förhålla sig till. Sedan saknar jag tiden till att sätta mig in i det här. 
 

Dilemmat om hur man som lärare ska förhålla sig till klimatdebatten i 
undervisningen är något som omnämns av flera lärare under intervjuernas gång.  
 
 6.2.3 Elevers olika förmågor, oro och intresse för 
klimatförändringar 
 
Nästa fråga handlar om hur lärare möter och utvecklar elevernas olika förmågor 
om klimatförändringar. Den här frågan besvarades av Moa och Erika som båda 
hade erfarenhet att undervisa eleverna om klimatförändringar. Moa pratar om att 
hon vill att alla elever ska lära sig se på klimatförändringar ur olika perspektiv 
och jämföra dem: 
 

Man försöker ju liksom hitta olika perspektiv på klimatförändringar och jämföra 
dem mycket. Vi har ju vissa elever som inte alls har några kunskaper i ämnet och 
som tror att det verkligen är på ett visst sätt. Då lär man ju jämföra med något annat. 
Så dom får ett annat synsätt att jämföra med. 

 
 Hon menar att många av eleverna saknar kunskaper om klimatförändringar och 
är väldigt trångsynta när det kommer till att ändra åsikt. Moa berättar då att 
eleverna bör få vetskap om vad andra synsätt tycker och tänker för att kunna 
jämföra dem med sina egna åsikter. Erika menar att det är viktigt att alla elever 
förstår undervisningen och deltar i diskussioner: 
 

Jag försöker att alla elever ska förstå, alltså få alla att förstå och vara med i 
diskussionen. Den nya eleven i diskussionen får återkoppla vad den förra sagt. Då 
kan man se om de förstått kunskapen och åsikten som den förra eleven förmedlat. 
Jag som lärare driver inte diskussionerna i klassrummet. 
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På det sätt får Erika som lärare insikt i om eleven förstått kunskaper och åsikter 
som den förra eleven förmedlat. Erika själv driver inte dessa diskussioner utan 
överlåter det till eleverna. 
 
På frågan om lärarna försöker koppla undervisningen om klimatförändringar till 
elevernas vardag svarar samtliga ja, men använder sig av olika tillvägagångssätt 
för att göra det. Erika pratar med eleverna om energisparfunktioner och om 
färdmedel och hur de påverkar miljön: 
 

Ja vi pratar om till exempel varför vi har automatiska lampor i klassrummen och 
inne på toaletterna, sedan brukar vi prata om hur länge eleverna duschar och vilka 
färdmedel man använder och hur allt detta påverkar miljön och klimatet. 

 
Allt detta diskuteras utifrån ett miljöperspektiv. Peter är lite inne på samma spår 
som Erika och uppger att han pratar med eleverna om åtgärder som kan göras på 
individnivå för en bättre miljö: ” Vi pratar om sådana där små saker som vi kan 
göra, som att källsortera och sopsortera.”  
 
 
Moa berättar att hon försöker få eleverna att inse att det är samma åtgärder som 
behöver göras för en bättre miljö både i skolan som i hemmet: 
 

Ja, i alla fall när det handlar om klimatförändringar och hur man kan påverkas av 
det. Det kan handla allt ifrån att dom slänger saker på golvet som egentligen ska i 
sopsorteringen. Det skulle dom ju aldrig göra hemma för då skulle dom få plocka 
upp det men här i skolan blir det protester. Det kanske handlar om att eleverna inte 
sop sorterar hemma och tycker att det blir svårt här i skolan att avgöra vart de ska 
kasta sakerna och då hamnar det på det enklaste stället, golvet.  

 
Frågan som följer i intervjun vill ta reda på om lärarna anser att eleverna visar 
ett allmänt intresse och ställer frågor om klimatförändringar. Vad specifikt frågar 
eleverna om? Här var det också väldigt varierade svar trots att de två lärare på 
varje skola som intervjuades undervisar exakt samma elevgrupp som kollegan 
från samma skola som också intervjuades. Peter svarade helt enkelt att eleverna 
inte visar något allmänt intresse för klimatförändringar. Moa som jobbar på 
samma skola och med samma elever anser emellertid att eleverna faktiskt visar 
allmänt intresse om klimatförändringar: 
 

Ja det tycker jag. Är det något som berör dom på något sätt så. De är medvetna om 
att vi förstör jorden och att alla val vi gör påverkar andra människors levnadssätt. 
En del har funderingar om vad som kommer hända i framtiden om vi fortsätter såhär, 
andra menar att det påverkar inte alls. 
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Anna och Erika som jobbar på den andra skolan i samma årskurs ger också skilda 
svar på frågan. Anna menar att elevernas intresse för klimatförändringar handlar 
om vilken grad av oro och klimatångest som de själva har: 
 

Till viss del, en del elever spårar in på det här i diskussioner och andra har inte en 
aning. Det är nog inte det att dom inte vet, de känner inte att det är deras problem. 
En del har panik att jorden ska gå under medan andra inte tycker att det är deras 
problem. 

 
Detta visar sig i elevernas engagemang i diskussionerna i klassen. Vissa elever 
engagerar sig i diskussionerna i högre grad medan andra inte är med alls. Anna 
tror att elevernas olika grad av engagemang inte grundar sig i hur mycket 
kunskaper de har inom området utan snarare om de anser att klimatförändringar 
är något som är deras problem eller inte. Erika berättar att elevernas intresse för 
klimatförändringar grundar sig ofta i vad de tagit till sig och sett i 
nyhetssändningar och i sociala medier:   
 

Ja det tycker jag. Dom ställer bland annat frågor om de sett på nyheter eller i sociala 
medier. Här i skolan ser vi på Lilla Aktuellt ofta. Greta Thunberg frågar de ofta om, 
till exempel om vad har hon gjort nu. 

 
Om eleverna uttryckt oro för klimatförändringar verkar det också vara skilda 
uppfattningar om mellan lärarna. Moa och Peter svarar helt enkelt nej på den 
frågan utan vidare förklaring mer än att ingen av eleverna har uttryckt oro för 
klimatförändringar. På Erikas och Annas skola verkar de ha uppfattat lite olika 
kring elevernas oro. Erika berättar att eleverna har svårt att se till på vilket sätt 
klimatförändringar drabbar dem: 
 

Både ja och nej. Det är svårt för dem att se vad som drabbar dem. De känns lite för 
unga för att förstå. En del har absolut oro och pratar en del kring om det kommer 
finnas tillräckligt med vatten, om vi kommer ha vinter och om isarna kommer att 
smälta. 

 
Anna har uppmärksammat att eleverna är oroliga över hur djuren drabbas av 
klimatförändringarnas konsekvenser: 
 

Till viss del, men jag kan inte säga på vilket sätt de gör det. Det handlar mest om 
isbjörnar och att de drabbas, de hamnar i det som är lätt att förstå. De oroar sig för 
de individerna. De är inte så oroliga, de tänker mer att vi behöver tänka på vad vi 
gör. Dom uttrycker inte oro för jag ger dem inte möjlighet till det, vi har inte pratat 
om det. 

 
Utöver det visar eleverna inte någon speciell oro gentemot hur detta kommer 
drabba dem. Anna berättar att hon inte ger dem utrymme till det då hon är rädd 
att väcka ångest och oro hos eleverna. 
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6.2.4 Utrymme för klimatförändringarna i undervisningen 
 
Frågan som gäller i vilken omfattning lärarna anser att de pratar/tar upp om 
klimatförändringarna med eleverna i undervisningen och om de önskar mer eller 
mindre tid för det så kommer det fram väldigt varierade svar. Vissa berättar att 
de inte alls pratar ofta om det medan andra lärare anser att de pratar regelbundet 
om ämnet. De anger även olika anledningar till detta. Peter uppger följande orsak 
till att han inte pratar/tar upp om klimatförändringarna i större omfattning med 
eleverna: 
 

Jag pratar inte ofta om klimatförändringar med eleverna. Ungefär kanske 2 gånger 
i månaden. Jag har ju NO med eleverna och klimatförändringar tillhör ju mer 
geografi och samhällskunskap. Jag kommer inte komma in på klimatförändringar i 
mitt ämne så jag behöver inte mer tid till det. 

 
Anna berättar att inte hon heller pratar i sådan stor omfattning med eleverna om 
klimatförändringar. Hon berättar följande: 

 
Det är inte ofta, det är ibland. Jag har valt att undervisa mer utifrån det pragmatiska, 
vad kan vi göra? Vi har använt papper och böcker när vi pratat om vart energin 
kommer ifrån och hur vi kan spara in på den. Det är viktigare att prata om vad vi 
ska göra och hur vi använder våra resurser. Jag försöker väl bemöta eleverna med, 
alltså det är väldigt mycket, forskarna är ju inte eniga i frågan. Det finns ingen riktig 
enad front. Det är fortfarande motsättningar mellan olika infallsvinklar beroende på 
vilken sfär de befinner sig i. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till eleverna, det är 
ju bekymmersamt att isarna smälter men jag vill inte ge dem ångest. 

 
Moa kommer in på att omfattningen på hur ofta hon pratar med eleverna beror 
lite på vilket område de arbetar med inom SO och beroende på vad eleverna 
själva väljer att ta upp: 
 

Jag vet att de kollar på Lilla Aktuellt ofta med en annan lärare och kommer det upp 
på tal så pratar vi om det, om dom har hört det på nyheter och så. Just nu jobbar vi 
med det så då blir det ju mycket. Annars blir det mer sporadiskt utifrån vad eleverna 
själva funderar över. 

 
Erika berättar att hon pratar regelbundet om klimatförändringar med eleverna: 
”Jag pratar regelbundet om det. Nyss jobbade vi om stormaktstiden och då kom 
vi in på klimatförändringar för då fanns det inga bilar. Jag tycker att jag har bra 
med tid för det.” 
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6.2.5 Skolans och kollegornas roll 
 
Nästa fråga har som syfte att ta reda på vad lärarna anser om skolans roll att 
undervisa om klimatförändringar med tanke på all medierapportering barn och 
unga tar del av. Här kan man utläsa ett enat synsätt kring att skolan bör undervisa 
eleverna om klimatförändringar. Däremot skiljer sig synen på hur och vilka 
didaktiska metoder som ska användas. Anna belyser åter igen kopplingen kring 
undervisningen av klimatförändringar och elevers oro och ångest kring det: 
 

Jag tycker väl för det första att vi inte ser till att vi underblåser ett dåligt mående hos 
elever. När vi väl ska göra det behöver vi veta vilken forskning vi ska lyssna på. I 
ett klassrum får man veta att ”ni kommer förstöra jorden” medan i andra klassrum 
kan man höra ”ni kan slänga hur ni vill.” 

 
Erika tar också upp om elevernas oro om klimatförändringarna men ser mer att 
det är något som skolans roll att undervisa om det: ”Jag tycker att vi ska prata 
om det. Jag tycker att det är som en lärares roll att prata om det när eleverna har 
en rapportering hemifrån som de är oroliga över. Då bör man diskutera med dem 
om vad det är som stämmer och inte.” Peter menar att undervisningen om 
klimatförändringar ska vara nyanserad och visa tolerans gentemot andra 
människor och deras vardagliga val: 
 

Vi ska väl undervisa om det mesta och det som är aktuellt. Det är viktigt att bägge 
sidor, allt ska vara med. Man måste hålla sig neutral. Man måste göra dem medvetna 
om vad man kan göra. Man ska inte döma någon som kommer med en jeep bara för 
man tycker att den förstör miljön mer än en mindre bil. 

Moa förmedlar ungefär en likasinnad bild, som de andra lärarna, av skolans roll i att 
undervisa om klimatförändringar:  
 

Det är rätt viktigt. Det handlar om vår framtid. Jag tycker att man ska baka in det i 
hållbar utveckling för det går lite hand i hand. Det påverkar ju liksom, ja det blir ju, 
tänker man inte hållbart blir det ju effekter med det och klimatförändringarna. 

 
När frågan om i vilken utsträckning de intervjuade och deras kollegor pratar om 
undervisning om klimatförändringar svarar samtliga kort och gott ”ingenting”. 
Anna är den enda som utvecklar sitt svar något: ”Ingenting. Men det borde vi ha 
gjort, för där kan man få stöd genom att diskutera på vilket sätt pratar vi om det 
här med eleverna.” 
 
På frågan om vart lärarna vänder sig när de känner att de behöver förbättra sina 
kunskaper om klimatförändringar så är det flera som svarar att de läser 
forskningsrapporter, nyheter eller pratar med sina kontakter de har som besitter 
kunskap om området.  
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Slutligen kommer intervjuerna in på vilket stöd lärarna får för att förbättra sina 
kunskaper, vilket ansvar de anser att arbetsgivare/huvudman har och vilket intresse 
det verkar finnas där för frågan. Här träder väldigt skilda uppfattningar fram bland 
de intervjuade lärarna. Erika menar att ansvaret ligger på henne själv som lärare: 
”Vi har aldrig pratat om det. Det är min roll som lärare att söka om det, jag behöver 
inte ha stöd från min huvudman.” Peter berättar även han: ”Så länge det inte finns i 
läroplanen så är det inte arbetsgivarens uppdrag. De kan inte hitta på egna, då blir 
det tokigt. Vi hade en konferens där vi pratade om vi skulle återvinna och källsortera, 
men inget större.” Anna menar också hon att det inte är upp till 
arbetsgivare/huvudman att styra över kunskapsinhämtningen:  

Nej, jag har inte fått något stöd. Min huvudman har ingen, alltså de kan inte gå in 
och peta i vad vi ska undervisa om på det sättet. Inom ett visst ämnesområde att 
utbildas inom vilar inte på huvudman utan det ska högre upp. Det finns säkert ett 
intresse för skolan men det finns inte tid för det. 
 

Moa menar att hon inte fått något stöd av arbetsgivare/huvudman i sin 
kunskapsinhämtning men hon har samtidigt inte efterfrågat något sådant:  

Jag vet inte. Det är ju inte direkt att jag går till rektorn och öhm… Nej men alltså 
jag tänker, skulle man vilja göra något, kanske inte att bara göra något i skolan utan 
åka iväg och göra saker som har med hållbar utveckling och klimatförändringar att 
göra så skulle jag nog få stöd till det. Men jag behöver väl inget stöd till själva 
undervisningen. 
 

6.3 Sammanfattning resultat från enkätundersökningarna och 
intervjuerna 

 
Sammanfattningsvis kan man se att många elever svarat att de fått undervisning om 
klimatförändringar men en större mängd har också svarat att de inte vet om de fått 
undervisning i ämnet. Skola 2 var generellt mer positiv till undervisningen om 
klimatförändringar då de ansåg att den inte var svår att förstå och att läraren kunde 
svara på deras frågor. Skola 1 ansåg inte heller att det undervisningen om 
klimatförändringar var svår att förstå men de var mer skeptiska till om läraren kunde 
svara på deras frågor. Många elever ville ha mer undervisning om 
klimatförändringar men flera var också osäkra på det och svarade ”vet ej”, och de 
flesta svarade att det bara pratas ”ibland” om klimatförändringar i undervisningen. 
 
I intervjuerna kan man utläsa att de flesta lärare som deltagit i intervjuerna inte alls 
eller knappt undervisat om klimatförändringar. Vissa av dem menar att detta beror 
på att klimatförändringar inte berör deras ämnen som de undervisar i, medan andra 
förklarar att de inte undervisat mer om klimatförändringar eftersom eleverna inte 
visat något speciellt intresse för området. Merparten av lärarna anser att de har 
tillräckliga kunskaper om klimatförändringar för att planera och bedriva 
undervisning om det utifrån elevernas olika förmågor. Ser man till elevernas svar 
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om de anser att lärare kunnat svarat på deras frågor de haft om klimatförändringar 
så är skola 2 mer positiva till lärares kunskaper till att kunna svara på frågorna medan 
eleverna i skola 1 är mer tvetydiga i sitt svar. 
 
Svaren stämmer överens mellan lärare och elever i undersökningarna när det 
kommer till i vilken omfattning de pratar om klimatförändringar i skolan. Generellt 
sett är uppfattningen att det pratas om det sällan. Ungefär lika många elever önskar 
mer undervisning om klimatförändringar som de som inte vet om de vill ha mer. 
Detta trots att flera lärare anser att de har tillräckligt med tid för klimatförändringar 
i sin undervisning, samtidigt som samtliga lärare menar att klimatförändringar är 
något som skolan bör undervisa om. 
 

7. Tolkning av resultatet med utgångspunkt i det 
pragmatiska perspektivet 

 
Studien grundar sig teoretiskt i det pragmatiska perspektivet. I följande avsnitt 
kommer resultatet analyseras utifrån de pragmatiska aspekterna. 
 
Tidigare i rapporten lyftes de pragmatiska grundtankarna genom John Dewey fram 
som innebar att skolan har som uppgift att bygga broar mellan kunskaperna man lär 
sig i skolan och det vardagliga (Säljö 2014, s. 291). Dewey menade att ett betydande 
sätt att lära är genom inquiry vilket menas att man utvecklar sina kunskaper genom 
dialog med andra och att med hjälp av språket så har man möjlighet att lära sig 
sådant man inte kan ta till sig erfarenhetsmässigt (Säljö 2014, s. 293). Ser man till 
resultatet i enkätundersökningarna så kan man där utläsa huruvida eleverna tagit till 
sig kunskaperna om klimatförändringarna genom språket, i figur 4 kan man se att 
de flesta elever anser att de pratar om klimatförändringarna ibland i skolan. I figur 
6 kan man se att en elev har angivit att hen diskuterar ämnet hemma. I figur 6 kan 
man också se att majoriteten elever verkar vara passiva och se på nyhetsinslag och 
titta i sociala medier när de får kunskaper i klimatförändringar. Många elever är 
också osäkra på hur de inhämtat kunskaper om klimatförändringar. Man kan därmed 
förstå att utifrån Deweys tankar om att skolan ska bygga broar mellan kunskaperna 
man tar till sig i skolan och i det vardagliga så brister detta utifrån elevernas 
uppfattningar om undervisningen om klimatförändringar. I och med att 
klimatförändringar får ett sådant stort utrymme i nyhetsinslag och 
medierapportering näst intill dagligen, så skulle det därför också behöva förmedlas 
mer kunskaper kring detta i skolan för att bygga dessa broar. Samtliga lärare anger 
i sina intervjuer att de kopplar undervisningen om klimatförändringar till elevernas 
vardag genom att till exempel prata om varför det finns automatiska lampor, hur 
länge eleverna duschar och om sop- och källsortering. Möjligheter till att bygga 
broar mellan elevernas kunskapsinhämtning i skolan samt i det vardagliga. Enligt 
det pragmatiska tänket så anser man att det praktiska problemet ligger till grund för 
att söka efter lärdomar och reflektion kring kunskapen (Eriksson 2007, s. 176). Inom 
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området klimatförändringar skulle man kunna koppla de praktiska problemen till 
hur man som människa rent praktiskt påverkar miljön negativt så lite som möjligt 
genom sina vardagliga handlingar. Med denna frågeställning kan man i skolan öka 
på elevernas kunskaper om hur just dessa olika vardagliga handlingar påverkar 
miljön och därmed också klimatet, och utifrån de nya kunskaperna få eleverna att 
själva reflektera över vilka vardagliga handlingar de som individer ska ändra på för 
att bli så klimatsmarta som möjligt. 
 
Ur lärarnas perspektiv kan man se att de har ett mer aktivt förhållningssätt till att 
söka information om klimatförändringar. Flera nämner ”läsa forskning” som ett sätt 
att öka på sina kunskaper, men även mer passiva metoder nämns, som att se på 
nyhetsinslag. När det kommer till själva undervisningen i sig så verkar det vara 
blandade metoder de använder sig av. Flera nämner att de ser på film, använder sig 
av webbsidor och har diskussioner om klimatförändringar i klassrummet. Anna 
nämner till exempel att hon använt sig av arbetsblad och litteratur för att förmedla 
kunskap om klimatförändringar till eleverna, men även diskussioner. Erika pratar 
om hur hon använt sig av Overshoot day för att låta eleverna själva jämföra när olika 
läder förbrukat sina resurser. Rent pragmatiskt sett kan man se att lärare använder 
sig av elevernas vardagliga situationer och kopplar det till undervisningen vars 
varierade metoder för inlärning skapar en brygga över gapet som Säljö (2014, s. 
291) nämner ofta finns mellan elevernas vardagliga situationer och det som lärs in i 
skolan. 
 
8. Diskussion 
 
Följande del av rapporten kommer delas in i två olika stycken. Första stycket 
kommer bestå av en metoddiskussion där valet av metod kommer motiveras samt 
att dess svagheter lyfts fram. Andra stycket kommer bestå av resultatdiskussion 
som redogör för vilka slutsatser man kan dra samt hur dessa står i förhållande till 
tidigare gjorda studier. Resultatens innebörd för praktiken kommer också lyftas 
fram i detta avsnitt. 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med studien är att utreda om eleverna anser att undervisningen i 
klimatförändringar är tillräckliga. Det motiverar i sin tur till att ställa frågor till lärare 
om hur de går tillväga när de planerar och genomför undervisning om 
klimatförändringar och hur de anpassar undervisningen till elevernas olika förmågor 
inom ämnet. Här tillämpades en kvantitativ metod i form av enkät med uppgift att 
mäta i siffror hur eleverna uppfattade undervisningen om klimatförändringar. 
Eftersom svaren skulle ligga till grund för intervjufrågorna till lärarna så behövdes 
en undersökning som kunde generalisera elevernas svar till större sammanhang. 
Över 80 elever svarade på enkäten och därför ansågs en kvantitativ undersökning 
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vara lämpad för den här undersökningen då sådana enligt Eliasson (2013, s. 27) 
bidrar till just det, en generalisering till mer omfattande kontexter. Att 
undersökningen landade i just en enkät beror på dels mängden deltagare, dels för att 
det ansågs vara ett sätt att få så ärliga svar som möjligt från eleverna om de skulle 
intervjuas. Dimenäs (2007, s. 84) uppger att enkätundersökning oftast bidrar just till 
en känsla av anonymitet. Samtliga elever i årskurs 6 på båda skolor och som var 
närvarande den dagen deltog i enkätundersökningen. Nackdelen med 
enkätundersökningen var att det var många elever på ena skolan som inte hade 
svenska som modersmål och det hade därför varit en fördel att antingen översätta 
enkäten eller låta ett språkstöd närvara vid undersökningen för att hjälpa eleverna 
som fastnade i språkliga svårigheter. 
 
Studiens kvalitativa metod blev kvalitativ intervju. Frågorna till intervjun skrevs i 
förväg med inledande slutna frågor som sedan följdes upp av öppna frågor. 
Beroende på vilka svar som gavs på frågorna gjordes urval av följande frågor på 
plats. Ibland utelämnades vissa frågor av skälet att det inte gick att få ett relevant 
svar på dem utifrån tidigare ställningstaganden under intervjun. Även vissa 
följdfrågor som inte fanns nedskrivna ställdes för att reda ut missförstånd, vilket är 
en av fördelarna med just följdfrågor enligt Larsen (2018, s. 36).  
 
Några av intervjuerna blev att kännas lite krystade då lärarna gav intryck av att vara 
stressade. En intervju genomfördes i ett klassrum med flera störningsmoment såsom 
elever som passerade genom när de skulle till lektioner eller hämta bollar till rasten 
etcetera. Här hade en lugnare plats underlättat intervjun. Svaren från lärarna i 
intervjun var väldigt varierande i omfattning på grund av känslan av att de var 
stressade.  
 
En fördel med att intervjua lärare som var bekanta sedan tidigare var att intervjun 
inte blev stel, utan avslappnad i den bemärkelsen. Vissa svarar dock med större 
engagemang på en fråga men ger ett mer begränsat svar på en annan. Av den här 
anledningen är utrymmet för lärarnas svar i resultatdelen väldigt varierande. 
Anledningen till detta kan bero dels på lärarnas kunskapsnivå om 
klimatförändringar, dels hur mycket erfarenhet de har av att undervisa om 
klimatförändringar. Detta är inget som studien har utforskat ytterligare, men det kan 
vara av vikt att belysa ändå för att reda ut frågor som uppkommer när man tar del 
av presentationen av resultatet. 
 
På grund av den begränsade tiden som var avsatt för studien så kunde inte några 
ytterligare undersökningar genomföras. Det som hade kunnat vara intressant var att 
observera lektioner för att se hur och i vilken utsträckning det undervisades om 
klimatförändringar. Studien använde sig dock av både kvantitativ och kvalitativ 
undersökning vilket gör att resultatet svarar bra på studiens syfte och 
frågeställningar. 
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Urvalet till enkätundersökningen skedde genom ett så kallat ”bekvämlighetsurval” 
vilket innebär att årskurserna som undersöks ska vara okomplicerade att nå 
(Dimenäs 2007, s. 86). Detta uppfylls då jag är verksam inom den ena skolan och 
den andra gör jag min verksamhetsförlagda utbildning vid, så elevernas lärare är 
personer som är och har varit mina kollegor både genom jobb och praktik. Urvalet 
har även gjorts utifrån att den ena skolan anses vara homogen medan den andra 
skolan betraktas som heterogen när man ser till det sociokulturella. Detta perspektiv 
kan vara vara intressant att ha i åtanke vid sammanställningen av resultaten. Utöver 
detta så är de två skolorna placerade i olika kommuner och lyder därmed under olika 
policyn samt huvudmän. Allt detta gör att man kan få en viss kontrast att ställa i 
motvikt till varandra i resultaten i undersökningen. Urvalet kan därmed anses vara 
lyckat. Eventuellt hade man kunnat göra urvalet till en mindre skola så man även 
fick elevgruppernas storlek att ta i beaktning i sin analys och diskussion. 
 
Den insamlade empirin analyserades utifrån de sju stegen i den fenomenografiska 
modellen som Dahlgren och Johansson (2019, s. 184ff) beskriver. För att denna 
modell ska vara till hjälp krävs det att forskaren efterlyser de undersöktas metoder i 
deras förståelse om ett fenomen (Dahlgren och Johansson 2019, s. 182). 
Analysmetoden bidrog till att både elevernas och lärarnas likheter och skillnader i 
svaren var enkla att urskilja och jämföra i resultatdelen. Därför är den 
fenomenografiska modellen relevant att använda för studien. Det blev vissa 
svårigheter att hitta likheter och skillnader när man ställde lärarnas svar mot 
elevernas, då enkäten och intervjuerna hade lite olika syften för studien. 
 
Vid framskrivningen av frågor både i enkäten samt intervjuerna låg syfte och 
frågeställningarna till grund för dem, vilket gör att det som var ämnat att undersökas 
också undersöktes och det är ett av validitetkraven (Eliasson 2013, s. 16; Thornberg 
och Fejes 2019, s. 275) och det insamlade materialet blir relevant för studiens syfte 
som är ytterligare ett krav för god validitet enligt Larsen (2018, s. 59–60). Det var 
med andra ord enkelt att koppla den insamlade empirin till syfte och frågeställningar 
och studiens validitet anses därför vara god. 
 
Reliabiliteten i en studie har enligt Eliasson (2013, s. 14) att göra med om 
undersökningen är tillförlitlig eller inte vilket menas att om undersökningen skulle 
genomföras igen under så snarlika omständigheter som möjligt, skulle man då få 
samma resultat? I sådana fall är reliabiliteten god. Vem som helst ska kunna tolka 
den data som samlats in, utan att få olika resultat. Då intervjuerna spelades in innebär 
det en högre reliabilitet då möjligheten finns att gå tillbaka och lyssna om och om 
igen och därmed undvika missförstånd och feltolkningar. I enkätundersökningen 
fick elevernas svar ligga till grund för frågorna som diskuterades i intervjun med 
lärarna. Olika parametrar har därmed använts och tagits i beaktning under arbetets 
gång, vilket Eliasson (2013, s. 15) menar är något man kan göra för att öka 



 
 

39 
 

reliabiliteten i en studie. Olika metoder har använts i studien. Enkätundersökningens 
siffror fick fördjupade svar i de uppföljande intervjuernas resultat. Därmed har 
enkätens brister vägts upp av intervjuernas styrka, något som är en fördel med 
metodtriangulering enligt Larsen (2018, s. 37). Ibland var det svårt att transkribera 
när man inte hade kroppsspråket att gå efter med lärarna, därför hade det varit bra 
om det även förts stödanteckningar till inspelningarna.  
 
Generaliserbarheten i en studie innebär att man ser till resultatet man fått fram och 
vem det gäller. (Stukát 2011, s. 136). Kihlström (2007, s. 165) nämner att resultatet 
i de mindre grupper som oftast undersöks i fenomenografiska studier har möjlighet 
att generaliseras till en motsvarande kultur som den undersökningen genomfördes 
på. För en ökad generaliserbarhet hade undersökningarna kunnat genomförts på fler 
lärare och elever, men arbetets tidsbegränsning blev ett hinder för det. 
 
Under arbetsgången med studien så har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
regler tagits i beaktning. De forskningsetiska fyra kraven har noggrant följts för att 
säkerställa en så god miljö som möjligt i undersökningarna. Bland annat så har 
informationsbrev skickats ut både till vårdnadshavare (se bilaga 1) samt lärare 
(bilaga 2). 
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien är att utreda om eleverna anser att undervisningen i 
klimatförändringar är tillräckliga. Det motiverar i sin tur till att ställa frågor till lärare 
om hur de går tillväga när de planerar och genomför undervisning om 
klimatförändringar och hur de anpassar undervisningen till elevernas olika förmågor 
inom klimatförändringar. 
 

8.2.1 Elevernas uppfattning kring undervisningen om 
klimatförändringar 
 
I figur 1 kan man se att många av eleverna anser att de har fått undervisning om 
klimatförändringar, medan många också menar att de inte fått någon sådan 
undervisning. Resultatet är motsägelsefullt men elevernas skilda uppfattningar är 
möjligt att koppla till forskning rörande barns uppfattning om klimatförändringar. 
Enligt Ojala (2012a, s. 544) finns klimatförändringar i yngre barns medvetande. 
Pettersson (2014, s. 41) menar att klimatförändringar är ett abstrakt och komplext 
ämne vilket gör att många barn har flera perspektiv och funderingar kring dem. Detta 
kan vara en orsak till att eleverna i undersökningen svarat nej eller inte vet om de 
fått någon undervisning om klimatförändringar De har helt enkelt inte någon direkt 
och tydlig bild av vad exakt klimatförändringar är för något. Dal et al. (2015) menar 
att enda sättet att motverka klimatförändringar är att sprida kunskap om det. Detta 
är enligt dem ett effektivt strategiskt vapen. Resultatet i figur 5 visar att lärarna här 
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har en chans att använda detta strategiska vapen på eleverna. Många av eleverna i 
enkätundersökningen har svarat att de önskar mer undervisning om 
klimatförändringar i skolan. Flertalet svarar dock att de inte vet om de vill ha 
ytterligare undervisning i ämnet och relativt många svarade att de inte ville ha det. 
Varför detta resultat visar som det gör är svårt att veta då det inte funnits möjlighet 
att fördjupa svaren i enkäten. En möjlig teori kan vara att det som Petterssons (2014, 
s. 42) studie visar, att flera barn i hennes intervjuer inte ser klimatförändringarna 
som något pågående i deras omgivning utan långt bort i fjärran och de själva anses 
bo i trygga landet Sverige. Den inställningen kan medföra att intresset för 
klimatförändringarna minskar. 
 
Ojalas (2012b s, 231) studie visar att barn som i större grad tar del av 
konsekvenserna av klimatförändringar får i regel en mer negativ bild av 
klimatförändringarna. Denna oro bidrar till att barnen blir mer aktiva i sitt sökande 
efter information om hur de kan hantera problemet. Likaså innebär det att barn som 
förminskar klimatförändringarna inte heller några direkta ansträngningar i att verka 
för en hållbar utveckling (ibid.). Att barnen har en inställning att klimatförändringar 
inte drabbar dem som Petterssons (2014, s. 42) studie visar, kan bero på att de bor i 
ett relativt tryggt land. Sverige är ett land med god ekonomi. Eleverna har kanske 
därmed inte tillräckliga kunskaper om klimatförändringarnas konsekvenser och hur 
det påverkar liv och natur i övriga världen. Åter igen kan man här tydligt se 
problematiken i att läroplanen inte lyfter klimatförändringar i tidigare åldrar samt 
att den på mellanstadiet inte har en global utblick när det kommer till undervisning 
om hållbar utveckling. Möjligtvis sträcker sig elevernas erfarenheter och kunskaper 
inom ämnet enbart till de relativt få och triviala konsekvenser av klimatförändringar 
som Sverige möter. I figur 6 kan man se att de flesta elever verkar vara passiva när 
det kommer till att ta till sig information om klimatförändringar. Detta då merparten 
elever angivit att de får kunskap om klimatförändringar genom att se på nyhetsinslag 
eller i sociala medier. Väldigt få verkar själva söka aktivt efter information om 
klimatförändringar. Många har också angivit att de inte vet eller inte givit något svar 
alls på frågan. Här kan det åter igen bero på att eleverna inte har någon direkt 
uppfattning om vad klimatförändringar egentligen innebär eller att de helt enkelt 
inte minns på vilket sätt de har fått kunskap om klimatförändringar.  
 
I Petterssons (2014, s. 46) studie framkommer det, när hon intervjuat barn, att flera 
av dem tagit upp om vissa djurs svåra situationer när det kommer till 
klimatförändringarnas konsekvenser. Det djur som omnämns i tidigt stadie och som 
barnen associerar med klimatförändringar är isbjörnen och att de är utrotningshotade 
på grund av att isarna i Arktis smälter som en följd av klimatförändringarna. Känslor 
som barnen uppvisade när de pratade om isbjörnarna och deras utsatta situation var 
enligt Pettersson (ibid.). oro, sorg och medlidande. Anna berättar att isbjörnar är 
något hennes elever tagit upp när de pratat om klimatförändringar. Detta anser Anna 
att det beror på att isbjörnarnas situation är lätt att förstå för eleverna. Det handlar 
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om att isbjörnarnas svåra situation beror på klimatförändringarna. Anna berättar att 
det främst är oro som eleverna uttryckt över isbjörnarnas situation, precis som 
Pettersson (ibid.). nämner. 
 

8.2.2 Lärares kunskaper om klimatförändringar 
 
Anna berättar att en av anledningarna till att hon inte undervisar om 
klimatförändringar är för hon är rädd att skapa ångest hos eleverna. Möjligtvis 
känner hon själv oro när hon tänker på klimatförändringar, något som Hermans 
(2016, s. 394) uppmärksammar i sin studie, att lärare och elever uttrycker negativa 
känslor när klimatförändringar kommer på tal. Pettersson (2014, s. 41) menar i sin 
studie att undervisning om klimatförändringar kan innebära att man väcker flera 
olika känslor hos eleverna. Detta då klimatförändringar är abstrakt och diffust och 
att det därför inte finns någon uppenbar lösning till dem. Lifmark (2017, s. 55) 
menar att det inte är något negativt att bedriva undervisning som väcker olika 
känslor hos eleverna då det ökar elevernas empati och förståelse för varandra och 
på detta vis kan man blanda in värdegrundsarbetet. Ojala (2019, s. 11) instämmer 
med Lifmark och anser att det är negativt att dämpa barns oro över samhällsproblem 
då hon menar att det innebär att man dämpar samhällsproblemet i sig. Annas syn på 
att avstå undervisning som leder till ökad oro hos vissa elever kan också innebära 
att eleverna lär sig att känslor är varje individs ensak att hantera. Det medför att man 
förhindrar en transformativ inlärning som i sin tur leder till att man hindrar arbetet 
gentemot ett ökat hållbart samhälle (Ojala 2019, s. 11).  
 
Anna nämner i ett annat skede i intervjun att hennes bristande kunskaper kring att 
skilja på vad som är vetenskapligt belagt och vad som är folks tyckande är ännu en 
anledning till att hon inte undervisat om klimatförändringar. Trots detta svarar Anna 
”ja” när frågan ställs rätt ut om hon anser sig ha tillräckliga kunskaper om 
klimatförändringar för att planera en sådan undervisning. På den frågan är det endast 
Peter som anser att han inte har tillräckliga kunskaper om klimatförändringar. Han 
menar också, precis som Anna svarar i en annan fråga, att det är svårt att veta hur 
man ska förhålla sig som lärare till de olika åsikterna om klimatförändringar. Miler 
et al. (2012, s. 1438) belyser i sin studie att lärare i USA är av samma uppfattning 
som Anna och Peter, att det är svårt att förmedla kunskap om båda sidor i 
klimatförändringsdebatten. Enligt lärarna i USA så kan man då komma att behöva 
förmedla argument som inte är forskningsbaserade utan människors personliga 
åsikter vilket också är de som sprider sig snabbast genom sociala medier och 
liknande. Forskningsbaserade teorier däremot, får enbart spridning genom 
vetenskapliga artiklar och som många människor dessvärre vanligtvis inte tar del av 
(ibid.). Denna syn på svårigheter är precis det som Anna och Peter nämner som ett 
hinder för dem i undervisningen om klimatförändringar. På frågan vart lärarna 
vänder sig när de vill öka på sin kunskap om klimatförändringar så nämner flera att 
de läser forskningsrapporter. Här har lärarna då möjlighet att sprida de vetenskapliga 
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teorierna som så många elever troligtvis aldrig skulle få ta del av annars. Anna är 
den enda av de intervjuade lärarna som reflekterar kring att få hjälp och stöd från en 
högre instans i detta. Hon påtalar att Skoldepartementet eller Skolverket borde ordna 
fram något som lärare kan förhålla sig till när de planerar och genomför 
undervisning. 
 
Vidare har Liu et al. (2015 s. 17) belyst i sin studie att lärare ofta har svårigheter i 
att förklara processerna kring klimatförändringar och att de har svårt att förklara det 
komplexa i den ömsesidiga påverkan mellan jordens system och varierade 
klimatdata. Detta är inget som framkommer i intervjuerna utan där blev det istället 
klimatdebattens båda sidor och förhållningssättet till dem som hamnade i fokus när 
det kom till lärarnas kunskaper. Ett land man skulle kunna vända sig till för hjälp i 
detta är Tjeckien, som enligt Milérs et al. (2012, s. 1441) studie visar, att skolor där 
har obligatorisk undervisning om klimatförändringar vilket resulterat i att lärare där 
har bättre kunskaper i ämnet än lärare i Sverige. Det har även skrivits i media i slutet 
på 2019 att Italien också infört obligatorisk undervisning om hållbarhets- och 
klimatfrågor för elever mellan sex till 19 år (Nick Squires 2019). Här finns möjlighet 
till att utbyta erfarenheter och idéer mellan lärarkollegor och genomföra utbildningar 
med lärare i Sverige om klimatförändringar då det är ett högst aktuellt ämne. 
Förslagsvis kan en workshop som Liu et al. (2015) beskriver i sin studie komma väl 
till pass, där lärare fick öka på sina kunskaper om klimatförändringar. Liu et al. 
(2915) belyste att ju mer lärarna ökade på sin kunskap om klimatförändringar desto 
större chans var det att de då också visade ett ökat engagemang inom området. De 
lärare som hade minst kunskaper om klimatförändringar var också de som visade 
mer skeptiska inställningar mot klimatförändringarna och dess konsekvenser. Att 
utbilda lärare i olika metoder att undervisa om klimatförändringar borde vara 
prioriterat, precis som Milér et al. (2012) lyfter fram i sin studie.  
 
Lärarna måste ha goda kunskaper om klimatförändringar för att kunna anpassa 
undervisningen till elevernas olika förmågor. I och med att det är ett vetenskapligt 
ämne följer också utmaningar i att just hålla sig uppdaterad och att vara påläst, 
annars kan undervisningen få motsatt effekt (Milér et al. 2012, s. 1440). När det 
kommer till lärarna som intervjuades så kan man där också se ett samband mellan 
de som ansåg sig inte ha tillräckliga kunskaper om klimatförändringarna var också 
mer skeptiska till att undervisa om det. Lärarna som intervjuats i studien uppger att 
de söker upp information på egen hand om de saknar någon kunskap. Många påtalar 
samtidigt att de känner att det inte finns tillräckligt med tid till att läsa på om detta i 
den omfattning som de skulle vilja. Därför vore det bra om det avsattes tid till detta 
från ledningen eller huvudman. Moa säger till exempel att hon är dålig på att följa 
forskning och vad den säger om 50 år och här kanske tidsbristen är en av orsakerna 
till det. 
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8.2.3 Lärarnas didaktiska metoder i undervisningen om 
klimatförändringar 
 
Liu et al. (2015, s. 12) påtalar vikten av lärarnas roll som kunskapsförmedlare. 
Rådande forskning inom olika ämnen ligger ofta till grund för utformningen av 
undervisningen (såvida lärarna har tid till att ta del av den) och lärares olika 
uppfattningar om olika fenomen är oftast något som överförs till eleverna. Lärarna 
i intervjuerna berättar om olika sätt de undervisat om klimatförändringar på. Det är 
ett väldigt varierat utbud med allt från läroböcker till webbsidor där man kan göra 
mätningar på när olika länder förbrukat sina tillgångar. Fördelen med att använda 
olika digitala verktyg i undervisningen kan vara att lärarens personliga uppfattningar 
inte genomsyrar undervisningen på samma sätt som när läraren själv pratar och 
berättar om klimatförändringar. 
 
Lärarna som intervjuades berättar om olika metoder som de använder i sin 
undervisning om klimatförändringar för att utveckla elevernas olika förmågor. Moa 
berättar att hon försöker hitta olika perspektiv på klimatförändringar för att jämföra 
dem. Hon menar på att vissa elever inte har några kunskaper alls i ämnet och de 
behöver olika synsätt att jämföra med. Till detta har de använt olika bilder på fattiga 
och rika människor och diskuterat hur det kan komma sig att de har olika 
levnadsvillkor och hur klimatet där de bor ser ut och om det påverkar deras 
levnadsvillkor. Erika har lagt mycket tyngd i undervisningen på att försöka få 
samtliga elever att förstå och vara med i diskussioner. Hon pratar i ett annat skede 
av intervjuerna att hon anser att eleverna har svårt att förstå vad som drabbar dem i 
det hela av anledningen att de är för små för att begripa detta. Molin (2017, s. 83) 
har genomfört en studie som visar att lärare ofta lär elever om värden istället för i 
värden. Problemet med detta tillvägagångssätt anses vara att eleverna berövas 
kunskaper i att kunna se värdens innebörd och därmed hur de själva kan agera och 
medverka för att skapa förändring. Ett abstrakt ämne som klimatförändringar kräver 
både goda ämneskunskaper samt didaktiska kunskaper för att omvandla det till 
praktiska undervisningsmoment, precis som Molin (2017, s 83) menar gäller för alla 
abstrakta ämnen man ska undervisa om. I fallet med lärarna som intervjuas så är det 
tveklöst att de besitter goda didaktiska kunskaper, här handlar det möjligen snarare 
om att de behöver förbättra sina kunskaper om själva klimatförändringarna för att 
genomföra en så bra undervisning om det som möjligt. 
 
I intervjuerna varierar svaren en hel del när det kommer till i vilken omfattning 
lärarna pratar och tar upp om klimatförändringar samt om de önskade att de fick mer 
tid till detta. Peter och Anna är de som pratar minst med eleverna om 
klimatförändringar medan Moa berättar att hon kan prata med eleverna om det när 
de själva tar upp ämnet. Erika är den som utmärker sig i sitt svar genom att berätta 
att klimatförändringar är något hon pratar regelbundet om med eleverna. Peter 
menar att anledningen till att klimatförändringar inte får mer utrymme i hans 
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undervisning beror på att det inte tillhör ämnet NO som han undervisar i. Anna 
menar att hon tycker det är av mer vikt att undervisa eleverna om vad man kan göra 
och hur resurserna används. Detta är något som Ojala (2012a, s. 544) menar är 
viktigt. Många barn i Sverige anser inte att klimatförändringar är något som drabbar 
dem. Denna inställning är något som skolorna och undervisningen kan jobba på att 
ändra. Ett sätt är att göra det är att få eleverna medvetna om hur deras val i vardagen 
påverkar miljön på positiva och negativa sätt. Dal et al. (2015) belyser flera gånger 
i sin studie att kunskapsförmedlingen kring klimatförändringar bör rikta in sig på 
vilka åtgärder varje enskild individ kan vidta för att till slut tillsammans med andra 
i samhället agera för att motverka klimatförändringar. Detta är något som barn och 
unga har svårt att se, hur de på individnivå påverkar klimatet, de anser att 
klimatpåverkan är något som sker i samhället som stort och inte på individnivå. Med 
detta perspektiv ansåg ungdomarna i studien också att det enbart är samhället i sig 
som måste göra förändringar för att motverka klimatförändringarna (Holmqvist 
Olander och Olander 2017, s. 355), alltså anser de att varje individ i sig inte har 
möjlighet till dessa förändringar och att påverka klimatförändringarna. Det finns 
även delar i läroplanen där Skolverket (2019, s. 8) menar att undervisningen i skolan 
ska ge elever både ett individperspektiv i att ansvara över miljön men också sett ur 
ett världsomfattande perspektiv och hur människor kan jobba miljöfrämjande. Med 
andra ord ska skolan undervisa om miljöansvar ur olika perspektiv. 
 
När lärare kontaktades och fick förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp på att 
intervjuas om undervisning om klimatförändringar så var det väldigt många som 
tackade nej. Flera ansåg att de inte kunde tillföra något i intervjun eftersom de 
antingen inte undervisat om klimatförändringar alls, eller så ansåg de att 
klimatförändringar inte tillhörde deras ämne som de ansvarade för och undervisade 
i. Denna inställning var märkbar även hos de lärare som ställde upp på intervjun. 
Peter uttrycker sig till exempel att han bara pratar ungefär ett par gånger i månaden 
med eleverna om klimatförändringar och då är det oftast på morgonsamlingen. Han 
menar att klimatförändringar tillhör SO och geografi mer och det är inget han 
kommer komma in på i sin undervisning. Erika är den som utmärker sig i sitt svar 
då hon har ett mer ämnesövergripande tänk när det kommer till att undervisa om 
klimatförändringar. Hon berättar att hon pratar regelbundet om det med eleverna 
och ger som exempel att när hon undervisade om stormaktstiden kom de in på 
klimatförändringar då det inte fanns några bilar då som släppte ut en massa avgaser. 
En ämnesövergripande undervisning om klimatförändring är något som Ojala 
(2019, s. 11) berör när hon i sin studie tar upp att man till exempel kan undervisa 
elever om klimatförändringar ur det politiska perspektivet och hur de genom 
politiska metoder för att förhindra till exempel svält. Byter man istället ut svält mot 
klimatförändringar så kan man säkerligen diskutera olika politiska tillvägagångssätt 
för att begränsa klimatförändringarna. 
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8.2.4 Relevansen över att undervisa om klimatförändringar i  
åk 4–6 
 
Det finns olika metoder för att motverka klimatförändringar, men Dal et al. (2015) 
har som tidigare nämnts, lyft fram kunskapsförmedling om ämnet som ett effektivt 
strategiskt vapen. De hävdar, precis som Spratt och Dunlop (2019), att om 
människan inte ändrar på sitt klimatnegativa levnadssätt snarast så kommer detta få 
stora konsekvenser för mänskligheten med start år 2050. Allt som människan byggt 
upp de senaste 2000 åren kommer förintas. Människan överlever, men alla 
ansträngningar vi gjort i det vi hittills byggt upp kommer vara förgäves. Det har 
också nämnts tidigare i rapporten att kunskapen kring detta bör inrikta sig på hur 
varje enskild individ kan vidta åtgärder för att tillsammans med andra kämpa för att 
motverka klimatförändringarna (Dal et al. 2015). Många barn i Sverige ser inte 
klimatförändringarna som något som drabbar dem eller utspelar sig i deras 
omgivning. Det är något som sker i fjärran land och där pågår redan översvämningar 
och torka. Denna inställning hos barnen leder till att de blir likgiltiga inför 
klimatförändringarna och inga särskilda känslor väcks hos dem över det (Pettersson 
2014, s. 42).  
 
Flera lärare som intervjuas berättar att eleverna inte visar något direkt intresse över 
klimatförändringarna. Det enda som de kan märka av själva som konsekvenser till 
klimatförändringarna är varma somrar som leder till skogsbränder eller varma 
vintrar som innebär brist på snö. Men det är inget som direkt hotar deras liv eller 
trygghet. Pettersson (2014, s. 43) menar också att barn har Sveriges ekonomi i 
tankarna när det kommer till klimatförändringar. De menar att tack vare att Sverige 
är ett rikt land så kommer vi därför kunna hantera klimatförändringar och dess 
konsekvenser på ett bra sätt. De fattiga länderna och deras invånarna har däremot 
sämre förutsättningar i att kunna hantera klimatförändringarnas konsekvenser 
(ibid.). Vissa av lärarna i intervjuerna berättar om just detta, att de har pratat med 
eleverna om den här vintern 2019–2020 som inneburit snöbrist i princip hela vintern. 
Någon lärare nämner att elever känner oro över att vintrarna kommer försvinna helt 
eller att vattnet ska ta slut. Det finns självfallet barn i Sverige som känner oro över 
klimatförändringarna. De anser också att konsekvenserna av klimatförändringarna 
är något som kommer drabba Sverige hårt vilket framkallar känslor som oro och 
rädsla. Lärare i intervjuerna berättar om att elever känner viss oro över 
klimatförändringarna och att jorden ska gå under, men många anser att det inte är 
deras problem.  
 
Lärarna som intervjuas uttrycker samtliga att det är skolans roll att undervisa om 
klimatförändringar. Någon lärare berättar att eleverna kommer till skolan och har 
sett något hemma om klimatförändringar i till exempel nyhetssändningar som oroar 
dem och då har de frågor om det som de ställer i klassrummet. Någon lärare nämner 
att eleverna frågat mycket om Greta Thunberg och vad hon gjort för något. Säljö 
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(2010, s. 237) påtalar att skolan är en social tradition som har riktlinjer att följa som 
anpassas efter sin funktion i samhället. Det pragmatiska perspektivet innebär att man 
anser att skolans undervisning ska fördjupa det som eleverna får erfara i vardagen. 
Detta har som syfte att bygga broar mellan det som man lär sig i skolan och det 
vardagliga vilket är något som det ofta uppstår en klyfta mellan (Säljö 2014, s. 291). 
Undervisning om klimatförändringar blir just en sådan brygga då många elever 
säkerligen bara hör talas om det ytligt i vardagen och att det då troligtvis väcks en 
massa frågor och tankar hos dem som de inte har möjlighet att få svar på hemma. 
Moa berättar om just detta i intervjun, att klimatförändringar kan komma upp som 
diskussion i klassrummet av anledningen att någon elev i klassen sett på 
nyhetsrapportering om det hemma och har sedan fått funderingar och tankar kring 
det. 

 
9. Slutsats 
 
Studien belyser hur elever uppfattar undervisningen om klimatförändringar samt 
vilka kunskaper lärare har inom området och vilka didaktiska metoder de använder 
när de undervisar om klimatförändringar. Eleverna har olika syn på undervisningen 
om klimatförändringar när det kommer till i vilken omfattning de får undervisning 
om det samt om de anser att läraren som undervisar dem kan svara på frågor som de 
har om klimatförändringar. Många elever verkade tycka att de fått undervisning om 
klimatförändringar men många önskade också mer undervisning om det.  
 
Lärarna har även de olika syn på undervisningen om klimatförändringar. De medgav 
att undervisningen om klimatförändringar inte var helt enkel och problemfri att 
genomföra då de saknade tillräckliga kunskaper om hur de skulle förhålla sig till 
båda sidor inom klimatdebatten, men även för de var rädda att skapa oro och ångest 
hos eleverna. Detta överensstämmer med tidigare forskning kring lärares kunskaper 
om klimatförändringar och att undervisning om klimatförändringar är känsloladdad. 
Samtliga lärare medgav att de kopplar undervisningen till elevernas vardag genom 
att till exempel diskutera hur elevernas vardagliga val påverkar miljön och klimatet 
samt att de diskuterar frågor och funderingar som uppkommit när eleverna tittat på 
nyhetssändningar och i sociala medier om klimatförändringar. Tidigare forskning 
menar att det är av stor vikt att man undervisar om klimatförändringar och hur 
vardagliga val påverkar klimatet.  
 
9.1 Studiens relevans 
 
Klimatförändringar är ett aktuellt ämne som kan tillämpas i samtliga skolämnen. 
Klimatförändringar är även ett högst aktuellt ämne som det rapporteras nästan 
dagligen om i media. Studien har givit läsaren kännedom om hur lärare och elever 
uppfattar undervisningen om klimatförändringar samt hur lärares kunskaper i 
området påverkar undervisningen. Klimatförändringar och dess konsekvenser är en 
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ödesfråga för framtiden och därför är det av vikt att ämnet bör genomsyra 
undervisningen i samtliga ämnen. Studiens resultat är till nytta för lärare som har 
för avsikt att undervisa om klimatförändringar eller är intresserade av att ta del av 
vilken uppfattning elever kan ha kring undervisningen om klimatförändringar. 
Undersökningarna i studien har granskat hur elever ser på undervisningen om 
klimatförändringar, vilken uppfattning lärare har över sin undervisning om 
klimatförändringar samt hur lärares olika kunskaper om klimatförändringar 
påverkar undervisningen. Det som undersökts har också jämförts med tidigare 
forskning inom området. Studien har bekräftat mycket av den tidigare forskningen 
men kommer med ny insikt som innebär att klimatförändringar är ett begrepp som 
bör bli en del av läroplanen i lägre åldrar än årskurs 7–9 där det förekommer idag.  
 
 
10. Fortsatt forskning 
 
Studiens resultat visar att det saknas forskning inom området som berör vilka 
didaktiska metoder som är framgångsrika när det kommer till undervisning om 
klimatförändringar. Många lärare som deltog i undersökningen uttryckte att de 
saknade relevant forskning samt aktuella guider i hur undervisning om 
klimatförändringar ska genomföras. Milér et al. (2012, s. 1440) belyser i sin studie 
att det är av största vikt att lärare har både goda ämneskunskaper samt didaktiska 
kunskaper när det kommer till att bedriva undervisning om klimatförändringar, 
annars riskerar undervisningen att få motsatt effekt. Studien visar på att lärare som 
känner att de inte har tillräckliga kunskaper om klimatförändringar är också de som 
verkar avstå från att undervisa om det. Hade det funnits mer tid till studien hade det 
varit intressant att få vara med och observera under lektioner där det undervisats om 
klimatförändringar.  
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Bilaga 1 

 
Information om enkätundersökning gällande klimatförändringar i undervisningen 
 
Ni vårdnadshavare informeras härmed om Ert barns deltagande i denna 
undersökning. Syftet med undersökningen är att få en översiktlig bild över elevers 
uppfattningar om undervisning som berör klimatförändringar. Ett förtydligande är 
att undersökningen inte kommer beröra elevers olika uppfattningar om 
klimatförändringar, utan enbart undervisningen om det.  
I undersökningen ingår årskurser från mellanstadiet från två olika skolor i två olika 
kommuner. Anledningen till detta är att jag är verksam i en av kommunerna och 
känner personal och elever och har en för mig bekant och förutfattad uppfattning 
om undervisning i klimatfrågan. Jag vill därför få ett bredare perspektiv/kunskap 
genom att genomföra undersökningen på en skola i en annan kommun.  
Den som deltar i undersökningen kommer få kryssa i svarsalternativ på olika frågor 
kring undervisning om klimatförändringar, men även ett par frågor finns där 
eleverna själva får skriva sitt eget svar. Det kommer inte krävas någon större 
tidsåtgång till detta och frågorna kommer inte innebära några obehag för eleverna.  
Uppgifterna i undersökningen ges största möjliga sekretess och hållas hemliga 
genom att de förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Materialet kommer enbart sparas så länge rapporten skrivs och därefter kommer 
samtligt insamlat material kasseras.  
Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Han eller hon kan när som 
helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer 
även vara helt anonym och det kommer inte presenteras några uppgifter som gör att 
man kan koppla enkäten till någon specifik person. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna som kommer finnas tillgänglig att läsa på internet. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Lärarstudent: 
Marina Österholm 
h16maros@du.se 
Handledare: 
Anders Törnqvist 
att@du.se 
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Bilaga 2 
 
Information om intervju gällande klimatförändringar i undervisningen 
 
Du informeras härmed om ditt deltagande i denna undersökning. Syftet med 
undersökningen är att få en fördjupad bild av lärares tankar kring didaktiska metoder 
och anpassningar i undervisningen om klimatförändringar. Undersökningen 
kommer även beröra omfattningen på undervisningen om klimatförändringar samt 
lärares tankar om sina kunskaper i ämnet.  
I undersökningen ingår fyra lärare från två olika kommuner. Anledningen till detta 
är att jag är verksam i en av kommunerna och känner personal och elever och har en 
för mig bekant och förutfattad uppfattning om undervisning i klimatfrågan. Jag vill 
därför få ett bredare perspektiv/kunskap genom att genomföra undersökningen på 
en skola i en annan kommun.  
Du som deltar i undersökningen kommer att intervjuas och få svara på frågor kring 
undervisningen om klimatförändringar. Det kommer inte krävas någon större 
tidsåtgång till detta och frågorna kommer inte innebära några obehag för dig.  
Uppgifterna i undersökningen ges största möjliga sekretess och kommer att de 
förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. Materialet kommer 
enbart sparas så länge rapporten skrivs och därefter kommer samtligt insamlat 
material kasseras.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer även vara helt 
anonym och det kommer inte presenteras några uppgifter som gör att man kan 
koppla undersökningen till dig. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna som kommer finnas tillgänglig att läsa på internet. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Lärarstudent: 
Marina Österholm 
h16maros@du.se 
Handledare: 
Anders Törnqvist 
att@du.se 
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Bilaga 3 
Enkät om klimatförändringar 

 
1. Har du fått undervisning om klimatförändringar i skolan? 

Ja☐  Nej☐ Vet ej☐ 
 
Om du kryssar Ja på fråga 1, svara då på fråga a, b, c och d. Svarar du Nej 
eller Vet ej på fråga 1 fortsätter du med fråga 2. 

 
a, Var det svårt att förstå undervisningen om klimatförändringar? 
Ja☐  Nej☐ Vet ej☐ 
 
b, Tycker du att lärare som undervisat dig har kunnat svara på frågor 
som du och dina kompisar har haft kring klimatförändringar? 
 
Ja☐ Nej☐ Vet ej☐ 
 
c, Har undervisningen i skolan hjälpt dig och dina kompisar få svar 
på frågor som ni har haft om klimatförändringar? 
 
Ja☐  Nej☐ Vet ej☐ 
 
d, Kommer du ihåg i vilka ämnen i skolan som klimatförändringar 
har diskuterats? 
Svar: 
_______________________________________________________ 
 

2. Kommer du ihåg ungefär när du hörde talas om klimatförändringar för 
första gången? 

Mindre än 1 år sedan☐         1-2 år sedan☐ 3-4 år sedan☐         Mer än 
5 år sedan☐ 
 

3. Hur ofta tycker du att ni pratar om klimatförändringar under 
lektionerna? 

Inte alls☐ Ibland☐ Ganska ofta☐  Ofta☐ Väldigt ofta☐ 
4. Önskar du att du fick mer undervisning om klimatförändringar i 

skolan? 

Ja☐  Nej☐ Vet ej☐ 
5. På vilket sätt har du fått kunskap om klimatförändringar? (Till exempel 

genom undervisningen i skolan, i nyhetsinslag, i sociala medier etc.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  



 
 

 

Bilaga 4 
 

Intervjufrågor till lärare 
 
Didaktiska metoder och tidigare kunskaper 

1. Har du undervisat om klimatförändringar? Varför/Varför inte?  
Följdfråga: Inom vilket ämne? 

2. Vilka didaktiska metoder använder du i undervisning kring 
klimatförändringar? Varför och på vilket sätt? 

3. Anser du att dina kunskaper om klimatförändringar är tillräckliga 
när det kommer till att planera undervisningen utifrån elevernas 
olika förmågor? 

a. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om klimatförändringar för 
att kunna svara på elevernas frågor? Vad saknar du? 

Lärandet i klassrummet 
4. Hur möter och utvecklar du elevernas olika förmågor om 

klimatförändringar? 
5. Försöker du att koppla undervisningen om klimatförändringar till 

elevernas vardag? På vilket sätt? 
6. Hur ofta, skulle du säga, pratar/ tar ni upp om 

klimatförändringarna med eleverna i undervisningen? Önskar du 
mer eller mindre tid för detta? 

7. Anser du att eleverna visar allmänt intresse och ställer frågor om 
klimatförändringar? På vilket sätt visar de intresse? Vad specifikt 
frågar de om? 

8. Uttrycker eleverna oro för frågan? På vilket sätt? 

Skolans och kollegornas roll 
9. Vad anser du om skolans roll i att undervisa om 

klimatförändringar med tanke på all medierapportering barn och 
ungdomar tar del av? 

10.  I vilken omfattning pratar du och dina kollegor om att undervisa 
om   klimatförändringar?  

11.  Vart vänder du dig om du känner att du behöver förbättra dina 
kunskaper om klimatförändringar? 

12.  Vilket stöd får du för att förbättra dina kunskaper? Vilket ansvar 
anser du vilar på arbetsgivare/huvudman och finns där ett intresse 
för frågan? 

13. Vart vänder du dig om du känner att du behöver förbättra dina 
kunskaper om klimatförändringar? Hur hjälper din arbetsgivare 
dig att förbättra dina kunskaper om klimatförändringar? 

 


	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning

	2. Bakgrund
	2.1 Klimatförändringar
	2.2 Klimatförändringar i undervisningen

	3. Tidigare forskning
	3.1 Barns tankar och känslor kring klimatförändringar
	3.2 Lärares uppfattningar om klimatförändringar
	3.3 Lärares uppfattningar om klimatförändringar
	3.4 Sammanfattning

	4. Teoretiskt ramverk
	4.1 Kopplingen mellan fenomenografi samt pragmatism
	4.2 Pragmatism

	5. Metod
	5.1 Insamling av data
	5.1.1 Kvantitativ undersökning
	5.1.2 Kvalitativ undersökning

	5.2 Urval
	5.3 Genomförande
	5.3.1 Enkätundersökningen
	5.3.2 Intervjuerna

	5.4 Databearbetning
	5.5 Forskningsetiska principer
	5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

	6. Resultat
	6.1 Resultat av enkätundersökningar
	6.2 Resultat av intervjuer
	6.2.1 Undervisning om klimatförändringar
	6.2.2 Lärarnas kunskaper om klimatförändringar
	6.2.4 Utrymme för klimatförändringarna i undervisningen
	6.2.5 Skolans och kollegornas roll
	6.3 Sammanfattning resultat från enkätundersökningarna och intervjuerna

	7. Tolkning av resultatet med utgångspunkt i det pragmatiska perspektivet
	8. Diskussion
	8.1 Metoddiskussion
	8.2 Resultatdiskussion
	8.2.1 Elevernas uppfattning kring undervisningen om klimatförändringar
	8.2.2 Lärares kunskaper om klimatförändringar
	8.2.3 Lärarnas didaktiska metoder i undervisningen om klimatförändringar
	8.2.4 Relevansen över att undervisa om klimatförändringar i
	åk 4–6


	9. Slutsats
	9.1 Studiens relevans

	10. Fortsatt forskning
	11.  Referenser

